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Inleiding 

 

 

“Ik ben heel bewust beginnen deelnemen aan wedstrijden,  

werk inzenden naar tijdschriften; om een beetje een cv te hebben.” 

 – Ruth Lasters, Smakers 2006 

 

“Als je schrijver wil worden, moet je je leven daar naar inrichten.  

Uiteindelijk gaat het om 10% inspiratie en 90% transpiratie.”  

– Johan Vandenbroucke, Smakers 2006 

 

 

 

In het kader van mijn opleiding “Master Moderne Vergelijkende Letterkunde” aan de 

Universiteit van Gent, voerde ik tijdens mijn praktijkstage bij het Vlaams Fonds voor de 

Letteren een onderzoek uit naar het traject gevolgd door Vlaamse proza- en poëzieschrijvers 

die tussen 1998 en 2007 in boekvorm debuteerden bij een literaire uitgeverij. In deze periode 

verschenen ondermeer opvallende debuten zoals Annelies Verbeke‟s Slaap! en Marcel van 

Erwin Mortier, beide werken werden bekroond met de Gouden Ezelsoor, de prijs voor het 

best verkochte literaire debuut.  

Dit onderzoek vereiste enige voorbereiding en na de stageperiode werden de resultaten nog 

verder uitgewerkt. Het was ideaal om mijn stage te koppelen aan deze thesis omdat ik zo ook 

zelf meer kon inbrengen bij het opstellen van de vragen. Deze thesis bestaat dan ook uit een 

theoretisch gedeelte en een empirisch gedeelte.  

Het doel van het onderzoek was om informatie te verzamelen en te analyseren over het 

debuutproces van literaire auteurs om zo beginnende schrijvers in de toekomst beter te kunnen 

informeren en begeleiden. Bij de aanvang van het onderzoek werden de volgende vragen 

gesteld: Welke elementen hebben een positieve invloed op de loopbaan van de debutant? 

Waar kan het debuutproces nog bijgestuurd worden?  

Met andere woorden er werd gezocht naar hoeveel invloed een cv, in de ruime betekenis van 

het woord, heeft op het traject van een debutant. Wat is er naast die tien procent inspiratie 

nog allemaal nodig?  
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De opbouw van de thesis verloopt als volgt. Eerst wordt het literaire landschap in Vlaanderen 

geschetst, daarna geef ik een cultuursociologische achtergrond van de actoren en instituties 

van het literaire veld weer. Hoofdstuk drie vormt letterlijk het centrale gedeelte van dit werk. 

Hier vinden we het onderzoek zoals het uitgevoerd werd in opdracht van mijn stageplaats. 

Voor mijn thesis maakte ik echter nog een verdere uitwerking, wat u kunt terugvinden in 

hoofdstuk vier en vijf.  

In de eerste twee hoofdstukken zal een theoretisch kader beschreven worden dat als 

uitgangspunt voor dit onderzoek heeft gediend. Hierbij wil ik het volgende opmerken: het is 

vrij moeilijk om recente en geschikte theoretische bronnen te vinden die aansluiten bij het 

onderwerp van deze thesis. Daar het literaire landschap in Vlaanderen het laatste decennium 

grote veranderingen gekend heeft, denk bijvoorbeeld aan de oprichting van het Vlaams Fonds 

voor de Letteren, werd zoveel mogelijk de voorkeur gegeven aan recente bronnen. Tevens is 

de situatie in het Nederlandstalig gebied moeilijk te vergelijken met die in Franstalige of 

Engelstalige landen, gezien het veel bredere leespubliek in laatstgenoemde landen. Daardoor 

werd zoveel mogelijk de voorkeur gegeven aan onderzoek in Nederlandstalige regio‟s. Hier 

en daar werd er toch verwezen naar studies uit Engelstalige of Franstalige landen omdat vaak 

een equivalent ontbreekt in het Nederlandstalig gebied. Zo wordt er bijvoorbeeld weinig 

studie uitgevoerd naar de sociologische aspecten van de teksten zelf, hetgeen Ekelund en 

Börjesson wél onderzochten.  

 

In hoofdstuk één vindt u een schets van het literaire landschap in Vlaanderen. Hierbij wordt 

een korte geschiedenis, gevolgd door een definiëring van het literaire veld door Bourdieu en 

navolgers, gegeven. Ook wordt er kort ingegaan op de functie van de mecenas, vroeger en nu. 

Daarna neem ik als uitgangspunt de soorten subsidies die aan de actoren en instellingen 

worden toegekend om zo tot een overzicht te komen van het literaire landschap. Er worden 

verschillende literaire projecten en initiatieven besproken zoals bijvoorbeeld de 

Auteursvereniging,  

In het daarop volgende hoofdstuk worden cultuursociologische studies omtrent instituties en 

actoren van het literaire veld behandeld. Er wordt dus hoofdzakelijk van een „institutionele 

benadering‟ uitgegaan, waarbij de context waarin het boek ontstaat op de voorgrond treedt.  

Op volgende aspecten wordt nader ingegaan: de gevolgen van commercialisering; de rol van 

promotie; de invloed van literaire prijzen, literaire kritiek, poëticale activiteiten, (schrijf) 

opleiding, literaire tijdschriften, vrouwelijke auteurs, de fictionele en werkelijke wereld van 

de auteur, de geografische oorsprong en tot slot het beroep van de schrijver.  
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In dit theoretisch gedeelte van deze thesis leg ik zoveel mogelijk de link met de resultaten van 

mijn onderzoek. Deze resultaten zullen voornamelijk in hoofdstuk drie en vier besproken 

worden. In het derde hoofdstuk worden de antwoorden op de gestelde vragen weergegeven. 

Er werden vijfentwintig vragen gesteld, opgedeeld in vier luiken: „uw literaire activiteiten 

vóór het verschijnen van uw debuut in boekvorm,‟ „het debuteren zelf,‟ „vervolgparcours,‟ en 

„algemene vragen.‟  De lijst van debutanten tussen 1998 en 2007 bevatte 95 schrijvers (28 

poëziedebutanten en 67 prozadebutanten), daarvan werden 80 auteurs gecontacteerd. Meer 

uitleg over deze populatie volgt in hoofdstuk drie.  

Het stuk erna probeert verbanden te zoeken tussen de verschillende antwoorden. Zo zal 

worden bestudeerd of er gelijkenissen zijn in de antwoorden van auteurs die debuteerden in 

hetzelfde genre. Verder wordt onderzocht of er contrasten zijn in het traject van vrouwelijke 

auteurs tegenover dat van mannelijke auteurs. Ook het commercieel succes van de debutanten 

wordt bestudeerd en die uitgeverijen waarbij de best verkopende schrijvers debuteerden.  

In het laatste stuk worden illustraties van enkele literaire trajecten geschetst. Ik heb hier 

gekozen voor de commercieel meest succesvolle auteurs omdat artistiek succes moeilijker te 

meten valt en zeer subjectief is. Bovendien zullen we in deze thesis zien dat commercieel en 

artistiek succes ook samen kunnen voorkomen.  

In het besluit worden de resultaten naast elkaar geplaatst met het hiernavolgende theoretisch 

kader.  
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HOOFDSTUK 1 

 

Het literaire veld in Vlaanderen  

 

 

 

 

1.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt het ontstaan van het literaire veld zoals we het vandaag kennen 

besproken. Vetrekkende van de theorieën van Bourdieu die hij uiteenzette in De regels van de 

kunst (Bourdieu 1994 [1992]) komen we tot een definiëring van dit veld. Ook bespreken we 

kort: het ontstaan van een literatuuropvatting, de opsplitsing in kleinschalige en grootschalige 

productie zoals voorgesteld door Bourdieu en de rol van het mecenaat. Vervolgens schetsen 

we de situatie in Vlaanderen. We gaan uit van de instellingen en actoren die subsidies 

ontvangen en bespreken vervolgens de functie ervan.  

 

1.2 Ontstaan en definiëring van het literaire veld 

Voor de opkomst van de massaproductie van boeken in de late achttiende eeuw en het begin 

van de negentiende eeuw benaderde de auteur een drukker. De kosten van het werk werden 

vaak gedragen door een mecenas die er ook voor zorgde dat het boek bij zijn publiek terecht 

zou komen. (Coser 1982:5) Tegen het eind van de achttiende eeuw nam de geletterdheid toe 

en de productieprijs van boeken af waardoor een groter publiek werd gecreëerd. (Coser 

1982:6) De auteur deed nu niet langer beroep op een drukkerij maar contacteerde een 

uitgeverij. Naarmate de markt voor boeken verder toenam werd het productieproces meer 

gedifferentieerd. Er kwamen verschillende afdelingen voor de productie, marketing, 

distributie en promotie van het werk alsook voor de subsidiaire rechten van de auteur. Het 

productieproces kan dus worden gezien als een aaneenschakeling van beslissingen omtrent het 

boek. (Coser 1982:6) Men kan het literaire veld vervolgens indelen in drie sectoren: de 

productie-, distributie- en consumptiesector. (Saeys/Demoor/Lievens 2004:15)  

 

Het literaire veld wordt beschouwd als een subveld van het culturele. Bourdieu definieerde 

het culturele veld als “de ruimte van culturele plaatsbepalingen of positioneringen […] die op 

een gegeven moment in een bepaalde samenleving mogelijk zijn.” (Dorelijn/Van Rees 
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2006:15) Het veld is een ruimte waar men een positie kan innemen, bijvoorbeeld die van 

kunstenaar, materiële producent, distributeur, criticus of docent. Deze actoren zorgen voor de 

totstandkoming van symbolische goederen en praktijken. (Dorelijn/Van Rees 2006:15-16) De 

productie van deze symbolische goederen is dus een collectieve actie waar niet enkel de 

kunstenaar creëert, maar waar het geloof in de waarde van de kunstenaar ook gevormd wordt 

door de andere actoren, zoals bijvoorbeeld critici of tijdschriftredacteurs, die betrokken zijn 

bij het proces. (Dorelijn/ Van Rees 2006:16) 

 

Bourdieu verwijst met het begrip „veld‟ naar hetgeen in het Nederlands ook wel naar 

verwezen wordt met het woord „wereld‟, bijvoorbeeld, „de kunstwereld.‟ Het duidt “autonome 

sociale universa” aan die werken volgens hun eigen regels en wetten. (Pels 1989:12) 

Een veld is een netwerk van relaties tussen posities die dwang uitoefenen op diegenen die de 

posities bekleden. Er wordt een strijd geleverd om het kapitaal of de macht dat richting geeft 

aan toekomstige strategieën, waarbij de ene partij tracht de grenzen te behouden en de andere 

ze probeert te verleggen. Om deel te nemen aan deze confrontatie moet men de regels van het 

veld kennen. (Pels 1989:12-13/172) 

 

In het literaire veld wordt een mening gevormd over literatuur. Dorelijn en Van Rees 

definiëren een literatuuropvatting als volgt: “Een verzameling merendeels normatieve ideeën 

en argumenten over de aard en functie van literatuur, over literaire technieken en hun 

vermeende effecten op lezers.” (Dorelijn/Van Rees 2006:25) Deze ideeën zorgen ervoor dat 

de symbolische waarde van een werk vorm krijgt. (Dorelijn/Van Rees 2006:25) Een 

literatuuropvatting kan doorheen de tijd wijzigen. (De Geest/Broucke /De Mont in 

Dillemans/Schramme 2005:89) Tevens bestaat er volgens Bourdieu onderlinge rivaliteit 

tussen de verschillende instanties in het literaire veld waarbij wordt gestreden om een 

bepaalde opvatting of object tot hoogwaardige kunst te verheven. (Haan 1998:20)  Zoals in de 

vorige paragraaf reeds werd vermeld strijdt men dus om het behouden of verleggen van de 

grenzen van het veld. In hoofdstuk twee zal blijken dat deze strijd zich onder andere afspeelt 

in literaire tijdschriften maar ook in dagbladen via recensies.  

 

Volgens Pierre Bourdieu wordt meer symbolische waarde toegekend aan producten met een 

kleinschalig productie. Hij meent dat het moderne kapitalisme zorgde voor een tweedeling 

van enerzijds grootschalige en anderzijds kleinschalige of beperkte productie. Bourdieu 

gelooft dat deze tweedeling leidde tot de tegenstelling tussen commercieel en artistiek succes. 
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Grootschalige productie komt volgens hem overeen met de massacultuur waarin economisch 

succes telt. Deze producten hebben een lage culturele waarde. Daar tegenover staan producten 

met een hoog cultureel aanzien die voortkomen uit een beperkte productie. Het economisch 

succes is hierbij ondergeschikt aan het cultureel succes. (Vos 1996:9) De theorie stelt dat 

enkel in de beperkte culturele productie een symbolische meerwaarde van kunst wordt 

gecreëerd en dat commercieel succes onbelangrijk of zelfs „verdacht‟ is. (Janssen 1994:15) In 

het volgend hoofdstuk wordt een studie door Steijger besproken die aantoont dat commercieel 

en artistiek succes niet noodzakelijk tegenover elkaar hoeven te staan. Daarnaast zal ook 

worden aangetoond dat de debutanten niet tevreden zijn over het promotiebeleid van hun 

uitgeverij. Misschien is commercieel succes niet meer zo „verdacht,‟ veertien jaar na 

Janssen‟s onderzoek? 

 

Eigen aan de literaire markt is dat ze zeer onvoorspelbaar is. Uitgeverijen zijn voor hun 

opbrengst hoofdzakelijk afhankelijk van deze onvoorspelbare markt. (Coser 1982:7) Wél 

komen er moderne vormen van het mecenaat voor en zijn auteurs niet volledig ondergeschikt 

aan de markt. Zo kan men de Amerikaanse universiteit als een soort van moderne mecenas 

beschouwen. Deze heeft de laatste decennia veel auteurs gesteund als „creative-writer‟ of 

„writer-in-residence.‟ De belangrijkste moderne mecenas is ongetwijfeld de overheid die 

auteurs en uitgeverijen kan steunen, bijvoorbeeld via rechtstreekse subsidies of subsidies voor 

literaire projecten. (Janssen in Schram/Steen 2001:326) In de late negentiende eeuw lijkt de 

staat op te treden als een soort mecenas die marktcorrigerend te werk gaat. 

(Keunen/Vandenhaute 2006:4) Zo kan de staat dus de logica van de markt terugdringen en 

zelf controle nemen over het literaire leven. Gisèle Sapiro verklaart dat de boekenmarkt 

zorgde voor een bevrijding maar dat ze ook beperkingen inhield daarom kwam de staat tussen 

zodat literaire activiteiten een zekere autonomie ten opzichte van de markt konden behouden. 

(Sapiro 2003:441) Uit mijn onderzoek zal echter blijken dat de hoogwaardige literaire genres, 

die kunnen gesteund worden door de overheid, soms net zoveel (of zelfs meer) commercieel 

succes hebben als genres zoals thrillers en detectives die verondersteld worden goed te 

verkopen. Toch verkopen thriller- en detectivedebuten gemiddeld beter dan de algemene 

Nederlandse literaire roman en zal duidelijk worden dat thriller en detective auteurs in 

eenzelfde periode meer boeken schrijven en hierdoor toch een groter inkomen uit hun 

schrijven kunnen verwerven. Niettemin weegt dit verschil niet op tegen een beurs van het 

VFL. 
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1.3 Instituties en actoren van het literaire veld 

In Vlaanderen wordt de rol van de overheid grotendeels overgedragen aan het Vlaams Fonds 

voor de Letteren, dat beschouwd kan worden als één van de belangrijkste actoren in het 

Vlaamse literaire veld. (De Geest/Broucke/De Mont in Dillemans/Schramme 2005:89) Het 

Vlaams Fonds voor de Letteren is een autonoom cultuurfonds dat gebonden is aan een 

beheersovereenkomst met de Vlaamse regering. (Saeys/Lievens/Demoor 2004: 37) Dit Fonds, 

opgericht in 1999, staat in voor het letterenbeleid in Vlaanderen en heeft tot doelstelling: “De 

Nederlandstalige letteren en de vertaling in en uit het Nederlands van literair werk in de brede 

zin van het woord te ondersteunen en daardoor bij te dragen tot de verbetering van de sociaal-

economische positie van auteurs en vertalers”. (Oprichtingsdecreet 1999) De middelen die 

hiervoor ter beschikking zijn, worden betoelaagd door de Vlaamse minister van Cultuur. In 

2007 bedroeg het krediet 3,741 miljoen euro. (Jaarverslag VFL 2007: 85) 

Auteurs, vertalers, uitgevers, hoofdredacteurs van een literair tijdschrift, literaire verenigingen 

of organisators van een literaire happening kunnen bij het Vlaams Fonds voor de Letteren 

terecht voor financiële steun. Deze steun komt onder andere in de vorm van 

stimuleringsbeurzen, werkbeurzen, reisbeurzen, subsidies voor vertalingen, 

productiesubsidies en werkings- of projectsubsidies. (website beleidsdomein welzijn, 

volksgezondheid en gezin)  

 

Naast de werkbeurs, die bedoeld is voor auteurs die reeds meer dan twee boeken gepubliceerd 

hebben, bestaat er ook een stimuleringsbeurs. Een stimuleringsbeurs is bedoeld om 

debuterende auteurs aan te moedigen een tweede boek te schrijven. (Jaarverslag  VFL 2007: 

29) Voor deze beurs werkt het Vlaams Fonds voor de Letteren samen met het Nederlands 

Fonds voor de Letteren die een gelijkaardig beleid uitvoert. Wat betreft de 

stimuleringsbeurzen heb ik nagegaan hoeveel Vlaamse auteurs in mijn populatie van 2003 tot 

en met 2007 deze beurs in ontvangst mochten nemen. In deze periode debuteerden 41 

schrijvers (27 proza, 14 poëzie), daarvan vroegen 28 een beurs aan. Van deze 28 debutanten 

kregen 10 debutanten een beurs toegekend (7 proza, 3 poëzie). Het laagste beursbedrag dat 

werd toegekend was 3200 euro, het hoogste 10 000 euro.  

Daarnaast heb je ook een reisbeurs, die kan worden aangevraagd voor research, deelname aan 

literaire activiteiten, studie ter plaatste of verdieping in het literaire werk of reflectie daarop, 

dit met een nieuw werk, vertaling of theaterstuk tot doel. (Jaarverslag VFL 2007: 32) 

Er bestaat ook een subsidie voor het vertalen van literatuur van Vlaamse auteurs, deze is 

bedoeld om de drempel te verlagen voor investerende buitenlandse uitgevers. (Jaarverslag 
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VFL 2007: 59) Zo werd de debuutroman van Annelies Verbeke maar liefst in vijftien landen 

uitgebracht. 

 

De tot nu toe besproken subsidies zijn bedoeld voor auteurs of vertalers van een literair werk, 

maar ook uitgeverijen kunnen subsidies krijgen. Een productiesubsidie is bedoeld om 

uitgevers van weinig commerciële, maar waardevolle Vlaamse literaire publicaties, te steunen 

en de publicatie van dergelijke werken mee mogelijk te maken. Deze subsidie zorgt dus voor 

een marktcorrigerende bijdrage. Ze laat eveneens toe de verkoopprijs te verlagen en zo een 

grotere verspreiding van de uitgave te bekomen. (Jaarverslag VFL 2007: 48) 

De uitgevers zijn misschien wel de belangrijkste actoren in het literaire veld, op de auteurs na,  

want zij staan in voor de eerste selectie in het literatuuraanbod. Daarnaast bepalen zij welke 

soort literatuur en welke auteurs in aanmerking komen voor hun fonds. 

(Saeys/Demoor/Lievens 2004:17)  Eens zij een akkoord gemaakt hebben met de auteur wordt 

in de meeste gevallen een modelcontract voor literair werk opgesteld. Hierbij geldt dat de 

auteur tien procent van de bruto- verkoopprijs per boek ontvangt. Dit percentage kan echter 

variëren naargelang de bekendheid van de auteur toeneemt. Eens meer dan 4000 boeken 

verkocht worden stijgt dit percentage tot maximum 17,5 procent.  

(Saeys/Demoor/Lievens2004:17) De auteur voert dan samen met de redacteur de eindredactie 

van het manuscript uit. Daarna is het de uitgever die de beslissingen neemt, zoals over de 

vormgeving van het boek, de oplage, de promotie en de publiciteit. In sommige gevallen 

krijgt de auteur hierin ook inspraak. (Saeys/Demoor/Lievens 2004:17) 

 

Daarnet hebben we de subsidies voor auteurs en uitgeverijen besproken. Zij staan in voor de 

materiële productie van het werk. (Dorelijn/Van Rees 2006:19) Zoals reeds eerder vermeld 

werd kan men het literaire veld indelen in drie sectoren: de productie-, distributie- en 

consumptiesector. (Saeys/Demoor/Lievens 2004:15) Hierna worden instellingen besproken 

die in staan voor de distributie maar ook instellingen die volgens Dorelijn en Van Rees zorgen 

voor de symbolische productie, zoals de literaire kritiek. (Dorelijn/Van Rees 2006:19) Deze 

instellingen kunnen eveneens subsidies aanvragen.  

De laatste subsidies die ik hier wil bespreken zijn de werkings- of projectsubsidies. Het 

Vlaamse Fonds voor de Letteren heeft in 2007 te veel projecten en instellingen bijgestaan om 

ze allemaal op te noemen. Toch zou ik graag enkele voorbeelden geven: het VFL steunde 

literaire tijdschriften maar droeg ook bij tot instellingen zoals de Schrijvers Academie. Het 

werkte samen met organisaties als de Auteursvereniging en boek.be. (Jaarverslag VFL 2007: 
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157) Daarnaast bestaan er ook subsidies voor verengingen, manifestaties en focuspunten. Een 

voorbeeld van een vereniging die bijgestaan werd is het Willem Elsschot Genootschap, dit is 

een auteursgenootschap die instaat voor “de studie en de bekendmaking van de persoon en het 

werk van een literair auteur.” (Jaarverslag VFL 2007: 52) Een manifestatie die werd gesteund 

is bijvoorbeeld de boekenbeurs van het Andere Boek te Antwerpen.  Een focuspunt is 

gespecialiseerd in een bepaald terrein van de letteren, voorbeelden zijn: het Focuspunt 

Jeugdliteratuur en het Poëziecentrum. (Jaarverslag VFL 2007:56) 

 

Naast de auteur en de uitgever brengt deze laatste paragraaf ons bij een diverse groep van 

actoren in het literaire veld. In het boek Wegwijs Cultuur bespreken Dirk De Geest, Koen 

Broucke en Wim De Mont de rol van de zo net vernoemde instellingen en actoren binnen het 

literaire veld. Zij stellen dat literatuur nauw samenhangt met institutionalisering, met andere 

woorden, literatuur maakt deel uit van een context. (De Geest/Broucke/ De Mont in 

Dillemans/Schramme 2005:86) 

De eerste actoren die door hen beschreven werden zijn de literaire tijdschriften. Literaire 

tijdschriften geven de kans aan debutanten om een eerste stuk te publiceren en vormen zo een 

geschikte plaats voor uitgevers om talent te ontdekken. Wel zal blijken uit mijn onderzoek dat 

deze tijdschriften voor prozadebutanten minder aantrekkelijk zijn dan voor poëziedebutanten. 

Daarnaast meent De Geest et al. dat in deze tijschriften voor het eerst de vernieuwende 

literatuuropvatting merkbaar wordt en tevens besteedt men hier aandacht aan de kritische 

beoordeling van recent verschenen werk. Zo maken ze een onderscheid tussen de 

postmodernistische tijdschriften als DWB, Yang en Freespace Nieuwzuid en de tijdschriften 

die meer anthologisch en thematisch van aard zijn zoals Deus Ex Machina, Kreatief, Revolver 

en Gierik & NVT. Ook maken ze een opdeling tussen de Brakke Hond, die vooral gericht is 

op proza en de Poëziekrant die essentieel is voor de ontwikkeling van de poëzie. (De 

Geest/Broucke/De Mont in Dillemans/Schramme 2005:86) Hier worden alleen Vlaamse 

literaire tijdschriften besproken maar zoals de auteurs opmerken wordt het literaire landschap 

in Vlaanderen sterk beheerst door de aanwezigheid van Nederlandse uitgevers en 

tijdschriften. Enkele voorbeelden van belangrijke Nederlandse tijdschriften zijn Tzum, 

Passionate en Lava. Naast literaire tijschriften hebben we ook culturele tijdschriften zoals 

bijvoorbeeld Janus en het Kunsttijdschrift Vlaanderen. (de Geest/Broucke/De Mont in 

Dillemans/Schramme 2005:88) Eind 2000 verenigden vijfentwintig tijdschriften zich met een 

gezamenlijk website onder de naam CeLT, Culturele en Literaire Tijdschriften vzw.  

 



 14 

 

Erik Martens omschrijft literaire tijdschriften als volgt: 

 

“Het is een atelier, een plaats waar literatuur wordt geproduceerd of waar over 

literatuur, en breder cultuur, wordt gereflecteerd – een activiteit die intens verbonden 

is met de productie ervan.”  

(qtd. in Dillemans en Schramme 2005:88) 

 

Molhysen en Stiller menen echter dat de invloed van literaire tijdschriften de laatste decennia 

sterk is afgenomen. Een reden die ze naar voor brengen is dat dagbladen steeds meer cultuur 

en kritieken als bijlage opnamen. Reeds in 1982 stelde Jacques Kruithof vast dat “het actuele 

commentaar op literatuur voorgoed journalistiek domein was geworden.” (qtd. in 

Molhuysen/Stiller 2006:111) Het literaire debat vond niet meer plaats in literaire tijdschriften 

maar onder andere in columns en kritieken van dagbladen. (Molhuysen/Stiller 2006:111) Wel 

zouden volgens Molhuysen en Stiller tijdschriften zeer belangrijk zijn omdat ze auteurs 

helpen bij het ontwikkelen van hun werk door het leveren van commentaar. (Molhuysen/ 

Stiller 2006:111) De laatste jaren is er een nieuwe trend door het ontstaan van literaire e-zines 

zoals Meander, maar ook reeds gevestigde literaire tijdschriften zoals De Brakke Hond, weten 

via hun site een groter publiek te bereiken en gebruik te maken van nieuwe mogelijkheden 

zoals forums, weblogs en directe lezerscommentaar. (Molhuysen/Stiller 2006: 114-115) 

 

De literaire kritiek wordt door De Geest et al. nogal stiefmoederlijk behandeld. Zij menen dat 

de literaire kritiek in de Vlaamse dagbladen minimaal en niet echt indringend is. Als 

belangrijke actoren noemen zij de Standaard der Letteren, de boekenbijlage van de Morgen en 

de boekenrubriek van de Tijd. (De Geest/Broucke/De Mont in Dillemans/Schramme 2005:87) 

Zij noemen hier enkel Vlaamse kwaliteitsdagbladen, uit mijn onderzoek zal echter blijken dat 

door de populaire dag- en weekbladen ongeveer evenveel aandacht aan literatuur wordt 

besteed. Over de invloed en de omvang van deze aandacht kan ik mij echter niet uitspreken. 

Saeys et al. merken wel op dat het gewicht van een recensie afhankelijk is van de krant of het 

tijdschrift waarin het verschijnt. Er is tevens veel discussie over het effect van recensenten op 

de verkoopcijfers. Toch helpt de recensent de lezer om een selectie te maken uit het grote 

aanbod aan boeken. (Saeys/Demoor/Lievens 2004:19) Naast recensies kunnen auteurs ook 

aandacht krijgen via interviews in de geschreven en audiovisuele media. Hoewel deze 

interviews veel invloed hebben op de lezer handelen ze vooral over het leven van de auteur en 

in mindere mate over diens werk. (Saeys/Demoor/Lievens 2004:19) Niet enkel de media 
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draagt bij tot de selectie die gemaakt wordt uit het grote aanbod. Zo worden jongeren bij hun 

keuze vooral beïnvloed door het onderwijs. (Saeys/Demoor/Lievens 2004:19)  

 

Literaire prijzen zijn een belangrijk onderdeel van het literaire systeem. Ze geven de auteur 

erkenning maar ook de geldbijdrage en de publiciteit maken de prijzen tot een belangrijke 

actor in het literaire veld. (De Geest/Broucke/De Mont in Dillemans/Schramme 2005:88) 

Twee van de vier best verkopende prozadebutanten en één van de drie commercieel meest 

succesvolle poëziedebutanten uit mijn onderzoek wonnen de Debuutprijs van boek.be en 

bevestigden dat dit hun verkoopcijfers sterk beïnvloedde.  

“Het belang van een literaire prijs is afhankelijk van diverse factoren: de uitreikende instantie 

en de samenstelling van de jury, het potentiële bereik van de bekroning […], en zeker ook de 

traditie van de prijs en de lijst van vroegere laureaten.” (De Geest/Broucke/De Mont in 

Dillemans/Schramme 2005:88) De waarde van een literaire prijs hangt dus af van zijn 

prestige. Maar naast het prestige van de prijs is ook het geldbedrag en de media-aandacht zeer 

belangrijk. De Geest et al. verklaren dat de laatste jaren het systeem met „nominaties‟ werd 

ingevoerd omwille van die publicitaire rol. (De Geest/Broucke/De Mont in Dillemans/ 

Schramme 2005:88) Enkele voorbeelden van belangrijke literaire prijzen zijn de Debuutprijs 

van boek.be, de Gouden Uil en de Nederlandse Libris en AKO-prijs.  

 

Over opleidingen wordt door De Geest et al. niet gesproken toch komt het schrijfonderwijs 

een steeds belangrijkere positie te vervullen in het literaire veld, zo worden er in Nederland en 

Vlaanderen minstens acht meerjarige schrijfacademies en –opleidingen gevuld. Dit terwijl er 

vijfentwintig jaar geleden nog maar één bestond, namelijk „Wel‟ in Leuven. (Molhysen/Stiller 

2006:162-163)  

Toch bestaat er veel discussie omtrent dit fenomeen. De tegenstanders oordelen dat men zo 

geen kunstwerk maar een product aflevert en men hierbij zijn eigenheid verliest. Eric 

Vlaminck die les geeft aan de Schrijvers Academie nuanceert dit punt. Hij stelt dat schrijvers 

gedurende hun opleiding met twaalf tot veertien verschillende docenten in aanraking komen, 

elk met hun eigen literaire visie. (Molhuysen/Stiller 2006:171) Niettemin moet de auteur 

waakzaam zijn om zijn eigenheid te bewaren, maar dat moeten alle beginnende schrijvers 

zijn, met of zonder een opleiding, merkt Vlaminck op. (Molhysen/Stiller 2006:171) Een 

schrijfopleiding is niet voor iedereen weggelegd. Zo stelt Vlaminck dat slechts de helft slaagt 

voor de toelatingsproef en van diegenen die ieder jaar beginnen, minder dan de helft 

uiteindelijk afstudeert. (Molhysen/Stiller 2006:163-165) Een schrijfopleiding dient dus voor 
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mensen die reeds talentvol zijn, te helpen bij hun groeiproces dat dankzij de opleiding in een 

versneld tempo verloopt. Je leert er ook je eigen visie te verdedigen want almaar komen 

theorieën en opmerkingen op je af. Ideeën over literatuur en schrijven maar ook over het 

leven worden voortdurend beoordeeld. (Molhysen/Stiller 2006:170) Daarnaast kunnen de 

docenten en medestudenten je ook meer zakelijk informeren en kun je profiteren van hun 

netwerk. De meeste docenten zijn zelf gevestigde auteurs en hebben zo contacten met 

uitgevers, literaire tijdschriften en organisaties waar ze hun studenten zullen aanbevelen. 

(Molhysen/Stiller 2006:170) 

 

De Vlaamse Auteursvereniging brengt schrijvers van verschillende genres samen en 

vertegenwoordigt de collectieve en individuele belangen van de auteurs bij bevoegde 

overheidsinstanties zoals het VFL. De Vlaamse Auteursvereniging werd opgericht in 2006. 

(website Vlaams Auteursvereniging) 

Een andere Belgische vereniging van onder andere auteurs maar ook componisten en 

uitgevers is SABAM. Deze vereniging staat in voor de intellectuele rechten van de auteur. Het 

auteursrecht houdt in dat de auteur heel zijn leven beschikt over de rechten op het 

verveelvoudigen van zijn tekst, tenzij die worden overgedragen aan de uitgeverij. Na zijn 

dood worden de rechten nog 70 jaar overgedragen aan de erfgenamen. (Molhysen/Stiller 

2006:277-279) 

 

Literaire archieven en studiecentra zorgen ervoor dat informatie met betrekking tot het 

literaire leven toegankelijk wordt. Het Nationaal Centrum voor Jeugdliteratuur dat reeds 

vermeld werd als focuspunt van het VFL is zo een centrum die zich toelegt op de promotie 

van kinder- en jeugdboeken door het ter beschikking stellen van documentatie. Andere 

archieven en centra‟s zijn: het Archief en Museum voor Vlaams Cultuurleven (AMVC), het 

Poëziecentrum, de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en 

Kunsten (KVAB) en de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 

(KANTL). (De Geest/Broucke/De Mont in Dillemans/Schramme 2005:90) 

 

Literaire initiatieven zoals boekenbeurzen, literaire evenementen en literaire genootschappen 

zorgen eveneens voor de promotie van het boek.  

Boekenbeurzen, vooral de jaarlijkse Antwerpse Boekenbeurs begin november, krijgen veel 

belangstelling van de media. Het publiek komt in aanraking met een groter aanbod dan wat ze 

normaal in de boekhandel kunnen terugvinden en kunnen daarnaast genieten van talloze 
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nevenactiviteiten zoals voorstellingen van nieuwe publicaties, debatten en gesprekken met 

auteurs. (De Geest/Broucke/De Mont in Dillemans/Schramme 2005:90)  

In de provinciesteden worden geregeld literaire evenementen georganiseerd. Tijdens deze 

initiatieven is er vaak een rechtstreekse ontmoeting tussen de auteur en zijn lezerspubliek 

waarbij de auteur voorleest uit zijn werk, eventueel gevolgd door een interview of gesprek. 

(De Geest/Broucke/De Mont in Dillemas/Schramme 2005:90)  Voorbeelden van literaire 

evenementen zijn: de Nachten van de poëzie en Saint-Amour. Ook de vereniging „Het 

Beschrijf‟ houdt zich bezig met allerlei literaire initiatieven in de streek van Brussel. Auteurs 

worden ook steeds meer performers. Zo ontstaan er shows waar literatuur gecombineerd 

wordt met bijvoorbeeld muziek, videokunst en dans. Denk maar aan de Nachten en 

ZuiderZinnen.  

Literaire genootschappen richten zich vaak op één auteur waarrond allerlei activiteiten 

georganiseerd worden  zoals de Guido Gezellekring.  

 

Boek.be is de Vlaamse boekenvakorganisatie, in 1929 werd zij opgericht als „Vereniging ter 

Bevordering van het Vlaamse Boekwezen.‟ “Boek.be is de confederatie van de 

belangenverenigingen van het Vlaamse boekenvak: de Vlaamse boekverkopers (VBB), 

uitgevers (VUV) en boekenimporteurs (VBI).” (website boek.be)  

Naast het overkoepelen van deze organisaties houdt ze tegelijk er een eigen werking op na. Zo 

verzorgt ze de organisatie van de Antwerpse Boekenbeurs maar ook evenementen zoals de 

Zomer van het spannende boek, de promotieactie Literaire Lente en de jaarlijkse Debuutprijs, 

die in mijn onderzoek meermaals naar voor zal komen. (De Geest/Broucke/De Mont in 

Dillemans/Schramme 2005:90/93) Eveneens richtte ze de boekenbank op, waar online 

informatie over meer dan 200 000 leverbare titels kan verkregen worden en waar men ook een 

ISBN kan aanvragen. (website boekenbank)  

 

Één van de organisaties die boek.be overkoepelt is dus de Vlaamse boekenverkopersbond 

(VBB). Zij staat in voor marktonderzoek, een vaste boekenprijs, boekencheques en zorgt ook 

voor contact met uitgeverijen. (Saeys/Demoor/Lievens 2004:18) Bijna alle Vlaamse 

boekhandels zijn lid van deze beroepsorganisatie. De boekenhandelaar zorgt ervoor dat het 

boek de juiste aandacht krijgt en eventueel vergezeld wordt door een signeersessie. Naast 

boekenhandelaaars vormen ook boekenclubs een wezenlijk deel in de distributiesector van 

literatuur zoals bijvoorbeeld de Europa Club International (ECI). (Saeys/Demoor/Lievens 

2004:18) 

http://www.boek.be/Nederlands/Home/page.aspx/951
http://www.boek.be/Nederlands/Home/Uitgevers+%28VUV%29/page.aspx/952
http://www.boek.be/Nederlands/Home/Importeurs+%28VBI%29/page.aspx/987
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Evenzeer maakt de openbare bibliotheek deel uit van deze distributiesector. Het voordeel dat 

deze heeft is dat ze geen rekening hoeft te houden met markteconomische factoren. Ze zorgt 

zo voor een gedifferentieerd aanbod. (Saeys/Demoor/Lievens 2004:19) Haar toegankelijkheid 

laat ook toe het boek bij een groter publiek te brengen.  
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HOOFDSTUK 2 

 

Cultuursociologische achtergrond: studies omtrent 

instituties en actoren van het literaire veld 

 

 

 

 

2.1  Inleiding 

De studies die hieronder zullen worden besproken handelen hoofdzakelijk over debutanten of 

over auteurs in het algemeen maar met theorieën die eveneens toepasbaar zijn op beginnende 

schrijvers. Deze onderzoeken gaan grotendeels uit van een institutionele benadering van de 

kunst, waarbij niet het kunstwerk op zich het studieobject vormt, maar waar vooral aandacht 

wordt geschonken aan de context waarin het ontstaat. (Vos 1996:3) Naast de auteur vormen 

immers ook de uitgeverij, de boekhandelaars, de recensenten, de media, etc. belangrijke 

pionnen bij de waardering van het literair werk. In dit hoofdstuk worden volgende aspecten 

bestudeerd: de gevolgen van commercialisering en de rol van promotie; de invloed van 

literaire prijzen, literaire kritiek, poëticale activiteiten, (schrijf-) opleiding, literaire 

tijdschriften, vrouwelijke auteurs, de fictionele en werkelijke wereld van de auteur, de 

geografische oorsprong en tot slot het beroep van de schrijver.  

 

 

2.2 Commercialisering en promotie  

In hoofdstuk één werd reeds de tweedeling die Bourdieu voorstelde tussen commercieel en 

artistiek succes naar voor gebracht. Grootschalige productie komt volgens hem overeen met 

de massacultuur waarin economisch succes telt. Deze producten hebben een lage culturele 

waarde. Daar tegenover staan producten met een hoog cultureel aanzien die voortkomen uit 

een beperkte productie. Het economisch succes is hierbij ondergeschikt aan het cultureel 

succes. (Vos 1996:9) De theorie stelt dat enkel in de beperkte culturele productie een 

symbolische meerwaarde van kunst wordt gecreëerd en dat commercieel succes onbelangrijk 

of zelfs „verdacht‟ is. (Janssen 1994:15) 
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Men zou dus kunnen stellen dat een commercieel succesvol boek, niet artistiek succesvol kan 

zijn. In een onderzoek naar literaire prozadebutanten in Nederland tussen 1980 en 1984 komt 

Steijger tot de vaststelling dat een debuut zowel commercieel als artistiek succesvol kan zijn. 

Hij verdeelt de debuten onder in vier categorieën: „artistiek succes maar geen commercieel 

succes,‟ „geen artistiek succes, wel commercieel succes,‟ „geen artistiek succes noch 

commercieel succes‟ en „commercieel en artistiek succes.‟ (Vos 1996:10) Als maatstaf voor 

het artistiek succes neemt hij positieve literaire kritiek. Het commercieel succes wordt 

uiteraard berekend aan de hand van verkoopcijfers. De tweede categorie is volgens Steijger 

zeldzaam omdat het commercieel succes hier los staat van de literaire kritiek. De oorzaak 

voor het succes kan dan bijvoorbeeld te vinden zijn in een televisieoptreden. Hij meent dat de 

meerderheid van de debutanten in de derde categorie behoren, „geen artistiek succes noch 

commercieel succes.‟ Ze krijgen weinig recensies en vaak zijn die negatief, stelt hij. Doch 

Steijger schrijft dat er eveneens debutanten zijn die in de laatste categorie terecht komen, met 

andere woorden, die zowel commercieel als artistiek succesvol zijn. Cultureel aanzien kan dus 

samengaan met economisch succes. Als voorbeeld geeft Lenny Vos het debuut van Connie 

Palmen. Artistiek en commercieel succes hoeven dus niet lijnrecht tegenover elkaar te staan. 

(Vos 1996:10-11) 

Mijns inziens is Bourdieu‟s theorie steeds moeilijker te aanvaarden in onze hedendaagse 

maatschappij want artistiek en commercieel succes hoeven niet noodzakelijk van elkaar 

gescheiden te worden. Een oorzaak hiervan zou kunnen samenhangen met de evolutie van de 

maatschappij in de laatste decennia waarbij de groep die over een hoog cultureel kapitaal 

beschikt steeds groter wordt. Almaar meer mensen volgen een hogere opleiding en zullen 

daardoor misschien eerder naar artistiek hoog gewaardeerde werken grijpen in plaats van naar 

genreliteratuur. Dit kan er voor zorgen dat artistiek succes en commercieel succes steeds 

vaker kunnen samenvallen.  

Artistiek succes kan gemeten worden aan de hand van zowel recensies maar ook literaire 

prijzen. In mijn onderzoek worden enkele debutanten uit de steekproef die een groot 

commercieel succes genoten nader beschouwd. Bij bestudering van hun traject merken we op 

dat de meerderheid ook belangrijke literaire prijzen won.  

 

Lisa Kuitert schrijft dat het literaire schrijverschap in de negentiende eeuw een beroep werd. 

Dit omwille van het auteursrecht en de toename van het lezerspubliek die leidden tot een 

commercialisering van de boekenmarkt. (Kuitert 2001:23) “De auteurswet van 1817 liet er 
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geen twijfel over bestaan dat de auteur degene was die de vruchten van zijn arbeid moest 

kunnen plukken.” (Kuitert 2001:24) De auteur werd dus een marktgerichte beroepsschrijver.  

De doorgezette commercialisering leidt er echter wel toe dat de aandacht in de 21
ste

 eeuw 

steeds vaker gericht is op mediagenieke auteurs. Er is een soort persoonlijkheidscultus 

ontstaan rond de schrijver en diegenen die beschikken over een goede spreekvaardigheid en 

voorkomen, hebben een streepje voor. (Vos 1996:17-18) Uit onderzoek van H. Leemans in 

1989 bleek dat informatie uit de media zeer belangrijk gevonden wordt door consumenten bij 

de aankoop van een literair werk. Daarom worden auteurs zoveel mogelijk gestimuleerd om 

publicitaire nevenactiviteiten te verrichten. “Een verkoopstrategie die tegenwoordig dan ook 

steeds meer plaatsvindt bij uitgeverijen is „het verkopen van een auteur‟ in plaats van het 

verkopen van het boek als product.” (Haan 1998:69) 

 

Na de publicatie van het boek moet gewerkt worden aan de promotie van het werk. Een auteur 

kan zijn boek promoten door het geven van lezingen en interviews. Toch is het bevorderen 

van de verkoop in wezen de taak van de uitgeverij. Onderzoek van Loes Boley naar de 

tevredenheid van auteurs over hun uitgeverij toonde echter aan dat auteurs kritiek hebben op 

het publiciteitsbeleid van hun uitgeverij. In Boley‟s studie kregen schrijvers de kans om 

negentien eigenschappen van hun uitgeverij te beoordelen. Over het algemeen was men 

tevreden over de uitgeverij maar de eigenschappen „het op de markt brengen van  het boek‟ en 

„de promotie van het boek‟ lagen sterk onder het gemiddelde. (Haan 1998:68) Ook uit 

onderzoek van Vrij Nederland bleek dat de eigen uitgeverij het laagst scoorde op het gebied 

van promotie. (Kuitert 2001: 25)  

Studies hebben aangetoond dat succesvolle schrijvers actiever deelnemen in imagebuilding 

rond hun werk. (Janssen 1994/1998) Zo schrijft ook Yves Petry in het nummer van Deus Ex 

Machina over literaire prijzen:  

 
“Maar als je nu had gedacht dat het werk voorlopig even van de baan was, en dat je genie 

mocht uitrusten in het zicht van zijn bewonderaars, dan heb je je vergist. Want het podium is 

geen rustplaats voor genieën, het is een catwalk voor imago‟s.” (Petry 2007:56) 

 

2.3 Literaire prijzen  

In voorgaand nummer van Deus Ex Machina schreef ook Dirk Leyman een artikel, hij heeft 

het over de nevenverschijnselen van literaire prijzen. Zo merkt hij op dat men tegenwoordig al 

een beroerde schrijver moet zijn als men geen literaire prijs op zijn naam staan heeft. 

(Leyman 2007:60)  Frans Heyman schatte in 2001 het aantal literaire prijzen in Vlaanderen 
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voor volwassenen op een 160-tal. Dit zorgt ervoor dat niet alle prijzen aandacht krijgen in de 

media maar ook dat het voor een auteur bijna vanzelfsprekend is om ooit eens een literaire 

prijs te hebben gewonnen. (Lievens/Demoor/Saeys 2004:51) Een ander verontrustend feit 

volgens Leyman is dat lezers bij hun keuze al te vaak afgaan op mediatieke onderscheidingen. 

Leyman stelt “het zou een zoveelste signaal kunnen zijn dat de literaire kritiek aan belang 

inboet.” (Leyman 2007:61) 

 

2.4 Literaire kritiek  

Belangrijk onderzoek naar de functie van de literaire kritiek in Nederland werd uitgevoerd 

door Suzanne Janssen. Janssen vertrekt van Bourdieu‟s theorie in „de productie van geloof.‟ 

Kunst is voor Bourdieu geen autonoom verschijnsel, waarbij de esthetische eigenschappen 

zichtbaar zijn via beschouwing, maar de waarde van een kunstwerk ontstaat door zijn 

legitimering als kunst. (Janssen 1994:14) Met „de productie van geloof‟ verwijst Bourdieu 

naar verschijnselen zoals: “geloof in de symbolische meerwaarde van kunst, in de 

consacrerende en legitimerende activiteiten van critici en andere kunstkenners, in het 

artistieke talent van deze of gene kunstenaar.” (Janssen 1994:14) 

Janssen omschrijft drie functies van de literaire kritiek. De literaire kritiek vervult de rol van 

consument (1) maar ze heeft ook een bemiddelende rol (2): “ze brengt teksten onder de 

aandacht van potentiële lezers en van instanties die een brugfunctie vervullen tussen tekst en 

publiek, zoals de boekhandel, het bibliotheekwezen en het literatuuronderwijs.” (Janssen 

1994:19) De derde functie, die Janssen de cruciale functie noemt, is die van „producent (3) 

van symbolische waarde.‟ (Janssen 1994:19) Men kan dus stellen dat de literaire kritiek in het 

hele proces van het werk betrokken is want men is zowel producent, distributeur als 

consument.  

Zoals reeds gezien bij de onderverdeling tussen commercieel en artistiek succes kan 

commercieel succes beschouwd worden als onbelangrijk of zelfs „verdacht.‟ (Janssen 

1994:15) Mijns inziens is de functie van de literaire kritiek een soort van commercialisering, 

doch niet de commercialisering die als „verdacht‟ wordt beschouwd maar een gewaardeerde 

vorm van publiciteit. Net zoals literaire prijzen dit zijn. Men zou dus kunnen stellen dat er 

twee vormen van publiciteit zijn: de „gewaardeerde vorm‟ en de „verdachte vorm.‟ Auteurs 

met artistiek prestige genieten vooral van de „gewaardeerde vormen‟ van publiciteit.  

 

Uit onderzoek van Janssen naar proza en poëzietitels uit 1978 en 1991 bleek dat “bijna de 

helft van de nieuwe titels uit 1978 en ongeveer twee derde van de nieuwe titels uit 1991 in het 
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geheel geen aandacht in Nederlandse dag- of weekbladen te hebben gekregen.” (Janssen 

1994:52) Men zou dit kunnen vergelijken met mijn onderzoek waaruit bleek dat slechts over 

vijf procent van de steekproef hun werk helemaal geen recensie verscheen, van nog eens 33 

procent verschenen minder dan vier recensies. Bij nader onderzoek kan men vaststellen dat 

slechts van 35 procent geen recensie in een dag- of weekblad verscheen (van 33 procent 

verschenen er dus wel één of meerdere recensies maar niet in een dag- of weekblad).   

Hoe dan ook, het is duidelijk dat het aantal recensies aanzienlijk hoger ligt dan bij het 

onderzoek van Janssen. Dit terwijl Janssen haar onderzoek uitvoerde naar schrijvers in het 

algemeen en recensies over debuutwerken normaal nog lager liggen.  

Een reden hiervoor kan mijns inziens misschien zijn dat in Vlaanderen minder werken 

verschijnen. Het NRC Handelsblad moet bijvoorbeeld (puur hypothetisch) elk jaar een keuze 

maken uit een 50-tal debuutwerken terwijl de Standaard elk jaar maar een keuze moet maken 

uit een 15-tal debuutwerken.  

 

Verder blijkt ook uit het onderzoek van Janssen dat prozatitels aanzienlijk meer aandacht 

krijgen dan poëzietitels. Er werden ongeveer evenveel poëzie- als prozatitels besproken maar 

van prozatitels verschenen over het algemeen meer recensies per titel dan van poëzie. 

(Janssen 1994:54)  Dit is iets wat ook uit mijn onderzoek zal naar voorkomen, waarbij over 

68 procent van de poëzietitels minder dan vier recensies verschenen, terwijl dit bij prozatitels 

maar 22 procent is (15+7).  

Uit Janssen‟s onderzoek bleek tevens dat literaire titels vaker besproken worden dan niet 

literaire. Ook geldt dat van die titels die als niet-literair worden beschouwd zoals: thrillers, 

detectives, spionage- en avonturenromans aanzienlijk meer besproken werden dan de overige 

niet-literaire titels.  (Janssen 1994:56) Dit zal ook duidelijk worden in mijn onderzoek waar 

over 4/5
de

 van de literaire romans meer dan drie recensies verschenen. Ook bleek dat het 

thriller- en detective genre veel werd gerecenseerd. Wel wordt duidelijk dat zij evenveel 

aandacht krijgen als de literaire romans. De historische/oorlogsdebuten kregen minder 

belangstelling, slechts over de helft werden meer dan drie recensies geschreven.  

 

Algemeen wordt aangenomen dat het publiek van regionale dagbladen relatief laaggeschoold 

is en daardoor wordt verondersteld dat zij minder belangstelling hebben voor literatuur, en in 

het bijzonder voor poëzietitels, dan het cultureel gezien hoger geschoolde lezerspubliek van 

kwaliteitsdagbladen. Uit onderzoek van Janssen blijkt dat regionale kranten gemiddeld 

genomen minder besprekingen hebben gepubliceerd dan de landelijke dagbladen. (Janssen 



 24 

1994:69) Bij de prozatitels in mijn steekproef is dit verschil echter miniem, bij de poëzietitels 

is het verschil iets groter.  

 

2.5 Poëticale activiteiten 

Belangrijk voor de literair-kritische receptie van het werk zijn de poëticale activiteiten van de 

auteur. Binnen de literatuurkritiek is er “een stilzwijgende overtuiging dat aan hoogwaardige 

literaire geschriften een dito literatuuropvatting ten grondslag ligt.” (Janssen 1994:31) 

“Literatuuropvattingen, althans de poëticale en programmatische uitspraken van auteurs en 

critici in de literatuurkritiek, kunnen gezien worden als pogingen om te formuleren wat 

literatuur is of zou moeten zijn.” (de Nooy 2006:186) Volgens de Nooy ontstaat een 

literatuuropvatting uit de negatieve definities waarmee het literaire veld zich in het verleden 

wou onderscheiden van andere velden. In het onderzoek van de Nooy gaat het vooral om het 

journalistieke veld waarvan de Nederlandse literatuur zich in de jaren zeventig van de 

twintigste eeuw wilde onderscheiden. Een literatuuropvatting is voor de Nooy een “collectief 

beeld van de grenzen tussen literatuur en andere tekstsoorten,” dit komt grotendeels overeen 

met “de sociale grenzen tussen het literaire veld en andere velden.” (de Nooy 2006:197) Mijns 

inziens is deze definitie moeilijker toe te passen op het huidige literaire veld omdat steeds 

meer grenzen worden verlegd. Zoals blijkt uit Peterson‟s theorie rond „omnivorengedrag‟ 

worden de grenzen steeds vaker verlegd en vindt esthetisering van elementen uit de populaire 

cultuur plaats. (Keunen/Vandenhaute 2006: 12) Het is dus steeds moeilijker om een 

literatuuropvatting te vormen op grond van negatieve definities.  

Toch is de geschiedenis van het literaire veld “een strijd tussen actoren die in naam van de 

literatuur (bij uitbreiding “cultuur”, ”kunst”) voor zichzelf een reputatie willen creëren.” 

(Keunen/Vandenhaute 2006:4) Misschien creëren ze ook hun reputatie door het verleggen van 

de grenzen en niet louter door het afbakenen ervan.  

 

2.6 Opleiding en het beroep ‘schrijver’  

Een goed auteur wordt verwacht een doordachte visie op zijn eigen werk te hebben. Zo niet 

loopt hij kans om minder snel serieus genomen te worden. (Janssen 1994:31)  

Daarom kan een opleiding zeer belangrijk zijn. Becker stelt:  

„With no professional training and no contact with the conventional art world, naive artists do 

not learn the conventional vocabulary of motives and explanations for their work. Since they 

cannot explain what they are doing in conventional art terminology, naive artists frequently 

have trouble with people who demand an explanation. […] integrated professionals (who) 

have the technical abilities, social skills and conceptual apparatus necessary to make it easy 
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to make art. Because they know, understand and habitually use the conventions on which their 

world runs, they fit easily into all its standard activities.‟(qtd. in Janssen 1994:83, eigen 

nadruk)  

Eerder werd al vermeld dat spreekvaardigheid een belangrijke eigenschap is voor de auteur. 

De “technical abilities, social skills and conceptual apparatus” kan de auteur bekomen via 

zelfstudie maar ook via een professionele opleiding. In België bestaan er opleidingen zoals 

avond- en weekendcursussen, de 4-jarige deeltijdse posthogeschool opleiding aan de 

Schrijvers Academie in Antwerpen of de Postgraduaat opleiding scenarioschrijven aan het 

Rits te Brussel. Zoals u al ziet zijn dit vooral „postopleidingen.‟ Opleidingen zoals in de 

beeldende of grafische kunsten zijn niet ingeburgerd.  

Zo schrijft ook Vos: “Beeldende kunstenaars zijn in de meeste gevallen afkomstig van de 

kunstacademie. Voor musici en componisten is een opleiding aan het conservatorium 

noodzakelijk om als professional aan de slag te komen.” (Vos 1996:20) In deze kunsten 

„moet‟ men bijna een opleiding gehad hebben om te worden gewaardeerd. De meeste 

kunstopleidingen hebben bovendien een toegangsexamen en zo wordt dus reeds een selectie 

gemaakt van mensen die goed kunnen schrijven. Uit mijn onderzoek bleek echter dat 

sommige schrijvers eerder neerbuigend doen ten opzichte van een schrijversopleiding.  

Zo merkt Hubert Van Lier in een nummer van Gierik & NVT over debuteren op dat:  

 

“Schrijversopleidingen dienen vooral voor mensen met talent, niet voor iemand die plots de 

behoefte voelt zijn biografie te gaan neerschrijven. Men kan ook zonder opleiding slagen, 

alleen gaat het veel moeilijker en het zal meer tijd in beslag nemen, want men krijgt geen 

kritiek en men moet alles zelf uitzoeken. Iedereen vindt het normaal dat iemand met aanleg  

naar een academie voor beeldende kunsten of naar een conservatorium gaat, maar schrijven… 

In een goede tekst zit heel wat schrijftechniek verborgen, ook al is dat voor iedereen niet 

onmiddellijk duidelijk.” (Van Lier 2004: 16) 

 

Een gewaardeerde opleiding zou er ook voor kunnen zorgen dat de toevloed van schrijvers 

gereguleerd wordt op basis van kwaliteit. Het zou het werk van de uitgeverijen en instellingen 

als het VFL kunnen vereenvoudigen.  

 

Janssen meent dat men „schrijver‟ niet als een beroep in de strikte betekenis van het woord 

kan beschouwen. Twee kernbegrippen bij het definiëren van een beroep zijn: „the existence of 

a systematic, certified knowledge base and high degree of occupational control.‟ (Janssen in 

Steen/Schram 2001:333) Janssen veronderstelt dat in het geval van de „schrijver‟ het 

onmogelijk is een zodanige kennis te verwerven dat men van expertise kan spreken. Mijns 

inziens komt het tweede kernbegrip bij het definiëren van een beroep inderdaad niet overeen 
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met het beroep van de „schrijver.‟ Er is weinig controle en zoals Janssen stelt, met het vormen 

van de markt werden schrijvers onderworpen aan „aesthetic uncertainty.‟ Originaliteit en het 

breken met de traditie werd vanaf het midden van de negentiende eeuw de norm.  (Janssen in 

Steen/Schram 2001:326) Haar ontkenning van het eerste kernbegrip trek ik echter in twijfel. 

Mijns inziens is het wel mogelijk om een grondige kennis voor het beroep van „schrijver‟ te 

bekomen. Een schrijver die alles afweet van het literaire veld, literaire stromingen en 

technieken en dus over een doordachte visie van zijn werk beschikt heeft mijns inziens meer 

kans op slagen.  

 

Janssen verdedigt haar visie door het stellen dat schrijven nog steeds wordt gezien als iets wat 

berust op talent en niet zomaar kan aangeleerd worden. (Janssen in Steen/Schram 2001:334) 

Maar kunnen andere beroepen zomaar aangeleerd worden zonder dat men over talent 

beschikt? Moet men om ingenieur te worden ook geen aanleg hebben voor wiskunde en 

wetenschappen? Zoals eerder vermeld dient een opleiding om mensen die reeds talent hebben 

te leren hun talent beter te benutten. Daarnaast trek ik ook in twijfel dat schrijven wordt 

gezien als een beroep dat enkel berust op talent. In het begin van deze thesis werd reeds het 

citaat van Johan Vandenbroucke, redacteur bij de Brakke Hond en literair journalist bij de 

Morgen, vermeld. In een artikel stelde hij dat: “Als je schrijver wil worden, moet je je leven 

daar naar inrichten. Uiteindelijk gaat het om 10 % inspiratie en 90% 

transpiratie.”(Vandenbroucke 2006:107) In datzelfde artikel schrijft hij over de Schrijvers 

Academie: “Vroeger werd daar vaak nogal minachtend over gedaan, alsof schrijven een vak is 

dat je niet kunt leren, maar intussen kent de school steeds meer succes.” (Vandenbroucke 

2006:107) 

Ik wil hiermee niet stellen dat iedereen zomaar kan leren om schrijver te worden maar 

diegenen met talent kunnen wel leren om beter te worden via een opleiding.  

Het is een feit dat schrijven geen „nine till five job‟ is. Een kunstenaar is een zelfstandige die 

moet investeren in zijn bedrijf. Towse stelt “they must invest resources in preparing whatever 

it is they supply […], and they spend time and money promoting themselves, showing their 

work, going to auditions, approaching agents, dealers and publishers.” (qtd. in Janssen in 

Schram/Steen 337) Dit alles naast het eigenlijke werk „schrijven.‟ Ook Haan typeert de 

succesvolle auteur als ondernemer. Zij omschrijft de auteur-ondernemer als volgt: 
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“De auteur ondernemer voorziet zelfstandig in zijn inkomen. Zijn schrijftalent is zijn kapitaal 

(of productiemiddel). Hij drijft een onderneming waarin hij:  

1. Een literair werk op de markt brengt en probeert daaruit een zo hoog mogelijk 

honorarium te genereren;  

2. Nagaat bij welke uitgeverij hij zijn doelen het best kan verwezenlijken. Bij de keuze 

van de uitgeverij let de schrijver op het aanzien, het publicitaire beleid en het 

publieksbereik van de uitgeverij; 

3. Publicitaire acties onderneemt om zijn werk onder de aandacht van een zo groot 

mogelijk publiek te brengen; 

4. Andere werkzaamheden dan het schrijven van literaire werken verricht om zijn 

inkomen aan te vullen. Ook bij deze werkzaamheden staat het benutten van zijn 

schrijftalent centraal: hij zet dit op een zakelijke, professionele wijze in.” 

(Haan 1998: 74)  
 

Hoewel Janssen een opleiding niet zo belangrijk lijkt te vinden benadrukt ze wél het belang 

van „arts-related activities‟ en dat je er met talent alleen niet komt. (Janssen in Schram/Steen 

2001:343) Daarnaast zijn ook karaktereigenschappen belangrijk zoals bleek uit een onderzoek 

van Jacob W. Getzels and Milhaly Csikszentmihaly. Hun studie toonde aan dat succesvolle 

kunstenaars over het algemeen introvert, teruggetrokken en onafhankelijk zijn. Ze moeten 

echter ook sociaal zijn, organisatorische vaardigheden en economisch inzicht hebben. 

(Stebbins 1978:107) 

Ook Guy Commerman spreekt in het debutantennummer van Gierik & NVT over “een 

zoektocht in en naar zichzelf.” (Commerman 2004:9) De reisweg van de debutant is dus meer 

dan enkel de zoektocht naar een uitgever. “Het ontdekken van literaire kwaliteiten en 

gebreken, hieraan voortdurend werken en polijsten; ook de karaktereigenschappen komen in 

aanmerking en kunnen bepalend zijn voor de ultieme aankomst of reüssite.” (Commerman 

2004:9)  

 

2.7 Literaire tijdschriften  

Een ander onderzoek dat door Janssen werd uitgevoerd is dat in samenwerking met Olislagers 

naar de rol van literaire tijdschriften. Uit hun onderzoek naar de rol van literaire tijdschriften 

(Janssen/Olislager 1986:280) bij de beslissing van vier literaire uitgeverijen (de 

Arbeiderspers, Meulenhoff, Querido en de Bezige Bij) om Nederlandstalige auteurs te laten 

debuteren bleek dat de meerderheid van de poëziedebutanten en debutanten van 

verhalenbundels reeds voor hun debuut in literaire tijdschriften hadden gepubliceerd terwijl 

bij schrijvers die debuteerden met een roman het merendeel dit niet had gedaan. 

(Janssen/Olislagers 1986:280) Dit zal ook blijken uit mijn onderzoek waar 77 procent (17:22) 

van de poëziedebutanten reeds vooraf in een gesubsidieerd Vlaams literair tijdschrift had 
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gepubliceerd dit tegenover slecht 29 procent (12:41) van de prozadebutanten (waarvan zeven 

procent nog eens auteurs van verhalenbundels zijn).  

Janssen gaat verder en stelt dat van diegenen die in een tijdschrift publiceren 29 procent 

binnen de vijf jaar tot een proza- of poëziedebuut komt. Bij diegenen die in meerdere literaire 

tijdschriften actief zijn geweest komt 47 procent tot een boekdebuut, dit tegenover auteurs die 

slechts in één tijdschrift actief zijn geweest, daarvan komt slechts 22 procent tot een 

boekdebuut. Daarnaast publiceren dichters ook frequenter dan prozaïsten in meerdere literaire 

tijdschriften. (Janssen/Olislagers 1986:281) 

Vos merkt op dat een tijdschrift niet enkel relevant kan zijn voor de selectiefunctie maar ook 

voor groepsvorming want literaire tijdschriften worden vaak geassocieerd met literaire 

richtingen. Door het gezamenlijk publiceren kunnen ze hun gemeenschappelijke ideeën over 

literatuur benadrukken en zo kunnen ze zich onderscheiden van gevestigde collega‟s. 

Daarnaast kan deze groepsvorming de aandacht van de literaire kritiek trekken. (Vos 1996:22) 

 

2.8 Vrouwelijke auteurs 

Vos maakt in haar onderzoek naar debutanten in de jaren 90 een onderverdeling naar geslacht: 

71 procent mannelijke tegenover 29 procent vrouwelijke auteurs. (Vos 1996:31) Deze 

resultaten zijn nagenoeg gelijk met diegene die in mijn onderzoek naar voren kwamen. 

Een ander onderzoek, weliswaar niet enkel met debutanten, uitgevoerd naar vrouwen en 

schrijverschap is dat van Lievens, Saeys en Demoor Cherchez la femme; vrouwen en 

schrijverschap in Vlaanderen. De onderzoekspopulatie bestond uit Vlaamse schrijvers tussen 

1980 en 2001 die tenminste één prozawerk, theatertekst of dichtbundel hebben uitgegeven bij 

een uitgeverij. (Saeys/Lievens/Demoor 2004:24) 

Zij maken een onderverdeling in vier genres: kinder- en jeugdliteratuur, proza, poëzie en 

toneel. De vier genres hebben een verschillend prestige, afhankelijk van bijvoorbeeld het 

soort publiek en de verkoopscijfers. Wat veel verkoopt heeft over het algemeen minder 

prestige. Poëzie en theaterteksten hebben een kleiner publiek dan proza en kinder- en 

jeugdliteratuur maar worden hoger aangeschreven. Lievens et al. nemen aan dat vrouwen 

vooral worden toegelaten in die sectoren die sociaal minder gewaardeerd zijn en dus voor 

mannen minder aantrekkelijk zijn.  (Saeys/Lievens/Demoor 2004:25) 

In hun onderzoek komen zij tot de constatering dat slechts één vierde van de auteurs vrouwen 

zijn en dat er heel wat verschillen zijn tussen de vier genres. (Saeys/Lievens/Demoor 

2004:28) Zo is er evenwicht tussen mannen en vrouwen bij het genre kinder- en 

jeugdliteratuur. Dit bleek ook uit onderzoek van Leen Blomme waar 45 procent van de 
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kinder- en jeugddebutanten vrouwen zijn. (Blomme 2008:37) Maar kinder- en jeugdliteratuur 

wordt dan ook vaak geassocieerd met de opvoeding van kinderen en huishoudelijke taken 

zoals het lezen van verhaaltjes voor het slapen gaan, daarom beschouwt men het genre vaak 

als vrouwelijk. (Saeys/Lievens/Demoor 2008:29) 

Lievens et al. gaan ook op zoek naar mogelijke onderliggende elementen die deze 

ongelijkheid kunnen bepalen. Zo kijken ze bijvoorbeeld naar de samenstelling van de 

commissies die instaan voor de werkbeurzen van het Vlaams Fonds voor de Letteren. Zij 

komen tot de constatering dat enkel wat kinder- en jeugdliteratuur aangaat de commissies in 

evenwicht zijn. Toch blijkt dit geen invloed te hebben op het aantal vrouwelijke auteurs die 

gesubsidieerd worden. “Het lage aantal werkbeurzen dat naar schrijfsters gaat, houdt veeleer 

verband met het lage aantal vrouwelijke aanvragen.” (Saeys/Lievens/Demoor 2004:47) Toch 

valt er iets op te merken bij de beurzen, namelijk dat schrijfsters over het algemeen minder 

kans hebben op een hoog bedrag dan hun mannelijke collega‟s. (Saeys/Lievens/Demoor 

2004:48)  

Uit mijn onderzoek bleek dat in de periode 2003 tot en met 2007, drie van de tien auteurs die 

een stimuleringsbeurs kregen, schrijfster waren. 30 procent van de vrouwen kreeg dus een 

beurs wat overeen komt met het aantal vrouwelijke schrijvers in de onderzoeksgroep. Ook 

was duidelijk dat zij eerder hoge bedragen kregen wat dus niet correspondeert met het 

onderzoek van Lievens et al.  

Bij het winnen van prijzen bleek er eveneens weinig invloed te zijn door het over het 

algemeen kleinere aantal vrouwen in de jury‟s. Als men het aantal deelnemers en het aantal 

vrouwelijke winnaars vergeleek dan bleek dat de meestal overwegende mannelijke jury 

minder invloed had dan verwacht. (Saeys/Lievens/Demoor 2008:36) 

Wel is het zo dat vrouwen minder snel een aanvraag indienen voor een werkbeurs of een 

literaire prijs. Ook nemen mannelijke auteurs over het algemeen meer initiatief en contacteren 

ze zelf organisatoren van literaire manifestaties in verband met het geven van lezingen. 

Vrouwelijke auteurs voelen meer schroom om zichzelf te promoten. (Saeys/Lievens/Demoor 

2004:121) 

Mijns inziens ligt de oorzaak vooral in de ingesteldheid en de, al dan niet maatschappelijk 

verworven, eigenschappen van vrouwen. Zo wordt in de studie ook vermeld dat tijdens het 

schrijven auteurs vaak mentaal voortdurend bezig zijn met hun werk en daardoor niet de 

meest communicatieve gesprekpartners zijn. “Uit getuigenissen kan worden afgeleid dat de 

vrouwelijke partners van mannelijke auteurs sneller bereid zijn zekere offers te brengen dan 

mannelijke partners van vrouwelijke auteurs.” (Saeys/Lievens/Demoor 2004: 92) Daarnaast 
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voelen vrouwen nog altijd een grotere verantwoordelijkheid ten opzichte van het huishouden 

en het gezin. Vrouwen voelen zich over het algemeen vlugger schuldig en zoals reeds vermeld 

zullen ze minder snel geneigd zijn zichzelf te promoten. (Saeys/Lievens/Demoor 2004:83) 

Een andere eigenschap zou mijns inziens ook kunnen zijn dat vrouwen minder snel risico 

durven nemen, en schrijver zijn is nu eenmaal financieel een risicovol beroep.  

 

Lievens et al. beschouwen gender als een socio-culturele constructie, wat inhoudt dat men in 

vele gevallen niet volledig bewust is van gender-stereotiepe-handelingen. Het is van belang 

dat wordt gewezen op de ondervertegenwoordiging van schrijfsters, dat acties worden 

ondernomen om schrijfsters aan te moedigen naar buiten te komen met geschreven werk, deel 

te nemen aan wedstrijden en beurzen aan te vragen. (Saeys/Lievens/Demoor 2004:125) 

Zij wijzen erop dat men van jongs af aan aandacht moet schenken aan schrijftechnieken en het 

schrijfplezier bij leerlingen prikkelen. (Saeys/Lievens/Demoor 2004:126) Uit onderzoek van 

Kuhlermaier en Van de Berg naar de schrijfvaardigheid van jongens en meisjes uit het 

secundair onderwijs bleek:  

 

„[Binnen] het aspect schrijfvaardigheid [bestaat] een (tamelijk miniem) verschil ten gunste van 

meisjes, wat ook tot uiting kwam in de samenstelling van de groep slechte schrijvers: slechts 

één op de drie à vier slechte schrijvers is een meisje. Meisjes hebben over het algemeen een 

meer positieve attitude ten opzichte van taal en hechten meer belang aan het schrijven, terwijl 

zij er ook meer plezier aan beleven. Buiten school besteden zij – naar eigen zeggen – meer tijd 

aan schrijven, terwijl zij ook meer spreken en luisteren.‟ (qtd. in Lievens/Demoor/Saeys 

2004:13)  

 

Het verband tussen geslacht en leeftijd is niet significant in Lievens onderzoek (Saeys/ 

Lievens/Demoor 2004:81) Ook bij mijn onderzoeksresultaten blijkt daarin weinig verschil te 

zijn.  

Misschien kan ook de oorzaak voor het lage aantal vrouwelijk schrijvers worden gezocht in 

de commissies van de uitgeverijen die instaan voor de selectie van manuscripten want zoals 

Simon en Fouché vertellen, zij zijn “les véritables sélectionneurs culturels.” (Simonin/Fouché 

1999: 113). Simonin en Fouché schreven in hun studie dat hoewel drie maal meer vrouwen 

boeken lezen dan mannen bij uitgeverij Seuil en Grasset slechts de helft van de externe lezers 

vrouwen zijn en bij Gallimar zijn er dat slechts twee op acht. (Simon/Fouché 1999:113) 

Lievens et al. brengen een gedachte van Hanneke Stamperius in navolging van Vrigina Woolf 

naar voor.  
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“In a culture where people are divided into men and women, different areas of interest come 

into being. This is a fact. Women talk about different topics than men. How then can we 

expect male publishers, critics and editors to appreciate those aspects in a manuscript that are 

fascinating to women?” (qtd. in Lievens/Demoor/Saeys 2008:32)  

 

2.9 Relatie tussen de fictionele en de werkelijke wereld van de auteur en zijn geografische 

oorsprong 

Ook Ekelund en Börjesson voerden onderzoek uit naar gender maar op een minder 

institutionele wijze. In hun onderzoek maken ze gebruik van twee cohorten, één van 1940 en 

één van 1955. Zij analyseren de wereld die de auteur in het boek weergeeft en brengen dit in 

verband met de wereld zoals wij die kennen. “Fictional worlds are also, we argue, 

„recognizable worlds,‟ that is, they display structures and features that readers can relate to, as 

being reasonably familiar to them.” (Ekelund/Börjesson 2005:347) Zij werken met twee 

variabelen: het geslacht van de auteur en het geslacht van het hoofdpersonage. Bij mannen 

blijkt de correlatie met een mannelijk hoofdpersonage sterker in de cohort van 1955. 

Mannelijke auteurs schrijven over het algemeen over mannelijk hoofdpersonages. Daarnaast 

schrijven meer vrouwen in de groep van 1955 over een mannelijk hoofdpersonage dan in de 

groep van 1940. Wat volgens Ekelund en Börjesson aantoont dat het mannelijk perspectief 

dominanter is geworden gezien vrouwen er zich aan aanpassen. (Ekelund/Börjesson 

2005:360-361)  

 

Ekelund en Börjesson gaan op zoek naar hoe verschillende achtergronden zorgen voor 

verschillende imaginaire toe-eigeningen. Zo merken ze op dat er een sterke correlatie is tussen 

de geboorteplaats en de setting van het verhaal. (Ekelund/Börjesson 2005:362) In de groep 

van 1940 “more than half the North easterners wrote about the Northeast and a corresponding 

choice was made by the Southerners and Westerners.” (Ekelund/Börjesson 2005:362) 

Opmerkelijk was dat van diegenen die geboren waren in het Middenwesten slechts één vierde 

hun verhaal liet plaatsvinden in het Middenwesten. De inwoners van New York kozen ervoor 

om te schrijven over New York, het Noordoosten of een buitenlandse setting. Geen enkele 

van hen koos voor het Zuiden, het Middenwesten of het Westen. In 1955 werd nog meer over 

een buitenlandse setting geschreven door New Yorkers. De groep van 1955 is dus “more 

cosmopolitan, in general, with a higher proportion of writers choosing settings abroad (27% 

against 14%).” (Ekelund/Börjesson 2005:363) 
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Er zijn wel meerdere studies gedaan naar de geografische oorsprong van schrijvers 

bijvoorbeeld door Gisèle Sapiro. “[…] les artistes français actifs dans les années 1980: près de 

la moitié sont nés à Paris ou en région parisienne, et deux tiers des inscrits à la Sécurité 

sociale y sont domiciliés.” (Sapiro 2007:32) 

Ook Mattias Bolkéus Blom voerde een onderzoek uit naar de sociotopische keuzes die een 

groep auteurs in 1940 maakte. Hij wil tevens aantonen dat deze keuzes invloed hebben op het 

vormen van een canon. In de VSA in 1940 domineerden stadsthema‟s en historische verhalen 

in debuten. (Bolkéus Blom 2002:367) 

 

2.10 Beroep van de auteur naast dat van schrijver 

Bolkéus Blom onderzoekt het beroep van de schrijver naast zijn werkzaamheden als auteur. 

Zo is de meerderheid van de auteurs uit de groep van 1940 werkzaam in een beroep dat 

schrijven of lesgeven met zich meebrengt. 28 procent van de groep had als hoofdberoep een 

beroep waar men moest schrijven en 12 procent gaven les als hoofdberoep. (Bolkéus Blom 

2002:370-371) Uit mijn onderzoek bleek eveneens dat meer dan 1/5
de

 van de auteurs actief is 

in het onderwijs.  

Pierre Michel Menger schrijft in zijn artikel Artistic Labor Markets and Careers dat auteurs 

vaak meerdere jobs vervullen. (Menger 1999:545) Ze moeten echter hun keuzes strategisch 

maken en kunnen ervaring verwerven door van de ene job naar de andere over te gaan. 

“Artists rely on skills as well as on opportunities to take on evermore challenging assignments 

that bring them greater knowledge and more rewards; they have an external market value 

based on reputation.” (Menger 1999:551)  

Tot slot wil ik afsluiten met een citaat van Ruth Lasters die het erover eens is dat een zekere 

opleiding noodzakelijk is:  

 

„Ik ben heel bewust beginnen deelnemen aan wedstrijden, werk inzenden naar tijdschriften; 

om een beetje een cv te hebben. […] Ik kende ook niemand binnen de literaire wereld, dus dan 

heb je wel een cv nodig. Of je moet heel veel chance hebben dat een uitgever jouw manuscript 

meteen oppikt.‟ – Ruth Lasters, Smakers 2006 
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HOOFDSTUK 3 

 

Resultaten van het onderzoek: basis 

 

 

 

 

3.1 Inleiding 

Hierna volgt een weergave van de resultaten. De vragen die gesteld werden doelden vooral op 

het voortraject van de debutanten. Verdere gegevens omtrent het vervolgtraject zullen in een 

volgend onderzoek van het VFL bestudeerd worden of werden via andere middelen zoals 

bijvoorbeeld de bibliotheekcatalogus onderzocht.  

 

 

3.2 Data 

Voor de bepaling van de onderzoeksgroep werd een beroep gedaan op een combinatie van 

lijsten van de Debuutprijs georganiseerd door boek.be, van Het Liegend Konijn en de 

stimuleringsbeurs- regeling van het Vlaams Fonds voor de Letteren. De samengestelde lijst, 

die terug te vinden is in bijlage één, is vermoedelijk niet volledig maar bevat toch het grootste 

deel van de Vlaamse poëzie en proza- debutanten. Het betreft schrijvers die debuteerden in de 

periode 1998-2007. 

Eens de onderzoeksgroep bepaald was, werden vragenlijsten opgesteld die ik via enkele 

telefonische interviews met halfopen vragen testte. Daarna werden de aangepaste 

vragenlijsten elektronisch doorgestuurd, een klein aantal debutanten werd ook telefonisch 

gecontacteerd wegens het ontbreken van een e-mailadres. De voorkeur werd gegeven aan 

„open vragen‟ om zo gemakszuchtige antwoorden te vermijden, de antwoorden niet te 

beïnvloeden en een grotere informatiewaarde te bekomen. Er werden vijfentwintig vragen 

gesteld, opgedeeld in vier luiken: „uw literaire activiteiten vóór het verschijnen van uw debuut 

in boekvorm,‟ „het debuteren zelf,‟ „vervolgparcours,‟ en „algemene vragen.‟ 

 

De lijst met debutanten bevat 95 schrijvers (28 poëziedebutanten, 67 prozadebutanten) 

waarvan er 80 werden gecontacteerd. De overige debutanten konden niet worden 

gecontacteerd omwille van het ontbreken van contactgegevens of overlijden. Bij vragen waar 

via andere bronnen omtrent deze 19 ontbrekende debutanten gegevens kunnen achterhaald 
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worden, worden zij wel opgenomen in de verwerking van de resultaten. Van de 80 

gecontacteerde debutanten hebben 63 de vragen beantwoord, waarvan 22 in poëzie 

debuteerden en 41 in proza. Bijna 8 op 10 van de gecontacteerde debutanten reageerde dus op 

de vragenlijst. Bij een aantal vragen werd door enkele debutanten geen duidelijke respons 

gegeven, deze antwoorden werden uit de berekening gelaten en omschreven als „niet 

gespecificeerd‟ of „geen antwoord.‟  

 

In het onderzoek worden debutanten gedefinieerd als auteurs die voordien nog geen boek in 

de onderzochte genres gepubliceerd hebben. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat een 

prozadebutant reeds gedebuteerd heeft met poëzie. Debutanten van theaterteksten en kinder- 

en jeugdboeken werden niet in dit onderzoek opgenomen. Wel wordt een vergelijking 

gemaakt met een gelijkaardig onderzoek naar kinder- en jeugdliteratuur, uitgevoerd door Leen 

Blomme, eveneens in samenwerking met het VFL. Blomme contacteerde auteurs die tussen 

2000 en 2007 debuteerden. Ze maakte in dit onderzoek een onderscheid tussen debutanten die 

enkel schrijven en auteurs die daarnaast ook werkzaam zijn als illustrator. (Blomme 2008) Ik 

heb alleen de resultaten van de eerste groep toegepast omdat deze beter te vergelijken valt met 

mijn onderzoekgroep. Af en toe werden categorieën anders ingedeeld. Waar mogelijk heb ik 

herberekeningen gemaakt maar bij te afwijkende indelingen werden de resultaten van 

Blomme‟s onderzoek niet opgenomen.  

In wat volgt worden de vragen weergegeven met daarnaast een analyse van de antwoorden, 

vaak volgt daarop ook een verdere verduidelijking en situering van deze antwoorden.  
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3.3 Resultaten 

 

Vraag 1a: Had u reeds literair werk gepubliceerd vooraleer uw eerste boek verscheen?  

 

Resultaten:  

 Poëzie Proza Totaal 

Ja 21 
(95%) 

24 
(59%) 

45 
(71%) 

Neen 1 
(5%) 

17 
(41%) 

18 
(29%) 

Totaal 22 41 63 

 

 

Vraag 1b: Indien u reeds literair werk gepubliceerd had, welk en in welke tijdschriften of 

andere media? (meerdere antwoorden mogelijk)  

 

Resultaten:  

 Poëzie Proza Totaal 

Gesubsidieerde literaire tijdschriften Vlaanderen 17 
(81%) 

12 
(50%) 

29 
(64%) 

Gesubsidieerde literaire tijdschriften Nederland 3 
(14%) 

2 
(8%) 

5 
(11%) 

Debutanten verzamelbundels 0 
(0%) 

3 
(13%) 

3 
(7%) 

Publieksmedia 1 
(5%) 

1 
(4%) 

2 
(4%) 

Reeds in een ander genre gepubliceerd 0 
(0%) 

4 
(17%) 

4 
(9%) 

Overige of niet nader verklaard 10 
(48%)  

15 
(63%) 

25 
(56%) 

Totaal debutanten die reeds werk gepubliceerd hadden 21 24 45 

 

Gesubsidieerde literaire tijdschriften Vlaanderen: De Brakke Hond, Deus Ex Machina, DWB, 

Freespace Nieuw Zuid, Gierik en NVT, Yang, Kreatief (-2004), Poëziekrant, Revolver 

 

Gesubsidieerde literaire tijdschriften Nederland: Bunkerhill, De Revisor, Hollands 

Maandblad, Optima, Parmentier, Passionate, Tzum 

 

Debutanten verzamelbundels: 25 onder 35, Moed en Overmoed – verhalenbundel Meulenhoff/ 

Kritak, Mooie Jonge Honden 

 

Publieksmedia: De Morgen, De Standaard, Nieuw Revu 

 

Reeds in een ander genre gepubliceerd: theaterteksten, prozadebutant(e) die reeds een 

dichtbundel uitbracht 
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Overige: Ambrozijn, Appel, Beeldstorm, Bries, De Groote Beer (-2002), Gettoblaster, Het Nieuw 

Wereldtijdschrift, Koörddanser, Kruispunt, Kunsttijdschrift Vlaanderen, Meander, Meelij en Afschuw 

1995-1998,  Nymph, Sampel, Wel, Zoetmeer, Zulma 

studentenbladen (algemeen), als ghostwriter , internet (algemeen) 

 

Opmerking: 

- Non-fictie publicaties werden niet opgenomen in de berekening.  

 

Beschrijving resultaten:  

- Op één uitzondering na hebben alle poëziedebutanten voor hun debuut gepubliceerd in een 

tijdschrift of andere media. Bij de prozadebutanten heeft ongeveer 60 procent vooraf 

gepubliceerd. Met andere woorden iets meer dan 40 procent van de prozadebutanten had geen 

voorpublicatie.  

- Van de 21 poëziedebutanten die vooraf publiceerden heeft 81 procent vooraf gepubliceerd in 

gesubsidieerde Vlaamse literaire tijdschriften en 14 procent in gesubsidieerde Nederlandse 

literaire tijdschriften. 

- Van de 24 prozadebutanten die vooraf publiceerden, schreef 50 procent in gesubsidieerde 

Vlaamse literaire tijdschriften, 13 procent in debutanten verzamelbundels en 8 procent in 

gesubsidieerde Nederlandse literaire tijdschriften.  

 

Besluit resultaten: 

- Poëzie wordt vooral vooraf gepubliceerd in gesubsidieerde Vlaamse literaire tijdschriften 

(81 procent in Vlaamse tegenover 14 procent in gesubsidieerde Nederlandse literaire 

tijdschriften.)  

- Prozadebutanten publiceren vooraf aanzienlijk minder dan poëziedebutanten.  

 

Resultaten kinder- en jeugdliteratuur: 

- Uit onderzoek omtrent debutanten van kinder- en jeugdliteratuur uitgevoerd door Leen 

Blomme kwam naar voor dat 47 procent voor zijn debuut al fictie had gepubliceerd. Dit zowel 

in tijdschriften voor kinderen en/of jongeren als in de eerder vernoemde literaire tijdschriften 

zoals De Brakke Hond en Yang. Ook werd reeds in andere genres zoals theaterteksten, 

kortverhalen, columns en romans, werk uitgebracht. (Blomme 2008:9) 
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Vraag 2: Hebt u voor uw debuut deelgenomen aan literaire wedstrijden? Welke wedstrijden 

waren dit?  

 

Resultaten:  

 Poëzie Proza Totaal 

Ja 19 
(86%) 

14 
(34%) 

33 
(52%) 

Neen 3 
(14%) 

27 
(66%) 

30 
(48%) 

Totaal 22 

 

41 63 

 

 Poëzie Proza Totaal 

1 wedstrijd 5 
(29%) 

4 
(31%) 

9 
(30%) 

2-3 wedstrijden 6 
(35%) 

7 
(54%) 

13 
(43%) 

Meer dan 3 wedstrijden 6 
(35%) 

2 
(15%) 

8 
(27%) 

Totaal  17 13 30 

Niet gespecificeerd 2 
(11%) 

1 
(7%) 

3 
(9%) 

Totaal deelnemers wedstrijden 19 14 33 

 

Vermelde wedstrijden waren: Apolloprijs voor korte verhalen, ASLK-prijs voor debuut, Basiel 

de Craene wedstrijd, Cultuurshock Deinze, De tijd in verzen (Leuven), Dichtwedstrijd van de 

provincie Vlaams-Brabant, Erpe-Mere prijs, Gaselwest-wedstrijd, Gemeente Keerbergen, Gemeente 

Knokke-Heist, Gemeente Lint, Gemeente Merchtem, Guido Gezelleprijs, HC trofee in Utrecht, Julia 

Tulkens Prijs (Landen), Korianderprijs, Lezerswedstrijd Vrij Nederland, Literaire Wedstrijd Zulma, 

Manuscriptenprijs Uitgeverij Manteau en Promedia, Poetry Slam, Poëzieprijs Merendree, 

Poëziewedstrijd Klara, Poëziewedstrijd Radio 1, Poëziewedstrijd Ver-verzen, Provenciale 

schrijverswedstrijd van het Davidsfonds, Schaduwprijs, Stad Antwerpen, Stad Damme, Stad Halle, 

Stad Harelbeke, Stad Ieper, Stad Oostende, Stad Ronse, Verhalenwedstrijd uitgeverij Meulenhoff en 

dagblad de Morgen, wedstrijd Wilrijk 

 

 

Opmerking:  

- Een paar debutanten vermeldden dat ze wel deelnamen aan wedstrijden maar die voor hen 

niet noemenswaardig waren.  

- Er zijn meer poëziewedstrijden dan prozawedstrijden.  

 

Beschrijving resultaten: 

- Van de poëziedebutanten nam 86 procent deel aan wedstrijden vóór hun debuut, bij 

prozadebutanten was dit slechts 34 procent.  
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- Van diegenen die deelnamen aan wedstrijden nam de meerderheid deel aan meer dan één 

wedstrijd. 

-  Van de poëziedebutanten die deelnamen aan wedstrijden nam 1/3 deel aan meer dan 3 

wedstrijden. Bij prozadebutanten was dit lager, diegenen die deelnamen hielden het vooral bij 

2 tot 3 wedstrijden.  

 

Besluit resultaten: 

- De participatie aan wedstrijden vóór het debuut is behoorlijk hoog, toch blijkt hier opnieuw 

dat dit voor prozadebutanten minder voorkomt.   

 

Resultaten kinder- en jeugdliteratuur:  

- Uit reeds vermeld onderzoek van Blomme bleek dat 39 procent vooraf deelnam aan een 

schrijfwedstrijd. De wedstrijd die het meest vermeld werd was de John Flandersprijs voor 

Vlaamse Filmpjes. (Blomme 2008:8) 
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Vraag 3: Hoe lang hebt u gewerkt aan het definitieve manuscript? 

 

Resultaten: 

 Poëzie  Proza  Totaal 

± 0.5j (of minder) 1 5 
(26%) 

8 31 
(79%) 

36 
(62%) ± 1j 1 10 

± 1.5j 1 8 

± 2j 2 5 

>2j-5j 7 14 
(74%) 

6 8 
(21%) 

22 
(38%) Meer dan 5j/jarenlang 7 2 

Totaal 19 19 39 39 58 

Niet gespecificeerd 3 

 

3 
(14%) 

2 2 
(5%) 

5 
(8%) 

Totaal debutanten 22 22 41 41 63 

 

Beschrijving resultaten: 

- Poëziedebutanten werken over het algemeen langer aan een bundel dan prozadebutanten aan 

een roman. Meer dan 3/4 van de prozadebutanten werkten hun debuut binnen de 2 jaar af, 

terwijl slechts een kwart van de poëziedebutanten verklaarde hun werk na 2 jaar klaar te 

hebben.  

 

Besluit resultaten: 

- Poëziedebutanten hebben over het algemeen meer tijd nodig voor het afwerken van een 

bundel. Een aantal poëziedebutanten vermeldden dat het eigenlijke werk niet zo veel tijd 

vergde maar vooral het rijpingsproces en het schaven voor deze lange tijdsduur zorgde.  

 

Resultaten kinder- en jeugdliteratuur: 

- Uit onderzoek van Blomme kunnen we afleiden dat ongeveer de helft van de debutanten hun 

debuutwerk in een half jaar of minder afwerkte, terwijl dit in mijn onderzoek niet meer dan 14 

procent van de debutanten betreft (5 procent van de poëziedebutanten, 20 procent van de 

prozadebutanten). Slechts 8 procent van de auteurs schreef langer dan twee jaar aan hun boek 

terwijl dit bij debutanten van proza voor volwassenen 21 procent is en bij poëzie zelfs 74 

procent. (Blomme 2008:12) Het is dus duidelijk dat auteurs van kinder- en jeugdliteratuur in 

een kortere periode een afgewerkt boek bekomen.  
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Vraag 4: Hebt u aan anderen uw manuscript voorgelegd? Door wie werd het manuscript 

gelezen vooraleer u het naar een uitgeverij opstuurde (meerdere antwoorden mogelijk)? Hoe 

belangrijk vond u hun commentaar? 

 

Resultaten:  

 Poëzie Proza Totaal 

Ja 15 
(68%) 

31 
(76%) 

46 
(73%) 

Neen  7 
(32%) 

10 
(24%) 

17 
(27%) 

Totaal 22 41 63 

 

 Poëzie Proza Totaal 

Door naaste omgeving 8 
(53%) 

20 
(65%) 

28 
(61%) 

Door professionelen 11 
(73%) 

19 
(61%) 

30 
(65%) 

Totaal debutanten die hun manuscript aan 

anderen voorlegden  

15 31 46 

 

naaste omgeving:  
partner, familie, vrienden, …  

 

professionelen:  
schrijver, uitgever, germanist of romanist, journalist, presentator, redacteur, professor 

literatuur, rechercheur van de moordbrigade, manuscript -beoordelingsbureau (Klare Taal 

Leuven), enz. 

 

Opmerking: 

- Enkele debutanten die hun werk naar eigen verklaring door niemand lieten lezen, 

vermeldden wel dat ze tijdschriften als hun „jury‟ beschouwden.  

- Een groot deel debutanten liet hun werk zowel door naaste omgeving als door 

professionelen lezen vandaar dat we in de tweede tabel geen 100 procent bekomen.  

 

Beschrijving resultaten: 

- 3/4 laat hun manuscript/typoscript door anderen lezen. Bij prozadebutanten wordt ongeveer 

evenveel voorgelegd aan de naaste omgeving als aan professionelen, bij poëziedebutanten 

wordt 1/5 meer belang gehecht aan professionelen.  

- 1/4 van de debutanten stuurt hun werk meteen op naar de uitgever zonder vooraf een mening 

van iemand te vragen.    
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Resultaten kinder- en jeugdliteratuur: 

- Bij Blomme bleek dat 82 procent van de auteurs hun werk vooraf door iemand liet lezen. Bij 

53 procent was dit door vrienden of familie, 39 procent vroeg raad aan kenners. Ook vroeg 18 

procent de mening van kinderen of jongeren. (Blomme 2008:16) Er werd door meer 

debutanten naar het oordeel van anderen gepolst dan dat dit in mijn onderzoek het geval was. 

Ook werd opvallend minder raad gevraagd aan kenners. 
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Vraag 5a: Aan hoeveel uitgeverijen hebt u uw manuscript toegestuurd? Verklaar nader. 

 

Resultaten:  

 Poëzie Proza Totaal 

Uitgeverij vroeg om iets op te sturen 3 
(16%) 

6 
(15%) 

9 
(15%) 

1-2  10 
(53%) 

12 
(30%) 

22 
(37%) 

3-5 2 
(11%) 

10 
(25%) 

12 
(20%) 

6-10 0 
(0%) 

7 
(18%) 

7 
(12%) 

>10  4 
(21%) 

5 
(13%) 

9 
(15%) 

Totaal 19 40 59 

Niet gespecificeerd  3 
(14%) 

1 

(2%) 

4 
(6%) 

Totaal debutanten 22 41 63 

 

 

 Poëzie Proza Totaal 

Opgestuurd naar Vlaamse uitgeverijen 9 
(45%) 

6 
(21%) 

15 
(31%) 

Opgestuurd naar Nederlandse uitgeverijen 1 
(5%) 

6 
(21%) 

7 
(15%) 

Opgestuurd naar Vlaamse en Nederlandse 

uitgeverijen 
7 
(35%) 

10 
(36%) 

17 
(35%) 

Gecontacteerd door Vlaamse uitgeverij 2 
(10%) 

1 
(4%) 

3 
(6%) 

Gecontacteerd door Nederlandse uitgeverij 1 
(5%) 

5 
(18%) 

6 
(13%) 

Totaal  20 28 48 

Niet gespecificeerd 2 
(9%) 

13 
(32%) 

15 
(24%) 

Totaal debutanten 22 41 63 

 

Vlaamse uitgeverijen: 
Borgerhoff en Lambrigts, Continental Publishing, Davidsfonds, Davidsfonds/Clauwaert, Dedalus, De 

Geus (EPO), De Vries-Brouwers, Globe, Halewijn, Houtekiet, Houtekiet/Hadewijch, Kramat, Kritak,  

Lannoo, Manteau, Meulenhoff/Manteau, Poëziecentrum, Standaard, Uitgeverij P, Van Halewyck 

 

Nederlandse uitgeverijen : 
Atlas, De Arbeiderspers, Bert Bakker, De Bezige Bij, Contact, De Geus, G.A. Van Oorschot, Holland, 

The House of Books, L.J. Veen, Meulenhoff, Nijgh en Van Ditmar, Novapres, Prometheus, 

Prometheus/Bert Bakker, Querido, Singel 262, Uitgeverij 521, Vita, Wereldbibliotheek, Zuid & Noord 

 

Opmerking: 

- Bij de prozadebutanten heeft 32 procent niet meegedeeld of hij/zij het manuscript/typoscript 

opstuurde naar Vlaamse dan wel Nederlandse uitgeverijen. Uit het opgegeven aantal waarnaar 
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men het werk heeft opgestuurd kan men wel vermoeden dat een aantal van deze 32 procent 

hun werk zowel naar Vlaamse als Nederlandse uitgeverijen opstuurde. Toch publiceerde 85 

procent (van deze 32 procent) bij een Vlaamse uitgeverij. 

- De drie poëziedebutanten die door de uitgever gecontacteerd werden vooraleer iets op te 

sturen vermeldden dat de uitgever hen had opgemerkt op een wedstrijd. Eén hiervan verklaart 

dat het ook mede dankzij de naambekendheid uit tijdschriften was. Alle drie deze debutanten 

hadden reeds in literaire tijdschriften gepubliceerd. Twee van de drie publiceerden bij 

Uitgeverij P, de andere poëziedebutant debuteerde bij een Nederlandse uitgeverij.  

- Van de zes prozadebutanten die door de uitgever gecontacteerd werden publiceerden er vier 

vooraf in literaire tijdschriften en namen er vijf deel aan literaire wedstrijden. Die vier die in 

literaire tijdschriften publiceerden hebben gemeenschappelijk dat ze allen in de Brakke Hond 

publiceerden en ook aan de verhalenwedstrijd van de Brakke Hond deelnamen. Vijf van de 

zes debutanten publiceerden bij verschillende Nederlandse uitgeverijen o.a. De Bezige Bij, 

Meulenhoff en de Arbeiderspers.  

 

Beschrijving resultaten: 

 - 53 procent van de poëziedebutanten en 30 procent van de prozadebutanten stuurden hun 

manuscript/typoscript naar slechts 1 of 2 uitgeverijen.  

- 15 procent van de debutanten voor proza en poëzie stuurden hun manuscript/typoscript naar 

meer dan tien uitgeverijen.  

- 45 procent van de poëziedebutanten stuurden hun manuscript/typoscript enkel op naar 

Vlaamse uitgeverijen, 35 procent stuurde zowel naar Nederlandse als Vlaamse uitgeverijen. 

Slechts een enkeling van de poëziedebutanten stuurde zijn manuscript enkel op naar een 

Nederlandse uitgeverij. Bij prozadebutanten wordt evenveel naar Vlaamse als Nederlandse 

uitgeverijen gestuurd.  

- 1/5 van de debutanten werd door een uitgeverij gecontacteerd vooraleer een 

manuscript/typoscript op te sturen.  

 

Besluit resultaten: 

-  Dichters stuurden zeer gericht naar één tot twee uitgevers. De prozadebutanten bezorgden 

hun manuscript/typoscript aan meerdere uitgeverijen.  

- Bijna één vijfde van de debutanten werd gecontacteerd vooraleer een manuscript op te 

sturen.  
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Vraag 5b: publicatie 

 

 Poëzie Proza Totaal 

Gepubliceerd bij Vlaamse uitgeverijen 18 
(82%) 

23 
(82%) 

26 
(63%) 

38 
(57%) 

44 
(70%) 

61 
(64%) 

Gepubliceerd bij Nederlandse uitgeverijen 4 
(18%) 

5 

(18%) 
15 
(37%) 

29 

(43%) 
19 
(30%) 

34 

(36%) 

Totaal 22 28 41 67 63 95 

 

 

 Poëzie Proza Totaal 

Uitgeverij P 12  17   12 17 

Davidsfonds   9 9 9 9 

Manteau 1 1 6 8 7 9 

Kramat   2 5 2 5 

Meulenhoff   3 4 3 4 

Querido   3 4 3 4 

De Arbeiderspers   3 4 3 4 

Bert Bakker    4  4 

Poëziecentrum 3 3   3 3 

Meulenhoff/Manteau 1 1 1 2 2 3 

Contact  1  2  3 

De Geus   2 3 2 3 

Nijgh en Van Ditmar   1 3 1 3 

Houtekiet   1 3 1 3 

Van Halewyck   2 3 2 3 

Uitgeverij Holland 2 2   2 2 

De Bezige Bij   2 2 2 2 

Prometheus 1 1   1 1 

Uitgeverij 521 1 1   1 1 

Lannoo 1 1   1 1 

Globe    1 1 1 1 

Continental Publishing   1 1 1 1 

EPO/ De Geus   1 1 1 1 

L.J. Veen   1 1 1 1 

Borgerhoff en Lambrigts   1 1 1 1 

Wereldbibliotheek   1  1 1 1 

Davidsfonds/Clauwaert    1  1 

Vita    1  1 

The House of Books    1  1 

Zuid & Noord    1  1 

Novapres    1  1 

Totaal 22 28 41 67 63 95 
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Opmerking: 

- In de linkerkolom in grijs vindt men de resultaten van diegenen die meewerkten aan het 

onderzoek, rechts vindt men de resultaten van alle debutanten opgenomen in de 

onderzoeksgroep.  

 

Beschrijving resultaten: 

- De debutanten van zowel poëzie als proza werden voornamelijk bij Vlaamse uitgeverijen 

gepubliceerd. Toch is deze trend sterker bij poëziedebutanten (82%) dan bij prozadebutanten 

(57%).  

- Uitgeverij P, het Davidsfonds en Manteau komen sterk naar voor bij het publiceren van de 

ondervraagde debutanten. 61 procent van de poëziedebutanten publiceerde bij Uitgeverij P. 13 

procent van de prozadebutanten publiceerde bij het Davidsfonds en 12 procent bij Manteau.  

 

Besluit resultaten: 

- 64 procent van de Vlaamse debutanten wordt bij een Vlaamse uitgeverij gepubliceerd. Voor 

poëzie is dit zelfs 8 op 10.  

  

Resultaten kinder: en jeugdliteratuur: 

- Deze resultaten vallen bijna niet te vergelijken met het onderzoek van Blomme. Slechts drie 

uitgeverijen die in mijn onderzoek vermeld werden, kwamen ook bij kinder- en 

jeugdliteratuur voor, dit zijn: Houtekiet, Kramat en Lannoo. Bij kinder- en jeugdliteratuur 

publiceerde men vooral bij Clavis en De Eenhoorn. (Blomme 2008:19) Iets wat Blomme niet 

opmerkte maar wel opvallend is, is dat bij de debutanten van kinder- en jeugdliteratuur slechts 

een enkeling niet publiceerde bij een Vlaamse uitgeverij, terwijl bij volwassenenliteratuur 36 

procent dit niet deed.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 46 

Vraag 6: Hoe is het eerste contact ontstaan tussen u en uw definitieve uitgever? 

 

Resultaten: 

 Poëzie Proza Totaal 

Initiatief door de auteur 10 
(59%) 

25 
(64%) 

35 
(63%) 

Initiatief door uitgever 3 
(18%) 

7 
(18%) 

10 
(18%) 

Via derden  4 
(24%) 

7 
(18%) 

11 
(20%) 

Totaal 17 39 56 

Andere of niet gespecificeerd 5 
(23%) 

2 
(5%) 

7 
(11%) 

Totaal 22 41 63 

 

Opmerking:  

- Veel debutanten die zelf het initiatief namen, merkten op dat ze tips kregen van een derde 

naar wie men het manuscript het best kon opsturen. 

- Bij 23 procent van de poëziedebutanten was het antwoord niet duidelijk dit zorgt ervoor dat 

de resultaten minder betrouwbaar zijn.  

 

Beschrijving resultaten: 

- Bijna 2/3 van de debutanten nam zelf het initiatief om contact te leggen met hun definitieve 

uitgever.  

- 38 procent van de debutanten kwam met hun definitieve uitgever in contact op basis van het 

initiatief van de uitgever zelf (18%) of via een introductie door een derde persoon (20%).  

 

Resultaten kinder- en jeugdliteratuur: 

- De kinder- en jeugddebutanten namen in 65 procent van de gevallen zelf het initiatief. Dit 

resultaat valt ongeveer samen met dat van mijn onderzoek. Wel valt op dat daarnaast 14 

procent liet weten voor het debuut reeds bij de uitgeverij te werken. Slechts bij 10 procent 

ontstond het contact op initiatief van de uitgever en bij 8 procent via derden. (Blomme 

2008:17) 
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Vraag 7: Maakte u deel uit van een jury/commissie omtrent literatuur en/of van een redactie 

van een (literair) tijdschrift vóór het debuteren? Had u contact binnen literaire kringen? 

(meerdere antwoorden mogelijk)  

 

Resultaten:  

 Poëzie Proza Totaal 

jury/redactie/commissie 3 
(14%) 

3 
(7%) 

6 
(10%) 

literaire kennis(sen)/contact 13 
(59%) 

14 
(34%) 

27 
(43%) 

geen van beide  9 
(41%) 

25 
(61%) 

34 
(54%) 

Totaal debutanten 22 41 63 

 

 

 

Redactie: 
Klein literair tijdschrift Kiezel, algemeen kunstenblad Kunst & Cultuur, redactie van het tijdschrift 

Proces-Verbaal, Moestijn (literair tijdschrift voor jongeren in Brugge) 

 

Literaire kennissen: 
Auteurs, dichterscollectief Het Venijnig Gebroed, „De Literaire Tafel‟ = poëziegezelschap in Gent, 

onder de leiding van Line De Belder, Schrijvers-Academie, partner is schrijver, gewerkt als 

ghostwriter 

 

 

Opmerking:  

- Een aantal schrijvers verklaarden dat ze bewust geen deel willen uitmaken van een literaire 

kring. Ze gaven hier geen duidelijke reden voor.   

 

Beschrijving resultaten: 

- Meer dan de helft van de debutanten meende geen literaire contacten te hebben noch 

maakten ze deel uit van een jury/redactie/commissie vóór hun debuut. Ongeveer 10 procent 

deelde mee vóór hun debuut deel uitgemaakt te hebben van een jury/redactie/commissie van 

een (literair) tijdschrift. Deze tijdschriften zijn over het algemeen kleine of geen literaire 

tijdschriften. 43 procent van alle debutanten verwees naar literaire kennissen. Dit percentage 

ligt hoger bij poëziedebutanten dan bij prozadebutanten, 59 procent tegenover 34 procent.  
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Vraag 8a: Hoeveel tijd verliep er tussen het eerste contact met uw uitgever en het verschijnen 

van het boek?  

 

Resultaten: 

 Poëzie Proza Totaal 

<0,5j 6 

(29%) 

7 

(17%) 
13 

(21%) 

± 0,5j 3 

(14%) 

8 

(20%) 

11 

(18%) 

± 1j 6 

(29%) 

16 

(39%) 

22 

(35%) 

± 1,5j 2 

(10%) 

5 

(12%) 

7 

(11%) 

± 2j  3 

(14%) 

3 

(7%) 

6 

(10%) 

> 2j 1 

(5%) 

2 

(5%) 
3 

(5%) 

Totaal 21 41 62 

Geen antwoord 1  
(5%) 

/ 
(0%) 

1 
(2%) 

Totaal 22 41 63 

 

Beschrijving resultaten:  

- Bij het grootste deel van de debutanten verscheen het boek binnen het jaar nadat het contact 

met de uitgever plaats vond. Bij één vijfde duurde dit zelfs minder dan een half jaar. Bij drie 

van de 63 debutanten duurde het echter langer dan twee jaar.  

 

Resultaten kinder- en jeugdliteratuur: 

- De resultaten van het onderzoek van Blomme zijn zeer gelijklopend, 72 procent publiceerde 

binnen het jaar of bracht het werk uit na ongeveer één jaar (in mijn onderzoek was dit 74 

procent). Wél kwam een periode van twee jaar minder vaak voor en duurde het van geen 

enkele debutant langer dan twee jaar. (Blomme 2008:20) 

 

 

Vraag 8b: Welke aandachtspunten kwamen in die periode aan bod?  

 

Resultaten: 

 Poëzie Proza Totaal 

Inhoudelijke aspecten  5 
(29%) 

11 
(35%) 

16 
(33%) 

Eindredactie (algemeen) 5 
(29%) 

7 
(23%) 

12 
(25%) 

Taalcorrectie 4 
(24%) 

7 

(23%) 
11 
(23%) 

Lay-out, ontwerp cover 4 4 8 
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(24%) (13%) (17%) 

Compositie en vorm  3 
(18%) 

5 
(16%) 

8 
(17%) 

Stijl en eigen stem   1 
(6%) 

7 
(23%) 

8 
(17%) 

Publiciteit  2 
(12%) 

5 
(16%) 

7 
(15%) 

Weinig of niets veranderd 1 
(6%) 

4 
(13%) 

5 
(10%) 

Totaal debutanten die de aandachtspunten 

vermeldden 

17 31 48 

Niet gespecificeerd  5 
(23%) 

10 
(24%) 

15 
(24%) 

Totaal debutanten 22 41 63 

 

Inhoudelijke aspecten: keuze van passages, titel kiezen, weglaten van bepaalde stukken, toelichten 

van een handeling van een personage, aantal pagina‟s verminderen, meer verhaallijnen, meer 

personages, een personage wat meer aan bod laten komen, een aantal verhaallijnen schrappen, etc. 

 

Eindredactie (algemeen): tekstcorrectie, verfraaien van de stijl, consistentie, externe eindredactie, 

etc. 

 

Taalcorrectie: spelling, grammatica, schrijffouten, verschil Belgisch en Algemeen Nederlands, etc. 

 

Lay-out, ontwerp cover: kiezen van de omslagillustratie, klaarzetten van de tekst, opstellen van 

tekst achterflap, etc.  

 

Compositie en vorm: structuur, verplaatsen van een hoofdstuk, ordenen van de stukken, volgorde 

van de gebeurtenissen, tijdsverloop, etc.  

 

Stijl en eigen stem: te moeilijke en vage passages schrappen, schaven aan de stijl, stijl homogener 

maken, grote lijnen strak trekken, etc.  

 

Publiciteit: uitnodigingen, voorstelling, publicatie van werk in tijdschriften, optredens, ontmoeting 

met verkopers van de uitgeverij, aanbiedingstekst in de catalogus van de uitgever, etc.   

 

 

Beschrijving resultaten:  

- De meeste aandacht werd besteed aan inhoudelijke aspecten, de algemene eindredactie en 

taalcorrectie. Daarnaast kwamen ook lay-out, compositie, stijl en publiciteit aan bod. Bij 

poëziedebutanten was de aandacht voor de lay-out groter, terwijl er bij prozadebutanten dan 

weer meer aandacht was voor de stijl en eigen stem.  

 

Resultaten kinder- en jeugdliteratuur 

- Vooral eindredactie kwam sterk naar voren (35 procent), inhoudelijke aspecten (16 procent) 

werden hier minder vaak behandeld dan bij mijn steekproef. Ook taalcorrectie kwam 

meermaals aan bod (18 procent). (Blomme 2008:21) 
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Vraag 9a: Was er een publieks- of perspresentatie omtrent uw debuut?  

 

Resultaten: 

 Poëzie Proza Totaal 

Ja 19 
(86%) 

22 
(54%) 

41 
(65%) 

Neen 3 
(14%) 

19 
(46%) 

22 
(35%) 

Totaal 22 41 63 

 

 

Vraag 9b: Zo ja:  

 

Resultaten: 

 Poëzie Proza Totaal 

Publiek zonder pers 8 
(67%) 

8 
(62%) 

16 
(64%) 

Publiek met pers 4 
(337%) 

5 
(39%) 

9 
(36%) 

Totaal  12 13 25 

Niet gespecificeerd 7 
(37%) 

9 
(41%) 

16 
(39%) 

Totaal debutanten presentatie 19 22 41 

 

 

Opmerking: 

- Presentaties bij uitgeverij P werden meegeteld als publiek zonder pers.  

 

Vermelde plaatsen presentaties: 

- poëzie: Denderleeuw, Poëziecentrum Gent, Theater Malpertuis Tielt, Uitgeverij P, in het 

Letterkundig Museum in Den Haag, stadschouwburg van Mechelen, zelf gehuurde privé-

ruimte, een zaaltje in Brugge, een kasteeltje in Deurne, op de boekenbeurs, Amsterdam in de 

Beurs van Berlage, plaatselijke bibliotheek 

 

- proza: Antwerps café, boekenbeurs, Bibliotheek Kortrijk, Boekhandel De Reyghere te 

Brugge, Elzenveld te Antwerpen, Uitgeverij op het Mechelse Plein (Antwerpen), De Nachten 

in 2004, Crossing Border in Den Haag, boekhandel de Groene Waterman, Maeterlinck-archief 

in Gent, het pand van Vooruitzicht tegen het Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen, 

Harelbeke, boekhandel Walry in Gent, voorstelling in kelder Fnac, cultuurcafé den Hemel in 

Zichem 
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Beschrijving resultaten: 

- Van 86 procent van de poëziedebutanten was er een publieks- of perspresentatie, voor 

prozadebutanten is dit 54 procent. 

- Over het algemeen vonden veel meer publiekspresentaties zonder pers plaats dan met pers 

(64 procent tegenover 36 procent) 

- Bij 39 procent van de debutanten werd niet gespecificeerd of er een presentatie met of 

zonder pers was.  

 

Besluit resultaten: 

- De debuten van de poëziedebutanten werden meer gepresenteerd. Dit percentage wordt sterk 

beïnvloed doordat uitgeverij P altijd een publiekspresentatie houdt (zonder pers.) Deze 

presentaties zijn zeer belangrijk voor de uitgeverij omdat op die voorstelling tot een derde van 

de oplage verkocht wordt.  

- De debutanten hechten veel belang aan wie hun boek voorstelt. De plaatsen van de 

presentatie zijn zeer verschillend. Er komt bijna geen enkele plaats twee maal voor, wel 

komen steden als Den Haag, Antwerpen en Gent meermaals aan bod.  

- Bij een aantal debutanten werd de presentatie door de uitgeverij georganiseerd, anderen 

brachten dit zelf in orde. Een enkeling vermeldde ook dat een collectieve presentatie plaats 

vond. 

- Enkele debutanten merkten op dat er zowel een presentatie in België als in Nederland 

doorging.  

 

Resultaten kinder- en jeugdliteratuur: 

- Bij kinder- en jeugdliteratuur werden minder presentaties opgemerkt, namelijk 45 procent. 

In mijn onderzoek was dit 20 procent meer. Opmerkelijk is dat bij die 45 procent presentaties, 

65 procent vermeldde dat pers aanwezig was, terwijl dit in mijn onderzoek slechts bij 36 

procent het geval was. (Blomme 2008:23) 
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Vraag 10a: Hoeveel exemplaren werden van uw debuut gedrukt?  

 

Resultaten: 

gedrukt Poëzie Proza 

300-500 12 
(71%) 

/ 
(0%) 

>500-1000 2 
(12%) 

4 
(11%) 

>1000-1500 / 
(0%) 

10 
(26%) 

>1500-2000 3 
(18%) 

10 
(26%) 

>2000-5000 / 
(0%) 

10 
(26%) 

>5000  / 
(0%) 

4 
(11%) 

Totaal  17 
(100%) 

38 
(100%) 

Rekenkundig 

gemiddelde 

berekend met de 

exacte cijfers 

700 4367 

(zonder de 4 

bestsellers = 1923) 

Onbekend 5 
(23%) 

3 
(7%) 

 

Beschrijving resultaten: 

- 23 procent van de poëziedebutanten zijn niet op de hoogte van de oplage van hun 

debuutbundel. Van diegenen die wel op de hoogte zijn werd bij 71 procent 300 tot 500 

bundels gedrukt, slechts bij 30 procent werden meer dan 500 bundels gedrukt. Dit zorgt voor 

een rekenkundig gemiddelde van 700 exemplaren.  

- 7 procent van de prozadebutanten zijn niet op de hoogte van de oplage van hun 

debuutroman. Van diegenen die wel op de hoogte zijn werd bij 78 procent tussen de 1000 en 

5000 exemplaren van hun debuut gedrukt, bij 11 procent werden minder dan 1000 

exemplaren gedrukt, bij een andere 11 procent meer dan 5000 exemplaren.  

 

Resultaten kinder- en jeugdliteratuur: 

- Alle kinder- en jeugdboeken hadden een oplage van meer dan 1000 exemplaren. Terwijl bij 

proza voor volwassenen 11 procent en bij poëzie maar liefst 83 procent een oplage had van 

minder dan 1000 exemplaren. Bij de meerderheid van de kinder- en jeugdboeken (39 procent) 

werd tussen de 2000 en 2500 boeken gedrukt. Bij slechts 4 procent werden meer dan 5000 

boeken gepubliceerd, bij proza voor volwassenen was dit 11 procent.  
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Vraag 10b: Hoeveel exemplaren werden verkocht in het eerste jaar?  

 
ABSOLUUT 

gedrukt Poëzie Proza 

<300 7 

(47%) 

/ 

300-500 4 
(27%) 

4 
(11%) 

>500-1000 1 
(7%) 

12 
(33%) 

>1000-1500 1 
(7%) 

6 
(17%) 

>1500-2000 2 
(13%) 

3 
(8%) 

>2000-5000 / 
 

7 
(19%) 

>5000-10000  / 
 

/ 
 

>10000-20000 / 

 
1 
(3%) 

>20000-40000 / 

 
3 
(8%) 

>40000 / 

 

/ 

Totaal 15 36 

Rekenkundig 

gemiddelde 

berekend met de 

exacte cijfers 

498 4120 

(zonder de 4 

bestsellers = 1416) 

Onbekend 7 
(32%) 

 

5 
(12%) 

 

 

 
PROCENTUEEL 

hoeveelheid verkocht 

in 1
ste

 jaar  

Poëzie Proza 

< 40% 1 
(8%) 

3 
(9%) 

40-59% 4 
(31%) 

8 
(24%) 

60-79% 4 
(31%) 

8 
(24%) 

80-89% 1 
(8%) 

3 
(9%) 

90-100% of 

meerdere drukken 

3 
(23%) 

12 
(35%) 

Totaal  13 34 

Onbekend 9 
(41%) 

7 
(17%) 
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Opmerking:  

- Bij een aantal debutanten kwamen er meerdere drukken, een enkeling vermeldt zelfs dat er 

reeds 13 drukken van zijn debuut verschenen.  

- Een paar debutanten vermelden enkel het aantal verkochte exemplaren en niet de oplage.  

- De meeste boeken werden verkocht in het eerste jaar na het debuut. Bij diegenen die tot 

extra oplages kwamen werd na dit eerste jaar vaak nog veel verkocht. Zo verkocht een 

prozadebutant reeds 35000 exemplaren van zijn debuutroman, een andere verkocht er maar 

liefst 65000.  

 

Beschrijving resultaten: 

- 41 procent van de poëziedebutanten zijn niet op de hoogte van het aantal verkochte 

exemplaren, bij de prozadebutanten is dit 17 procent.  

- 74 procent van de poëziedebutanten die op de hoogte zijn van de verkoop verkochten minder 

dan 500 exemplaren, 13 procent verkocht meer dan 1500 exemplaren.  

- 77 procent van de prozadebutanten die op de hoogte zijn van de verkoop verkochten tussen 

de 500 en 5000 romans, 8 procent verkocht meer dan 20000 exemplaren.  

- Het rekenkundig gemiddelde voor het aantal verkochte exemplaren poëziebundels bedraagt 

498, voor romans is dit 4120 en zonder de bestsellers meegerekend is dit 1416.  

- Het percentage verkochte exemplaren bij poëzie en proza loopt nagenoeg gelijk. 

Prozadebutanten kwamen wel meer tot een extra druk of verkochten meer dan 90 procent van 

de oplage. 39 procent van de poëziedebutanten en 33 van de prozadebutanten die op de 

hoogte zijn van de verkoop verkocht minder dan 60 procent van de gedrukte exemplaren. 23 

procent van de poëziedebutanten verkocht meer dan 90 procent of kwam tot een volgende 

druk, bij prozadebutanten was dit 35 procent.  

 

Resultaten kinder- en jeugdliteratuur: 

- We merken op dat meer dan één vierde (28 procent) van de debutanten in het genre kinder- 

en jeugdliteratuur minder dan 40 procent van hun oplage verkochten. Bij proza voor 

volwassenen is dit slechts één tiende (9 procent) wat gelijkaardig is met poëzie (8 procent). 

Nauwelijks 16 procent van de kinder- en jeugdauteurs viel in de laatste categorie (90-100% of 

herdruk) bij proza voor volwassenen was dit 35 procent, bij poëzie 23 procent. (Blomme 

2008:29) Jammer genoeg beschikt het onderzoek van Blomme enkel over percentages van het 

verkoopcijfer en worden geen reële cijfers weergegeven.  
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Vraag 11: Zijn er recensies en/of interviews over uw debuut geschreven? En in welke 

tijdschriften of kranten verschenen die?  

 

Resultaten:  

 Poëzie Proza Totaal 

Ja 1-3 15 
(68%) 

17 
(61%) 

6 
(15%) 

14 
(21%) 

21 
(33%) 

31 
(33%) 

Meer dan 3  7 
(32%) 

7 
(25%) 

32 
(78%) 

39 
(58%) 

39 
(62%) 

46 
(48%) 

Neen 0 
(0%) 

4 
(14%) 

3 
(7%) 

14 
(21%) 

3 
(5%) 

18 
(19%) 

Totaal 22 28 41 67 63 95 

 

 Poëzie Proza Totaal 

Dagbladen Kwaliteits- 5 
(23%) 

5 
(21%) 

25 
(66%) 

37 
(70%) 

30 
(50%) 

42 
(55%) 

Nederlandse 4 
(18%) 

4 
(17%) 

11 
(29%) 

15 
(28%) 

15 
(25%) 

19 
(25%) 

Overige 2 
(9%) 

2 
(8%) 

23 
(61%) 

23 
(43%) 

25 
(42%) 

25 
(32%) 

Tijdschriften Vlaamse 5 
(23%) 

5 
(21%) 

20 
(53%) 

23 
(43%) 

25 
(42%) 

28 
(36%) 

Nederlandse 2 
(9%) 

2 
(8%) 

7 
(18%) 

9 
(17%) 

9 
(15%) 

11 
(14%) 

Literaire/ Culturele 12 
(55%) 

12 
(50%) 

3 
(8%) 

3 
(6%) 

15 
(25%) 

15 
(19%) 

E-zines/internet algemeen 12 
(55%) 

12 
(50%) 

2 
(5%) 

2 
(4%) 

14 
(23%) 

14 
(18%) 

Bibliotheek 15 
(68%) 

17 
(71%) 

21 
(55%) 

28 
(53%) 

36 
(60%) 

45 
(58%) 

Radio 1 
(5%) 

1 
(4%) 

7 
(18%) 

7 
(13%) 

8 
(13%) 

8 
(10%) 

Tv 0 
(0%) 

0 
(0%) 

5 
(13%) 

5 
(9%) 

5 
(8%) 

5 
(6%) 

overige 5 
(23%) 

5 
(21%) 

4 
(11%) 

4 
(8%) 

9 
(15%) 

9 
(12%) 

Totaal debutanten waarvan recensies 

verschenen 

22 24 38 53 60 77 

 

Vlaamse dagbladen: kwaliteit =  
De Morgen, De Standaard, de Tijd 

 

Dagbladen: Nederlandse =  
NRC Handelsblad, Het Parool, Trouw, Volkskrant, Haarlems Dagblad, Haagsche Courant, 

Leeuwarder Courant, De Telegraaf, Noordhollands Dagblad, Algemeen Dagblad, Nederlands Dagblad 

 

Dagbladen/weekbladen: overige =  
Het Belang, Gazet van Antwerpen, Het Laatste Nieuws, Metro, Het Nieuwsblad, regionale 

weekbladen (Kortrijks Nieuwsblad, Brugsch Handelsblad, Krant van West-Vlaanderen), Het Volk 
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Tijdschriften: Vlaams =  
Ché, Flair, Goed Gevoel, Gonzo circus, Humo, Knack, Knack Focus, Libelle, Menzo, Story, Teek, 

Trends, Weekend-Knack 

 

Tijdschriften: Nederlands =  
De Groene Amsterdammer, Veronica Magazine, Vrij Nederland, Elsevier 

 

Tijdschriften: Literaire/Culturele =  
Ambrozijn, Awater, De Brakke Hond, Deus Ex Machina, De Gids, de Houten Gong (=bestaat niet 

meer), Krakatau, Kunsttijdschrift Vlaanderen, Ons Erfdeel, OpSpraak, Poëziekrant, Scène, Schoon 

Schip  

 

E-zines/internet algemeen =  
Contrabas, website Fnac, Literair Nederland, Meander, Poëzierapport, Stroom, VPRO-site 

 

Bibliotheek =  
Bibem, De vrijzinnige lezer, Leesidee/Leeswolf, Nederlandse Bibliotheekdienst, Vlabin 

 

Radio =  
radio 1, Klara/radio 3, Ikon radio (NL) 

 

Tv =  
Eén, ATV, AVRO, RTV, VRT, WTV 

 

Overige =  
de Bond, Cultuurmagazine Exit, Pallieterke, ‟t Scheldt, Universiteitsbladen, Wij (VU), Zone03, 

Allgemeine Zeitung, etc. 

 

 

Opmerking 

- De gegevens zijn samengesteld op basis van de antwoorden van de debutanten die 

meewerkten en verdere gegevens werden opgespoord via LiteRom. Toch wil ik eerder de 

nadruk leggen op de gegevens van diegenen die meewerkten aan het onderzoek omdat deze 

gegevens volledig zijn en LiteRom af en toe wat lacunes bevat. Zo werden bijvoorbeeld van 

diegenen die niet meewerkten aan het onderzoek enkel kwaliteitsdagbladen vermeld. Het is 

zeer onwaarschijnlijk dat er van diegenen geen recensie in andere dagbladen verschenen, 

aangezien het aantal recensies van kwaliteitsdagbladen en overige dag- en weekbladen bij de 

prozadebutanten die meewerkten aan het onderzoek nagenoeg gelijk is.  

 

Beschrijving resultaten: 

- Van 95 procent van de debuten verschenen recensies. Bij poëzie bleef dat voor het grootste 

deel beperkt tot minder dan 3 recensies, terwijl bij proza voor de meerderheid van de debuten 

meer dan 3 recensies verschenen. 
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- De plaats waar recensies verschijnen verschilt voor poëzie en proza- debuten. Poëziedebuten 

werden het vaakst gerecenseerd in literaire of culturele tijdschriften, in e-zines of internet in 

het algemeen en bibliotheektijdschriften, terwijl prozadebuten het vaakst gerecenseerd werden 

in kwaliteitsdagbladen, dagbladen in het algemeen, Vlaamse tijdschriften en 

bibliotheektijdschriften. 

 

Resultaten kinder- en jeugdliteratuur: 

- Over ongeveer evenveel debutanten in de kinder- en jeugdliteratuur als bij 

volwassenenliteratuur werden recensies geschreven. Bij kinder- en jeugdauteurs verschenen 

slechts van 6 procent geen recensie. Bij volwassenenliteratuur kwam het wel vaker voor dat 

meer dan 3 recensies verschenen (62 procent), terwijl dit percentage bij kinder- en 

jeugdliteratuur lager lag (47 procent). (Blomme 2008:26) Het is moeilijk om de plaatsten van 

de recensies te vergelijken omdat in het onderzoek van Blomme met andere indelingen werd 

gewerkt. Zo kwam er van 54 procent van de debuten een recensie in een Vlaams dagblad 

maar hierbij werd niet hetzelfde onderscheid gemaakt zoals door mij werd uitgevoerd tussen 

kwaliteitsdagbladen en overige dagbladen.  
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Vraag 12a: Hebt u naar aanleiding van uw debuut lezingen gegeven?  

 

Resultaten: 

 Poëzie Proza Totaal 

Ja 14 
(67%) 

31 
(76%) 

45 
(73%) 

Neen 7 
(33%) 

10 
(24%) 

17 
(27%) 

Totaal 21 41 62 

Geen antwoord 1 
(5%) 

/ 
(0%) 

1 
(2%) 

Totaal debutanten  22 41 63 

 

 

Vraag 12b: Voor welk publiek was dit? 

 

Resultaten: 

vermelde plaatsen (meerdere antwoorden mogelijk): 

 Poëzie Proza Totaal 

Boekenbeurs- grote literaire manifestaties 5 
(63%) 

10 
(34%) 

15 
(41%) 

Leesclubs / 
(0%) 

11 
(38%) 

11 
(30%) 

Bibliotheken / 
(0%) 

9 
(31%) 

9 
(24%) 

Scholen  1 
(13%) 

3 
(10%) 

4 
(11%) 

Boekwinkels/boekhandels / 
(0%) 

3 
(10%) 

3 
(8%) 

Overige 4 
(50%) 

8 
(28%) 

12 
(32%) 

Totaal  8 29 37 

Niet gespecificeerd 6 
(43%) 

2 
(6%) 

8 
(18%) 

Totaal debutanten die lezingen gaven 14 31 45 

 

 

Boekenbeurs- grote literaire manifestaties: 
Antwerpse Cultuurnacht, Het Andere Boek, Het Beschrijf, Boekenbeurs Antwerpen, De Nachten, 

Poëziefestival in Genua, De Wintertuin (NL), Zuiderzinnen 

 

Leesclubs: 
Davidsfonds in Lauwe, in Duffel, literaire cafés 

 

Bibliotheken:  
Bibliotheek Vilvoorde, Bibliotheek (algemeen) 

 

Boekwinkels  

 

Scholen: 
Secundair kunstonderwijs, secundair onderwijs (algemeen), voor studenten Nederlands in Boedapest 
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Overige: 
Culturele centra, vers van het mes, literaire avonden, wandeling langs locaties van het boek, festivals 

(algemeen), schouwburgen, Rotary, Zuiderpershuis Antwerpen 

 

 

Opmerking: 

- Het aantal lezingen die de debutanten gaven werd niet meegedeeld.  

- Sommige debutanten gaven zowel lezingen op een boekenbeurs als in een school. 

- 43 procent van de poëziedebutanten gaven niet op voor welk publiek deze lezingen 

plaatsvonden, dit maakt het resultaat minder betrouwbaar.  

 

Beschrijving resultaten: 

- 67 procent van de poëziedebutanten gaf lezingen omtrent hun debuut, bij prozadebutanten 

was dit meer, 76 procent. Deze vonden vooral plaats op boekenbeurzen of grote literaire 

manifestaties (41 procent van diegenen die vermeldden voor welk publiek ze lezingen gaven). 

Prozadebutanten gaven ook vaak lezingen bij leesclubs (38 procent) of in bibliotheken (31 

procent), iets wat bij poëziedebutanten niet voorkwam, hoewel dit te wijten kan zijn aan de 

lage respons van poëziedebutanten op deze deelvraag.  

 

Resultaten kinder- en jeugdliteratuur: 

- 61 procent van de debutanten van kinder- en jeugdliteratuur gaven lezingen over hun debuut. 

In mijn onderzoek was dit 73 procent. Opvallend (en wat ook wel te verwachten is, gezien de 

leeftijd waarvoor geschreven wordt) is dat dit bij 65 procent plaats vond in een school 

(literatuur voor volwassene: slechts 11 procent). (Blomme 2008:24) 
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Vraag 13: Hebt u na uw debuut nog gepubliceerd, bijvoorbeeld in tijdschriften? 

 

Resultaten: 

 Poëzie Proza Totaal 

Literair tijdschrift/ 

bloemlezingen 

Ja 18 
(82%) 

19 
(46%) 

37 
(59%) 

Neen 4 
(18%) 

22 
(54%) 

26 
(41%) 

Totaal 22 
(100%) 

41 
(100%) 

63 
(100%) 

 

Beschrijving resultaten: 

- 82 procent van de poëziedebutanten heeft na hun debuut in een literair tijdschrift of een 

bloemlezing gepubliceerd. Dit tegenover slechts 46 procent van de prozadebutanten.  
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Vraag 14: Hoe kwam uw tweede publicatie in boekvorm tot stand? Indien er geen tweede 

publicatie kwam, waarom was dit zo? 

 

  Poëzie Proza Totaal 

Roman/bundel Ja 15 
(68%) 

17 

(61%) 

29 
(73%) 

42 

(63%) 

 

 

44 
(71%) 

59 

(62%) 

Nog geen tweede 

boek gepubliceerd, 

wel al een contract 

voor een 2
de

 boek 

1 
(5%) 

 4 
(10%) 

 5 
(8%) 

 

Mee bezig of nog 

van plan 

4 
(18%) 

 4 
(10%) 

 8 
(13%) 

 

Geen contract meer 

gekregen voor een 

2
de

 boek 

0 
(0%) 

 2 
(5%) 

 

 2 
(3%) 

 

Niet meer van plan 

of wel publicatie 

maar niet literair 

2 
(9%) 

 1 
(3%) 

 3 
(5%) 

 

Totaal 22 28 40 67 62 95 

Niet gekend   1  1  

 

 

Opmerking: 

- Uit de antwoorden van de debutanten kan men afleiden dat men onder een tweede publicatie 

een publicatie in boekvorm bedoelt. Een aantal debutanten hebben ondertussen in tijdschriften 

of bloemlezingen gepubliceerd wat ze beantwoordden onder vraag 13. Sommige 

prozadebutanten hebben direct een tweede publicatie in boekvorm uitgebracht zonder 

daarvoor nog in tijdschriften of bloemlezingen te publiceren. 

- De 17 poëziedebutanten die tot een tweede publicatie in boekvorm kwamen brachten allen 

opnieuw een dichtbundel uit. Van de 42 prozadebutanten die tot een tweede publicatie 

kwamen, schreven: 37 debutanten als tweede boek een roman, 2 een kinder- en jeugdboek, 2 

een dichtbundel en 1 een theatertekst. Vier van de vijf debutanten die hun tweede boek in een 

ander genre uitbrachten schreven intussen al een derde boek in het genre van hun 

debuutroman of zijn daar momenteel mee bezig. Slechts één auteur schreef dus niet meer in 

het genre van zijn/haar debuut. Met genre bedoel ik hier wel proza, poëzie, kinder- en 

jeugdboeken en theaterteksten. Er werd hier niet gekeken naar de verschillende genres binnen 

de proza.  
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Beschrijving resultaten: 

- 62 procent van de debutanten kwamen reeds tot een tweede publicatie in boekvorm. Van 

diegenen die meewerkten aan het onderzoek heeft 8 procent reeds een contract voor een 2
de

 

boek en 13 procent is er nog mee bezig om een tweede boek te schrijven.  

- Slechts 3 debutanten van diegenen die meewerkten aan het onderzoek zijn niet meer van 

plan om nog een literair werk in boekvorm te publiceren.  

 

Resultaten kinder- en jeugdliteratuur: 

- Van 75 procent van de auteurs werd op het tijdstip van het onderzoek reeds een tweede werk 

binnen het genre van kinder- en jeugdliterauur gepubliceerd. (Blomme 2008:30) Bij literatuur 

voor volwassenen had 62 procent reeds een tweede fictionele publicatie uitgebracht in de 

onderzoeksperiode (dit was bij enkele auteurs in een ander genre dan dat van het debuut).  
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Vraag 15: Omschrijf in maximum tien kernwoorden de literaire en inhoudelijke essentie van 

uw debuutwerk. 

 

Resultaten (meerdere antwoorden zijn mogelijk):  

Poëziedebutanten  Prozadebutanten 

Thematiek en motieven  14 
(67%) 

 Thematiek  22 
(67%) 

Zeggingskracht en stijl 7 
(33%) 

 Karaktertekening 10 
(30%) 

Taalgebruik 5 
(24%) 

 Stijl/toon 8 
(24%) 

Beeldspraak 4 
(19%) 

 Compositie 5 
(15%) 

Versificatie/ klank 4 
(19%) 

 Spanning 3 
(9%) 

Compositie 4 
(19%) 

 Inventiviteit 2 
(6%) 

   Taalgebruik 1 
(3%) 

Totaal 21 

 

 Totaal 33 

Niet vermeld of 

geweigerd 

1 
(5%) 

 Niet vermeld of 

geweigerd 

8 
(20%) 

Totaal poëziedebutanten 22  Totaal prozadebutanten 41 

 

 

Poëzie:  

Thematiek en motieven: tijd, dood, liefde, verlies, vergankelijkheid, vervreemding, reizen, muziek, 

film, fotografie, gemis, verlangen, grenzen, zon, wreedheid, dieren, bevreemding, jeugd, literatuur, 

kunst,  

 

Zeggingskracht en stijl: minimaal, humor, een sfeer van melancholie, spontaan, subtiliteit en 

suggestiviteit, etc.   

 

Taalgebruik: taligheid, toegankelijke taal, woorden aaneenschakelen, emoties een „taal‟ geven, etc.  

 

Beeldspraak: beeldrijk, karikaturaal, originele beelden, etc.  

 

Versificatie/klank: lyrische gedichten, klank, ijle golflengten beluisteren, etc.  

 

Compositie: losse teksten, gecomponeerde verkenning, verbinden, etc. 

 

Proza: 

Thematiek: moslimterreur, Algerije, verzet, angsten, twijfels, schelmenroman, vriendschap, 

gauwdief, een blinde, Europa, een wrede maatschappij, waargebeurde historische feiten, kabbala, de 

macht van het noodlot, de esthetiek van de moord, verkrachting en verraad, biseksualiteit, het aftasten 

van de adolescent, doelloosheid, spionagethriller, liefdesverhaal, eerste/tweede wereldoorlog, 

geheimen, dood, jeugd, memoires, mentaal gehandicapten, volwassen worden, corruptie, 

extreemrechts, seks, geweld, marteling, overspel, vader, misvorming, wonderkind, reisverhaal, wereld, 

vrouwen, zielsverwanten, moeder- dochterrelatie, etc.  
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Karaktertekening: menselijke karakters, eerlijk, eenzaamheid, levensecht, vertwijfeling, 

psychologische roman, etc.  

 

Stijl/toon: vlot, poëtisch, scherp, grappig, uitgepuurd, misleidend, autobiografisch, humoristisch, etc.  

 

Compositie: structuur, onderbouwd, raamvertelling, snapshots, etc.  

 

Spanning: spannend, etc. 

 

Inventiviteit: innovatief, etc.  

 

Taalgebruik: spreektaal 

 

 

Opmerkingen: 

- 9 van de 63 debutanten (14 procent) bezorgden geen korte omschrijving van hun 

debuutwerk, sommigen vermeldden zelfs expliciet te weigeren dit te doen.   

- Meerdere antwoorden waren hier mogelijk, een aantal debutanten gaven bijvoorbeeld zowel 

aspecten die onder thematiek vallen als aspecten die tot compositie behoren op. Anderen 

omschreven dan bijvoorbeeld een aantal woorden die tot dezelfde categorie behoren. 

- De verdere verduidelijking van de categorieën bevat ook woorden die door meerdere 

debutanten werden vermeld, etc.  

- Soms kan een woord in meerdere categorieën worden ondergebracht en is er discussie 

mogelijk.  

 

Beschrijving resultaten: 

- Zowel de poëzie als proza- debutanten gebruiken thematische beschrijvingen het frequentst 

bij het beschrijven van hun werk. Poëziedebutanten hechten meer aandacht aan het 

taalgebruik, terwijl bij prozadebutanten karaktertekening als belangrijker wordt beschouwd. 

Beide vinden ook de stijl belangrijk.  

 

Besluit resultaten: 

- De ondervraagde debutanten zijn heel uiteenlopend wat betreft hun omschrijvingen van hun 

werk daardoor was het moeilijk deze vraag te analyseren. Toch komen enkele begrippen 

meermaals terug bij zowel proza als poëzie, namelijk:  vervreemding, humor, poëtisch, liefde 

en verlies, existentiële twijfel, historisch, evolutie van een maatschappij. 

- Een paar debutanten weigerden hun werk te omschrijven of vonden dit een onmogelijke 

vraag.  
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Vraag 16: Hoeveel uren per week besteedt u gemiddeld aan het lezen van literair werk?  

 

Resultaten: 

 Poëzie Proza Totaal 

0-1 2 
(10%) 

3 
(8%) 

5 
(8%) 

2-5 7 
(33%) 

8 
(20%) 

15 
(25%) 

6-10 7 
(33%) 

11 
(28%) 

18 
(30%) 

11-20 5 
(24%) 

12 
(30%) 

17 
(28%) 

21-30 / 
(0%) 

5 
(13%) 

5 
(8%) 

> 30 / 
(0%) 

1 
(3%) 

1 
(2%) 

Totaal  21 40 61 

Niet gekend 1 
(5%) 

1 
(2%) 

2 
(3%) 

Totaal 22 41 63 

 

Opmerking:  

- Door velen werd vermeld dat ze meer non-fictie lezen, bijvoorbeeld als research voor een 

volgend literair werk. 

 

Beschrijving resultaten:   

- Het grootste deel van de poëziedebutanten besteedt 2 tot 10 uren aan het lezen van literair 

werk. Bij prozadebutanten ligt dit iets hoger. Het grootste deel van de prozadebutanten leest 6 

tot 20 uren literair werk.  

- Bij de prozadebutanten leest 16 procent meer dan 20 uren literair werk per week.  

- 5 van de 63 debutanten lezen nauwelijks nog literair werk  

 

Resultaten kinder- en jeugdliteratuur: 

- 43 procent leest minder dan 6 uren literair werk per week (mijn onderzoek: 33 procent). 45 

procent leest tussen 6 en 20 uren, bij mijn onderzoek was dit 58 procent. (Blomme 2008:40) 
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Vraag 17: Besteedt u nu meer of minder tijd aan het schrijven dan voor uw debuut? 

 

Resultaten: 

 Poëzie Proza Totaal 

meer 14 
(64%) 

22 
(54%) 

36 
(57%) 

gelijk  2 
(9%) 

7 
(17%) 

9 
(14%) 

minder 3 
(14%) 

11 
(27%) 

14 
(22%) 

(tijdelijk) gestopt 3 
(14%) 

1 
(2%) 

4 
(6%) 

Totaal debutanten 22 41 63 

 

Opmerking:  

Diegenen die minder of (tijdelijk) gestopt zijn met schrijven verklaren dit met de volgende 

redenen: minder tijd door omstandigheden, sneller schrijven, ontgoocheld, omwille van 

andere carrière, geen drang meer om te schrijven, etc.  

 

Beschrijving resultaten: 

- 57 procent van de debutanten zegt meer te schrijven als voor het debuut. Eén op vijf zegt 

minder te schrijven, dit geldt meer voor proza.  

- Slechts 4 van de 63 debutanten zijn, al dan niet tijdelijk, gestopt met schrijven, dit zijn 

vooral poëziedebutanten. 

 

Resultaten kinder- en jeugdliteratuur: 

- De cijfers zijn gelijklopend met die van de debutanten voor volwassenenliteratuur. (Blomme 

2008:31)  
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Vraag 18: Wat kenmerkt goede literatuur volgens u?  

 

Opmerking:  

Eén van de debutanten merkte op “goede literatuur laat zich niet in hokjes duwen.” Toch is 

het opmerkelijk dat er veel gelijkenissen terug te vinden zijn in de antwoorden, de debutanten 

hebben over het algemeen toch een duidelijke mening over wat nu precies goede literatuur is.  

 

Besluit resultaten:  

Goede literatuur is volgens de debutanten in de eerste plaats literatuur die „een nieuwe, 

verrassende kijk biedt.‟ Daarnaast is ook een „eigen stem‟ belangrijk. Literatuur moet ook 

getuigen van durf en lef. Het dient de mens te verrijken en hem te raken. „Het taalplezier moet 

er afdruipen.‟ Goede literatuur dient een balans te vinden tussen een sterke plot dat de lezer 

kan boeien en een verrassende maar toch leesbare stijl. Soms is er wat nood aan humor. Voor 

de poëziedebutanten zijn daarnaast ook ritme en beelden belangrijk.   
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Vraag 19: Leeftijd van de debutant op het moment van het debuteren. 

 

Resultaat: 

 Poëzie  Proza  Totaal  

<25 2 
(9%) 

3 
(11%) 

1 
(2%) 

4 
(7%) 

3 
(5%) 

7 
(8%) 

25-29 1 
(5%) 

1 
(4%) 

8 
(20%) 

12 
(21%) 

9 

(14%) 
13 
(15%) 

30-34 8 
(36%) 

8 
(29%) 

9 
(22%) 

12 
(21%) 

17 
(27%) 

20 
(24%) 

35-39 5 
(23%) 

5 
(18%) 

5 
(12%) 

7 
(12%) 

10 
(16%) 

12 
(14%)  

40-49 4 
(18%) 

7 
(25%) 

11 
(27%) 

15 
(26%) 

15 
(24%) 

22 
(26%) 

50-60 2 
(9%) 

4 
(14%) 

6 
(15%) 

6 
(11%) 

8 
(13%) 

10 
(12%) 

>60 0 
(0%) 

0 
(0%) 

1 
(2%) 

1 
(2%) 

1 
(2%) 

1 
(1%) 

Totaal  22 28 41 57 63 85 

Gemiddelde leeftijd debutanten berekend  

met de exacte cijfers 

36 38 39 37 / / 

Niet gekend / / / 10 / 10 

Totaal Debutanten / / / 67 / 95 

 

Beschrijving resultaat: 

- De gemiddelde poëzieschrijver debuteerde op 38-jarige leeftijd, bij proza was dit op 37- 

jarige leeftijd.  

- 13 procent van de debutanten debuteerde na 50-jarige leeftijd, 8 procent debuteerde voor 

zijn 25. 

 

Resultaten kinder- en jeugdliteratuur:  

- Volgens onderzoek van Blomme is de gemiddelde auteur van een kinder- en jeugdboek 35,5 

jaar. (Blomme 2008:38) 
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Vraag 20a: Wat is uw beroep (op het moment van het onderzoek)? 

 

 Poëzie Proza Totaal 

Onderwijs  7 
(32%) 

7 
(17%) 

14 
(22%) 

Fulltime schrijver/ zelfstandig  1 
(5%) 

12 
(29%) 

13 
(21%) 

Parttime schrijver 4 
(18%) 

7 
(17%) 

11 
(17%) 

Media 2 
(9%) 

8 
(20%) 

10 
(16%) 

Privé-sector 3 
(14%) 

5 
(12%) 

8 
(13%) 

Culturele of artistieke sector 4 
(18%) 

4 
(10%) 

8 
(13%) 

Werkloos  1 
(5%) 

2 
(5%) 

3 
(5%) 

Sociale sector 1 
(5%) 

1 
(2%) 

2 
(3%) 

(Pre-) pensioen  2 
(9%) 

3 
(7%) 

5 
(8%) 

Overige  1 
(5%) 

1 
(2%) 

2 
(3%) 

Totaal debutanten 22 41 63 

 

Opmerking:  

- Een aantal debutanten vervullen meerdere jobs, bijvoorbeeld parttime in de culturele sector 

en parttime in de privé-sector. Hierdoor komt het totaal debutanten niet overeen met het totaal 

van de vermelde beroepen. De percentages werden wel berekend op het totaal aantal 

debutanten. Hetzelfde geldt voor vraag 20b.  

 

Resultaten kinder- en jeugdliteratuur: 

- Ook hier blijkt dat de meeste auteurs als hoofdberoep een beroep in het onderwijs opnoemen 

of fulltime schrijver zijn. Wél zijn er de helft minder kinder- en jeugdauteurs werkzaam in de 

privé-sector en de culturele sector dan bij auteurs van proza en poëzie voor volwassenen. 

(Blomme 2008:44) 
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Vraag 20b: Is uw beroep gewijzigd sinds uw debuut of heeft u het aantal uren verminderd? 

 

Resultaten: 

 Poëzie Proza Totaal 

Niet veranderd, wijziging niets met literatuur te maken 

of wijziging niet gekend 

15 
(68%) 

19 

(46%) 
34 
(55%) 

Fulltime schrijver geworden  1 
(5%) 

12 
(29%) 

13 
(21%) 

Parttime schrijver geworden of loopbaanonderbreking 

genomen 

4 
(18%) 

7 
(17%) 

11 
(17%) 

(Deeltijds) ander werk dat meer te maken heeft met 

literatuur 

2 
(9%) 

3 
(8%) 

5 
(8%) 

Totaal debutanten 22 41 63 

 

Opmerking: 

- Bij vraag 20b worden diegenen die loopbaanonderbreking namen om te schrijven en 

diegenen die parttime schrijver zijn geworden samen genomen, vandaar dat de percentages 

niet volledig overeenkomen met vraag 20a.  

 

Beschrijving resultaten: 

- 55 procent van de debutanten wijzigde niet van beroep na hun debuut, dit gold vooral voor 

poëziedebutanten.  

- 46 procent van de prozadebutanten heeft meer tijd vrijgemaakt voor het schrijven door ofwel 

fulltime ofwel parttime schrijver te worden, bij poëzie is dit slechts 23 procent. 

- 29 procent van de prozaschrijvers leeft uitsluitend van de pen, bij poëzie is dit slechts 5 

procent.  

- 22 procent van de ondervraagden heeft een beroep in het onderwijs (32 procent van de 

poëziedebutanten, 17 procent van de prozadebutanten). 

 

Resultaten kinder- en jeugdliteratuur: 

- 67 procent veranderde niet van beroep of de wijziging had niets met literatuur te maken, 18 

procent werd voltijds schrijver, en nog eens 16 procent werd deeltijds schrijver of nam 

loopbaanonderbreking voor het schrijven. (Blomme 2008:32) Resultaten die, op het creëren 

van een vierde categorie in mijn onderzoek na, behoorlijk gelijklopend zijn. In mijn 

onderzoek werd 21 procent voltijds schrijver en 17 procent deeltijds.  
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Vraag 21: Heeft u interesse voor cultuur in de brede zin en/of literatuur in de enge zin van 

thuis uit meegekregen? 

 

Resultaten: 

 Poëzie Proza Totaal 

Ja  8 
(36%) 

20 
(50%) 

28 
(45%) 

Niet specifiek voor literatuur, wel voor cultuur in 

de brede zin 

4 
(18%) 

5 
(13%) 

9 
(15%) 

Neen 10 
(45%) 

15 
(38%) 

25 
(40%) 

Totaal  22 40 62 

Niet gekend / 1 1 

Totaal debutanten 22 41 63 

 

Beschrijving resultaten: 

- Ongeveer 1/3 van de poëziedebutanten zegt de interesse voor literatuur van thuis uit 

meegekregen te hebben, bij proza is dit de helft.  

- 45 procent van de poëziedebutanten zegt noch literaire noch culturele interesse van thuis uit 

meegekregen te hebben, bij prozadebutanten is dit 38 procent.  

 

Resultaten kinder- en jeugdliteratuur: 

- 63 procent stelt de interesse voor cultuur en/of literatuur van thuis uit meegekregen te 

hebben. (Blomme 2008:40) In mijn onderzoek was dit 60 procent (45+15).  
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Vraag 22: Welke diploma‟s hebt u behaald? (meerdere antwoorden mogelijk) 

 

Resultaten: 

 Poëzie Proza Totaal 

Taal en letterkunde 9 
(41%) 

12 
(29%) 

21 
(33%) 

Godsdienstwetenschappen 1 

(5%) 

1 

(2%) 
2 

(3%) 

Wijsbegeerte 2 

(9%) 

3 

(7%) 
5 

(8%) 

Rechten en criminologische wetenschappen 

 

1 

(5%) 

2 

(5%) 
3 

(5%) 

Psychologische en pedagogische wetenschappen 2 

(9%) 

3 

(7%) 
5 

(8%) 

Economie 4 
(18%) 

3 
(7%) 

7 

(11%) 

Exacte wetenschappen 2 
(9%) 

5 
(12%) 

7 

(11%) 

(Kunst)geschiedenis 2 

(9%) 

5 
(12%) 

7 
(11%) 

Artistieke opleiding 2 
(9%) 

5 
(12%) 

7 
(11%) 

Overige 3 
(14%) 

3 
(7%) 

6 

(10%) 

Geen opleiding of middelbaar onderwijs 2 
(9%) 

6 
(15%) 

8 
(13%) 

Totaal debutanten 22 41 63 

 

Opleidingsniveau: 

 Poëzie Proza Totaal 

Geen hogere opleiding 2 
(9%) 

6 
(15%) 

8 
(13%) 

Hooggeschoold 7 
(32%) 

11 
(27%) 

18 
(29%) 

Universitair 11 
(50%) 

20 
(49%) 

31 
(49%) 

Doctoraat 2 
(9%) 

4 
(10%) 

6 
(10%) 

Totaal debutanten 22 41 63 

 

 

Taal en Letterkunde: Germaanse Taal en Letterkunde, Romaanse Taal en Letterkunde, Master 

Literatuurwetenschap, Licentiaat vertaler/tolk, Regentaat Frans- Nederlands- Engels 
 

(Kunst)geschiedenis: Doctor in de archeologie, Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde, Licentiaat 

Geschiedenis, Regentaat Geschiedenis 
 

Artistieke opleiding: Fotografie, Conservatorium, Theaterregisseur, Schilder, Beeldhouwer, Leraar 

Artistieke Opvoeding, Schrijversacademie, Scenarioschrijven, Architectuur Sint Lucas 
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Godsdienstwetenschappen 

 

Wijsbegeerte 

 

Psychologische en Pedagogische Wetenschappen: Psychologische Wetenschappen, 

Pedagogische Wetenschappen, Doctor in de Psychologische Wetenschappen, Doctor in de 

Pedagogische wetenschappen, Docent Biologische Psychologie 

 

Exacte wetenschappen: Burgerlijk Ingenieur, Biologische Wetenschappen, Wiskunde, Doctor Ir. 

Toegepaste Biologische Wetenschappen, Burgerlijk Bouwkundig Ingenieur, Kandidatuur Wiskunde, 

Burgerlijk Ingenieur Architect, Regentaat Biologie, Regentaat Wiskunde, Wetenschapper 
 

Economie: Toegepaste Economische Wetenschappen, Master of Business Administration, Licentiaat 

Handels- en Consulaire Wetenschappen, Handelsingenieur, Regentaat Economie, Bedrijfseconomisch 

ingenieur.  
 

Overige: Journalistiek, Doctor Economische Geschiedenis, Licentiaat Rechten, Universitair 

(algemeen), Licentiaat Criminologische Wetenschappen, Sociale hogeschool in Frankrijk: Frans 

staatsdiploma Conseiller en Economie Sociale, Graduaat Bedrijfscommunicatie / 

Communicatiemanagement, Communicatiebeheer, Regentaat Aardrijkskunde 
 

 

Opmerking: 

- Een aantal debutanten heeft meer dan één opleiding genoten.  

 

Beschrijving resultaten: 

- 33 procent van de ondervraagden heeft een taal- of letterkundige opleiding gevolgd.  

- 59 procent van de ondervraagden is universitair geschoold (49 universitair, 10 doctoraat) 

- Slechts 13 procent van de ondervraagden heeft geen bijkomende opleiding gevolgd na het 

secundair onderwijs.  

 

Resultaten kinder- en jeugdliteratuur: 

- 37 procent behaalde een diploma in de taal- en/of letterkunde. (Blomme 2008:42)  
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Vraag 23:  Hebt u een schrijverscursus gevolgd?  

 

Resultaten: 

 Poëzie Proza Totaal 

Ja 6 
(27%) 

11 
(27%) 

17 
(27%) 

Neen of slechts een paar avonden 16 
(73%) 

30 
(73%) 

46 
(73%) 

Totaal 22 41 63 

 

Opmerking:  

- Vermelde cursussen waren onder andere: (4 jaar) Literaire Creatie in de Kunstacademie 

Stroombeek- Bever, Post -Graduaat scenario- schrijven, Literaire Creatie aan de SAMWD Lier, 

Schrijversweekend „De Toverdoos‟ (Gent) + Schrijversweekend (Alden Biezen en Hans Devroe), 

cursus bij Creatief Schrijven / Lodewijk de Raet, Schrijvers-Academie, Schrijverscursus 

Poëziecentrum, etc.  

- Een aantal debutanten merkt op schrijverscursussen onzin te vinden.  

 

Beschrijving resultaten: 

- Meer dan 1/4 van de poëzie en prozadebutanten nam ooit deel aan een schrijverscursus.  

 

Resultaten kinder- en jeugdliteratuur 

- Uit onderzoek van Blomme bleek dat 39 procent van de kinder- en jeugddebutanten vooraf 

een schrijverscursus volgden. (Blomme 2008:7)  
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Vraag 24a: Gaat u anders om met uw teksten dan voor uw debuut?  

 

Resultaten: 

 Poëzie Proza Totaal 

Ja 10 
(48%) 

16 
(53%) 

26 
(51%) 

Neen 11 
(52%) 

14 
(47%) 

25 
(49%) 

Totaal 21 30 51 

Geen antwoord of niet gespecificeerd 1 
(5%) 

11 
(27%) 

12 
(19%) 

Totaal debutanten 22 41 63 

 

 

Beschrijving resultaten: 

- 51 procent van de debutanten die duidelijk op de vraag antwoordden beweerde anders om te 

gaan met zijn teksten dan voor hun debuut.  

 

Besluit resultaten: 

- De debutanten verklaarden vooral anders om te gaan met hun teksten op die manier dat ze 

kritischer zijn, een evolutie ondergingen en/of helderder schrijven.   

 

 

Vraag 24b: Houdt  u meer rekening met een publiek? 

 

Resultaten: 

 Poëzie Proza Totaal 

Ja of hield al veel rekening met publiek 7 
(39%) 

16 
(41%) 

23 
(40%) 

Neen 11 
(61%) 

23 
(59%) 

34 
(60%) 

Totaal 18 39 57 

Geen antwoord of niet gespecificeerd  4 
(18%) 

2 
(5%) 

6 
(10%) 

Totaal 22 41 63 

 

 

Beschrijving resultaten: 

- 40 procent van de debutanten die op deze vraag antwoordden houdt rekening met het 

publiek, 60 procent doet dit niet.  
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Besluit resultaten:  

- Een minderheid beweert rekening te houden met een publiek, veel schrijvers verklaarden dat 

ze in de eerste plaats voor zichzelf schrijven terwijl een ander opmerkte „men schrijft toch 

altijd voor een publiek?‟ Nog anderen gaven op dat ze vooral rekening houden met de 

feedback van het publiek om zo beter te worden. Diegenen die vermeldden dat ze rekening 

houden met het publiek merkten op dat ze er vooral voor zorgen dat de stijl leesbaarder en 

helderder is.  
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Vraag 25: huidige woonplaats 

 

Resultaten: 

 Poëzie Proza Totaal Percentage 

van de 

Vlaamse 

bevolking 

Percentage 

van de 

literaire 

debutanten 

Brussel (1000) 0 2 2 / 3,17 

Antwerpen (2000) 4 10 14 7,62 22,22 

Leuven (3000) 2 4 6 1,50 9,52 

Gent (9000) 4 7 11 3,84 17,46 

Totaal debutanten 22 41 63   

 

Brussel: Brussel, Laken, Neder-Over-Heembeek, Haren 

Antwerpen: Antwerpen, Deurne, Borgerhout, Merksem, Berchem, Berendrecht-Zandvlies-

Lillo, Ekeren, Hoboken, Merksem, Wilrijk 

Leuven: Leuven, Heverlee, Kessel-Lo, Wijgmaal, Wilsele 

Gent: Gent, Drongen, Ledeberg, Gentbrugge, Mariakerke, Drongen, Wondelgem, Sint-

Amandsberg, Oostakker, Desteldonk, Mendonk, Sint-Kruis-Winkel, Afsnee, Sint-Denijs-

Westrem, Zwijnaarde 

 

Opmerking: 

- percentages Vlaamse bevolking komen van het Nationaal Instituut voor de Statistiek.  

- Met Brugge, Gent, Antwerpen, enz... wordt bedoeld de officiële omschrijving van de 

gemeenten,dus met de deelgemeenten inbegrepen na de fusies. Bijvoorbeeld, wat Brussel 

betreft zijn er in begrepen Laken, Haren en Neder-over-Heembeek, maar niet Anderlecht of 

een andere gemeente van het Brussels Hoofdstedelijk gewest daar deze niet behoren tot de 

gemeente Brussel. (website statistieken bevoking)   

 

Beschrijving resultaten: 

- In Antwerpen wonen gemiddeld drie keer zoveel debutanten als het aandeel in de Vlaamse 

bevolking, in Gent is dit het vierdubbele en in Leuven het zesdubbele.  

- Meer dan 1/5 van de debutanten woont in Antwerpen, bijna 1/5 in Gent.  

- Er is een sterke concentratie van schrijvers in Antwerpen, Gent en Leuven. 

 

Besluit resultaten: 

- Veel schrijvers gaan zich vestigen in steden. Vooral Antwerpen, Gent en Leuven komen 

sterk naar voor.  
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Vraag 26: Geslacht 

 

Resultaten: 

 Poëzie  Proza  Totaal  

M 16 
(73%) 

19 
(68%) 

34 
(83%) 

50 
(75%) 

50 
(79%) 

69 
(73%) 

V 6 
(27%) 

9 
(32%) 

7 
(17%) 

17 
(25%) 

13 
(21%) 

26 
(27%) 

Totaal 22 28 41 67 63 95 

 

Beschrijving resultaten:  

- 73 procent van de ondervraagde debutanten zijn mannelijk.  

- Bij poëzie komen meer vrouwelijke debutanten voor dan bij proza (32 procent tegenover 25 

procent).  

 

Besluit resultaten: 

- Bijna 80 procent van de debutanten zijn mannelijk, dit terwijl het vooral vrouwen zijn die 

literatuur lezen. (Survey „cultuurparticipatie in Vlaanderen 2003-2004, steunpunt Re-Creatief 

Vlaanderen) 

 

Resultaten kinder- en jeugdliteratuur: 

- 45 procent van de debutanten in het genre kinder- en jeugdliteratuur zijn vrouwen dit terwijl 

bij auteurs die hoofdzakelijk schrijven voor volwassenen er slechts 27 procent vrouwelijke 

auteurs zijn. (Blomme 2008: 37) 
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3.4 Samenvatting 

 

Hieronder volgt een samenvatting van de resultaten van het onderzoek. Daarbij probeer ik 

zoveel mogelijk het onderscheid tussen poëzie en proza te behouden omdat deze resultaten 

vaak zeer verschillend zijn. Ook worden hier enkele resultaten van het onderzoek van Leen 

Blomme vermeld.  

 

Op één uitzondering na hebben alle poëziedebutanten voor hun debuut gepubliceerd in een 

tijdschrift of andere media. Bij de prozadebutanten heeft 59 procent vooraf gepubliceerd. Met 

andere woorden iets meer dan 40 procent van de prozadebutanten had geen voorpublicatie. 

Bij kinder- en jeugdliteratuur had 53 procent niet vooraf gepubliceerd. (Blomme 2008:9)  

Van de 21 poëziedebutanten die vooraf publiceerden heeft 81 procent vooraf gepubliceerd in 

gesubsidieerde Vlaamse literaire tijdschriften en 14 procent in gesubsidieerde Nederlandse 

literaire tijdschriften. Van de 24 prozadebutanten die vooraf publiceerden, publiceerde 50 

procent in gesubsidieerde Vlaamse literaire tijdschriften, 13 procent in verzamelbundels met 

debutanten en 8 procent in gesubsidieerde Nederlandse literaire tijdschriften.  

Bij de participatie aan wedstrijden wordt het contrast nog meer duidelijk. Van de 

poëziedebutanten nam 86 procent deel aan wedstrijden vóór hun debuut, bij prozadebutanten 

was dit slechts 34 procent, bij kinder- en jeugdliteratuur 39 procent. (Blomme 2008:8)  

 

Poëziedebutanten werkten over het algemeen gedurende een langere periode aan de 

definitieve versie van hun bundel dan prozadebutanten aan hun roman, maar prozadebutanten 

zijn vaker fulltime met hun literair werk bezig dan poëziedebutanten. Kinder- en jeugdauteurs 

schrijven hun werk gemiddeld over een nog kortere periode. (Blomme 2008:12) 

3/4
de

 van de proza- en poëziedebutanten liet hun literair werk door naaste omgeving en/of 

professionelen lezen vooraleer het op te sturen naar een uitgever. 1/4
de

 liet zijn werk door 

niemand nazien en stuurde het direct op. Nog meer kinder- en jeugdauteurs lieten hun werk 

vooraf lezen maar dit werd minder gevraagd aan kenners, hoewel men hier jongeren als 

kenners zou kunnen beschouwen aan wie één vijfde vroeg hun debuutwerk te lezen. (Blomme 

2008:16) 

 

Het merendeel van de proza- en poëziedebutanten stuurde zijn manuscript zeer gericht naar 

specifieke uitgeverijen op, dit is vooral te merken bij poëziedebutanten. 53 procent van de 

poëziedebutanten verzonden hun manuscript naar slechts 1 à 2 uitgeverijen. Daarnaast 
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stuurden 45 procent van de poëziedebutanten hun werk enkel op naar Vlaamse uitgeverijen, 

35 procent deed dit naar zowel Nederlandse als Vlaamse uitgeverijen. Bij prozadebutanten 

wordt evenveel naar Vlaamse als Nederlandse uitgeverijen verstuurd. 64 procent van de 

debutanten werd gepubliceerd bij een Vlaamse uitgeverij (82% poëzie, 57% proza). Debuten 

van kinder- en jeugdliteratuur werden bijna uitsluitend bij Vlaamse uitgeverijen uitgebracht. 

Bij 38 procent van de proza- en poëziedebutanten ontstond het contact met de uitgever op 

initiatief van de uitgever zelf of door introductie van een derde persoon. 

Bij de meerderheid van de debutanten kwam de publicatie van het boek er binnen het jaar na 

het eerste contact met de uitgever. Bij drie proza- en poëziedebutanten duurde dit langer dan 

twee jaar. In deze periode komen bij de bespreking tussen uitgever en auteur vooral 

inhoudelijke aspecten, een algemene eindredactie en taalcorrectie van het werk aan bod.  

Bij 65 procent van de proza- en poëziedebuten vond een presentatie van het werk plaats. Bij 

kinder- en jeugdauteurs vond bij 20 procent minder auteurs (45 procent) een presentatie 

plaats. (Blomme 2008:23)  

 

Van dichtbundels worden over het algemeen 300 tot 500 exemplaren gedrukt, bij proza 

schommelt dit aantal meestal tussen 1000 en 5000 exemplaren. Het rekenkundig gemiddelde 

voor poëzie bedraagt 700 exemplaren, voor proza is dit 4367 met bestsellers (> 10000 

verkochte exemplaren in het eerste jaar) en 1923 exemplaren zonder bestsellers. Ruim 30 

procent van de debutanten verkocht meer dan 90 procent van de eerste druk of kwam tot een 

volgende druk. Ongeveer 1/5
de

 van de debutanten is niet op de hoogte van de verkoopcijfers 

van hun werk. Het rekenkundig gemiddelde voor het absolute aantal verkochte exemplaren 

van de poëziedebuten bedraagt 498 exemplaren, voor proza is dit 4120 exemplaren met 

bestsellers en 1416 exemplaren zonder bestsellers. Bij kinder- en jeugdliteratuur werd bij de 

meerderheid tussen 2000 en 2500 exemplaren gedrukt, wel verkocht één vierde minder dan 40 

procent van hun oplage. (Blomme 2008:29)  

 

Van bijna alle debutanten hun literair werk verschenen recensies. Bij proza is het aantal 

besprekingen groter dan bij poëzie. Poëziedebuten werden het vaakst gerecenseerd in literaire 

of culturele tijdschriften, in e-zines of op internet in het algemeen en bibliotheektijdschriften, 

bij prozadebutanten was dit vooral in kwaliteitsdagbladen, dagbladen in het algemeen, 

Vlaamse tijdschriften en bibliotheektijdschriften. Ook bij kinder- en jeugdliteratuur 

verschenen van bijna alle werken tenminste één recensie maar bij de meerderheid bleef dit 

beperkt tot minder dan drie. (Blomme 2008:26)  
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73 procent van de proza- en poëziedebutanten hebben een voordracht gegeven naar aanleiding 

van hun debuut, meestal op een boekenbeurs of een literaire manifestatie. Prozadebutanten 

gaven ook vaak lezingen bij leesclubs (38 procent) of in bibliotheken (31 procent), iets wat bij 

poëziedebutanten niet voorkwam. Kinder- en jeugdauteurs gaven minder lezingen maar dit 

vond opvallend veel in scholen plaats. (Blomme 2008:24)  

 

5 procent van de proza- en poëzieauteurs die meewerkten aan het onderzoek is niet meer van 

plan na zijn debuut nog iets te publiceren. 62 procent van de proza- en poëziedebutanten 

daarentegen heeft op het tijdstip van het onderzoek reeds een tweede publicatie uitgebracht, 

bij kinder- en jeugdliteratuur is dit zelfs 75 procent. (Blomme 2008:30)  

57 procent van de debutanten besteedt nu meer tijd aan schrijven dan voor het debuut. 6 

procent is hier, al dan niet tijdelijk, mee gestopt.  

De gemiddelde poëziedebutant was 38 jaar op het moment van het debuteren, bij proza was 

dit 37 jaar, bij kinder- en jeugdliteratuur is dit 35,5 jaar. (Blomme 2008:38)  

29 procent van de proza debutanten is nu fulltime schrijver, bij poëzie is dit slechts een 

enkeling. Naast het schrijven zijn de debutanten vooral werkzaam in het onderwijs.  

1/10
de

 van de ondervraagden (proza- en poëzie) heeft geen extra opleiding gevolgd na het 

secundair onderwijs. De meest gevolgde opleiding is een taal- en letterkundige opleiding 

(1/3
de

).  

Slechts 27 procent van de proza- en poëziedebutanten zijn vrouwen, bij kinder- en 

jeugdliteratuur is dit 45 procent. (Blomme 2008:37) 
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HOOFDSTUK 4 

 

Verdere uitwerking van de onderzoeksresultaten: genre, 

profiel van de bestsellers, uitgeverijen, stimuleringsbeurs, 

gender.  

 

 

 

4.1  Inleiding 

In dit deel van het onderzoek zullen de gegevens van de prozadebutanten meer in de diepte 

worden geanalyseerd. Er wordt hier vooral naar de prozadebutanten verwezen omdat deze een 

meer heterogene groep vormen en er bijgevolg meer te bestuderen valt dan bij de 

poëziedebutanten.  

In wat volgt kijken we naar de gelijkenissen tussen prozadebutanten die binnen hetzelfde 

genre debuteerden. Via de website van de openbare bibliotheken in Vlaanderen kwam ik tot 

acht groepen genres. Van vier (biografische roman, fabels, fantasie, migrantenliteratuur) 

groepen zijn te weinig gegevens voorhanden om ze verder te bestuderen. De overige vier 

worden wel nader onderzocht en zijn: „verhalen,‟ „detectives/thrillers,‟ 

„historische/oorlogsroman‟ en algemene Nederlandse literatuur. Eerst wordt een beschrijving 

gegeven van de gegevens daarna wordt alles nog eens naast elkaar geplaatst in een tabel. 

Daarnaast kijken we of er gelijkenissen zijn tussen de commercieel meest succesvolle 

debutanten en welke uitgeverijen de beste verkoopcijfers bekomen. Eveneens bestuderen we 

hoeveel auteurs van 2003 tot en met 2007 een stimuleringsbeurs ontvingen. Tot slot zien we 

na of er verschillen zijn in het traject van vrouwelijke en mannelijke auteurs.  

 

4.2 Genres 

In dit onderdeel bespreken we de gelijkenissen tussen prozadebutanten die binnen hetzelfde 

genre debuteerden. Soms worden gegevens bij de beschrijving van het ene genre vermeld en 

bij het andere genre niet. Er wordt vooral voorkeur gegeven om die elementen die relevant of 

opvallend zijn te vermelden. Op de volgende bladzijde vindt u een tabel met de acht 

gevormde genregroepen. Daarnaast wordt telkens weergegeven hoeveel debutanten in de lijst 

debuteerden binnen dit genre en hoeveel er aan het onderzoek meewerkten. Wanneer 
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gegevens bekend zijn over die debutanten die niet deelnamen aan het onderzoek probeer ik 

deze zoveel mogelijk in de berekeningen te verwerken.  

Wel wil ik opmerken dat deze genres door sommigen eveneens als literair kunnen beschouwd 

worden. De grens tussen genreliteratuur en literaire romans is steeds moeilijker te bepalen. Zo 

merken Verbrood, Janssen en Van Rees het volgende op over onze huidige samenleving: 

 

“Niet alleen worden er meer genres […] onderscheiden […], ook zijn de grenzen 

tussen de genres een stuk diffuser. Het is niet altijd meer even duidelijk waar het ene 

genre ophoudt en het andere begint (bijvoorbeeld de literaire thriller).” (Verbrood/ 

Janssen/Van Rees 2006:308) 

 

Hiervoor baseren ze zich op de theorieën van DiMaggio over Artistieke Classificatie 

Systemen. Volgens DiMaggio wordt in samenlevingen die minder belang hechten aan sociale 

afkomst en meer aan eigen prestaties een grotere verscheidenheid aan culturele genres 

onderscheiden. Tevens zijn de grenzen vager en de hiërarchische verschillen kleiner. 

(Verbrood/Janssen/Van Rees 2006:307) 

Zullen de verschillen in de toekomst nog kleiner worden? Misschien wordt onderstaande 

genreclassificatie over twintig jaar helemaal niet meer gemaakt.  

Daarnaast moet worden opgemerkt dat „verhalen‟ niet echt als een genre worden beschouwd 

maar eerder als een andere vorm van literatuur, daarom kan het boeiend zijn om deze ook 

apart te bestuderen.  

 

Genre Aantal debutanten 

in de lijst binnen 

het genre 

Aantal debutanten 

die meewerkten aan 

het onderzoek 

Nederlandse literatuur 

(algemeen)  

43 26 

Verhalen 7 3 

Thrillers/ Detective 6 6 

Oorlogsroman of 

historische roman 

7 6 

Biografische roman  1 0 

Fabels  1 0 

Fantasie  1 0 

Migrantenliteratuur  1 0 

 67 41 

 

4.2.1 VERHALEN 

Alle zeven prozadebutanten die debuteerden met een verhalenbundel hebben gepubliceerd in 

1998 of 1999.  Na 1999 werd dus niet meer met een verhalenbundel gedebuteerd. In een 

interview te beluisteren op Boekencast vermeldde Eric Visser dat verhalenbundels niet 
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verkopen. (Visser, 17:40) Ook uit dit onderzoek blijkt dat verhalenbundels het niet zo goed 

doen, of toch niet als debuut. Het gemiddelde aantal verkochte exemplaren van de drie 

debutanten die aan het onderzoek meewerkten bedraagt 867. Dit ligt een stuk lager dan het 

gemiddelde van de prozadebutanten zonder het meetellen van de vier bestsellers. Daar 

bedroeg het gemiddelde aantal 1416.  

Toch kregen de debutanten de nodige media-aandacht. Van alle drie de debutanten hun 

debuutwerk verschenen meer dan drie recensies, waaronder twee in Vlaamse 

kwaliteitsdagbladen en van de derde debutant verscheen er ook een bespreking in een 

Nederlands dagblad. Anderzijds vond slechts van één van de drie debutanten een presentatie 

van het debuut plaats. Verder gaven twee van de drie debutanten lezingen omtrent hun 

debuut. 

Van diegenen die niet meewerkten aan het onderzoek vond ik via LiteRom, een website met 

interviews en recensies, dat er van drie van de vier een bespreking verscheen in een Vlaams 

kwaliteitsdagblad.  

 

Tijdens hun voortraject publiceerden twee van de drie debutanten die meewerkten aan het 

onderzoek reeds in literaire tijdschriften, nadien deden ze dit alle drie. Daarnaast namen twee 

van de drie auteurs deel aan literaire wedstrijden (2 tot 3 literaire wedstrijden). Zij werden ook 

door de uitgever gevraagd een manuscript in te dienen, de andere debutant stuurde zijn 

manuscript naar slechts één Vlaamse uitgeverij en kreeg direct een contract. Amper drie van 

de zeven auteurs publiceerden bij een Vlaamse uitgeverij. Daarvan waren er wel twee die hun 

werk uitgaven bij Manteau.  

 

Wat betreft hun opleiding hadden twee van de drie debutanten geen hogere opleiding en geen 

enkel van de debutanten had een schrijverscursus gevolgd.  

Van vier debutanten vond ik hun leeftijd terug, zij hebben samen een gemiddelde leeftijd van 

30 jaar. Het zijn dus eerder jonge schrijvers die binnen dit genre debuteren. Alle zeven 

debutanten van de verhalenbundels zijn mannen.  

Van de zeven auteurs die debuteerden met een verhalenbundel publiceren er slecht twee 

verder. Daarvan bracht één nog een verhalenbundel uit en schreef daarna andere genres. Van 

de andere schrijver verschenen eerst romans en later nog eens een verhalenbundel. Slechts één 

van de drie debutanten die meewerkten aan het onderzoek is fulltime auteur geworden maar 

zijn eerstvolgende boeken werden geen verhalenbundels meer maar romans.  
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We kunnen dus concluderen dat een verhalenbundel niet het ideale genre is om mee te 

debuteren. Zoals reeds gezegd is het opvallend dat er na 1999 geen auteurs meer gedebuteerd 

hebben met een verhalenbundel. Van de zeven auteurs zijn er slechts twee die verder 

publiceerden en dan eerder in andere genres. Maar daarnaast is het ook opvallend dat in twee 

jaar tijd (1998-1999) maar liefst zeven auteurs debuteerden met een verhalenbundel, 

misschien draagt ook dit bij aan het matige succes.  

 
4.2.2 THRILLERS /DETECTIVES 

Drie van de zes thriller- en detectiveauteurs schreven vooraf in een gesubsidieerd literair 

tijdschrift maar dit beperkt zich in alle gevallen tot één (verschillend) blad. Eén auteur 

publiceerde vooraf reeds een theatertekst. Slechts twee van de zes auteurs namen vooraf deel 

aan een wedstrijd.  

Opmerkelijk is dat alle debutanten hun werk uitgaven bij een Vlaamse uitgeverij, waarvan 

twee bij Manteau en twee bij het Davidsfonds. Vier van de zes auteurs gaven een presentatie 

rond hun debuut, slechts bij één van de voorstellingen was pers aanwezig. 

Bij één van de auteurs gingen in het eerste jaar tussen 20 000 en 40 000 exemplaren over de 

toonbank. Het gemiddelde aantal verkochte exemplaren van de andere auteurs ligt heel wat 

lager, namelijk 1926 exemplaren (met thrillerbesteller is dit 6272). Toch is dit een stuk hoger 

dan het gemiddelde van alle prozadebutanten samen, zonder het meetellen van de vier 

bestsellers. Daar bedroeg het gemiddelde 1416.  

Over vijf van de zes debuten verschenen meer dan drie recensies. Wat aantoont dat de thriller 

ook door de literaire kritiek wordt erkend. Patrick Anderson merkt tevens op dat de toename 

in populariteit van thrillers ervoor heeft gezorgd dat ze steeds meer kwaliteitsvol worden.  

 

“The level of their work has risen until the best of today‟s thrillers are the white-hot 

center of American fiction. […] Right here, right now, is the golden age of thrillers, 

some of which transcend genre.” (Anderson 2006:23)  

 

In het nummer „Moord en Doodslag‟ van Kunsttijdschrift Vlaanderen stelde Geert 

Swaenenpoel het zo “misdaadliteratuur krijgt literaire allures.” (Swaenepoel 2004:2) 

 

Alle zes de thriller- en/of detective auteurs kwamen tot een tweede publicatie. De helft van de 

thriller- en detectiveauteurs publiceerden in 2005 waardoor hun na-traject minder goed te 

onderzoeken valt. De andere drie auteurs schreven na hun debuut ondertussen elk al drie of 

meer thriller/detectiveromans. Vaak brachten ze één boek per jaar uit, soms zelfs twee.  
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Toch werkt slechts één van de debutanten nu fulltime als schrijver, één werkt ook parttime. 

De gemiddelde debuutleeftijd van de zes thriller- en detectiveauteurs bedraagt 39 jaar. 

Opmerkelijk is dat de enige vrouw onder de zes debutanten, de thrillerauteur is waarvan het 

debuut commercieel het meest succes had. Twee derden volgden een universitaire opleiding. 

Daarnaast hebben drie van de zes debutanten een schrijverscursus gevolgd. 

 

4.2.3 HISTORISCHE/ OORLOGSROMAN  

De helft van de debutanten in de genregroep historische/oorlogsroman hadden voor hun 

debuut al in een ander genre gepubliceerd (dichtbundel/theatertekst). Een derde had reeds 

fictie in een literaire tijdschrift gepubliceerd. Drie van de zes auteurs namen vooraf deel aan 

een literaire wedstrijd.  

6 van de 7 auteurs publiceerden bij een Vlaamse uitgeverij waarvan 3 bij het Davidsfonds.  

Van de helft van de debuten verschenen meer dan drie recensies. Twee auteurs kregen ook 

aandacht in de Nederlandse pers. Slechts van één derde vond een presentatie plaats, dit waren 

voorstellingen zonder pers.  

Eén auteur verkocht meer dan 15000 exemplaren. Het gemiddelde van de overige debutanten 

is 1262. Hetgeen lager ligt dan het gemiddelde aantal verkochte exemplaren van alle 

prozadebutanten samen zonder het meetellen van de vier bestsellers, wat 1416 was. Met de 

bestseller komen we weliswaar aan een gemiddelde van 4010 exemplaren.  

De gemiddelde debuutleeftijd van de auteurs is 52 jaar. Een groot verschil met de 37 jaar van 

alle prozadebutanten samen. Twee derden hadden een universitaire opleiding, één behaalde 

daarnaast ook een doctoraat. De helft van de auteurs volgde een schrijverscursus. De 

oorlogsverhalen zijn alle drie geïnspireerd op werkelijk gebeurde feiten waar de auteur of 

diens familie getuige van is geweest. 

De helft van de auteurs kwam reeds tot een volgende roman. Van diegenen die verder 

publiceerden bracht één ondertussen reeds vijf bijkomende romans uit. Inmiddels zijn twee 

van de zes auteurs fulltime schrijver geworden, een andere parttime.  

 

4.2.4 NEDERLANDSE LITERATUUR (ALGEMEEN) 

Slechts 10 van de 26 debutanten die meewerkten aan het onderzoek publiceerden vooraf in 

gesubsidieerde literaire tijdschriften, na hun debuut deden dit 14 auteurs. Slechts 7 van de 26 

namen vooraf deel aan een literaire wedstrijd.  
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Iets minder dan de helft publiceerde bij een Vlaamse uitgeverij. Als men dit vergelijkt met 

voorgaande genregroepen zou men kunnen stellen dat literaire auteurs vaker bij een 

Nederlandse uitgeverij publiceren dan „genreauteurs.‟  

Van 15 van de 26 debutanten hun debuut vond een presentatie plaats. Van 21 van de 26 

ondervraagde debuten verschenen meer dan drie recensies, bij 17 was dit in een Vlaams 

kwaliteitsdagblad. 21 van de 26 debutanten die meewerkten gaven lezingen omtrent hun 

debuut. 

Zonder de bestsellers verkocht het Nederlandse literaire debuut 1419 exemplaren (met 

bestsellers wordt dit 3904 exemplaren). Het gemiddeld aantal pagina‟s van de Nederlandse 

literaire debuutroman bedraagt slechts 197 pagina‟s.  

 

De gemiddelde leeftijd van alle debutanten van Nederlandse literatuur in het algemeen 

bedraagt 34 jaar. 16 van de 26  schrijvers volgden een universitaire opleiding (62 procent), 

wat hoger ligt dan de 49 procent van de prozadebutanten samen. Slechts twee auteurs hadden 

geen hogere opleiding.  

28 van de 43 debutanten kwamen reeds tot een tweede roman (65 procent). Als we diegenen 

die debuteerden vanaf 2006 even buiten beschouwing laten (want zij hebben minder de 

mogelijkheid gehad om een tweede werk te publiceren) dan komen we aan 75 procent die 

reeds een tweede roman publiceerde (al dan niet na eerst een boek in een ander genre 

gepubliceerd te hebben). 8 van de 26 ondervraagden zijn nu fulltime schrijver.  

 

4.2.5 CONCLUSIE GENRES  

In onderstaande tabel worden de hierboven besproken gegevens nog eens naast elkaar 

weergegeven. Verhalenbundels scoren commercieel niet goed, nochtans kregen ze veel 

aandacht in de pers. Thrillers en detectives daarentegen doen het commercieel het best, toch is 

dit verschil met het gemiddelde van Nederlandse literatuur (algemeen) minder opvallend dan 

wat ik verwacht had.  

Bij de auteurs van thrillers en detectives valt vooral hun hoge productiviteit op. Gezamenlijk 

publiceerden de zes auteurs ondertussen reeds 26 fictionele werken, wat gemiddeld meer dan 

vier boeken per auteur betekent. Bij de algemene Nederlandse literatuur werden gemiddeld 

drie fictionele werken per auteur uitgebracht. Toch vindt men bij auteurs van thrillers- en 

detectives het laagste percentage fulltime schrijvers.  
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Ook valt op dat de debutanten van algemene Nederlandse literatuur, verhalen, 

thrillers/detectives gemiddeld jonger zijn (respectievelijk 34, 30 en 39 jaar) dan die van de 

historische/oorlogsroman (52 jaar).  

 

Opmerkelijk is dat auteurs van genreliteratuur zoals thrillers en detectives maar ook van de 

oorlogs- en/of historische romans bijna uitsluitend bij Vlaamse uitgeverijen debuteerden, 

terwijl bij algemene Nederlandse literatuur dit maar iets meer is dan de helft. Het waren 

eveneens de genregroepen thriller/detective en historische/oorlogsroman die het hoogste 

percentage haalden bij de schrijverscursussen.  

Er vonden het meest presentaties plaats van thriller- en detectivedebuten (67 procent), 

gevolgd door algemene Nederlandse literatuur (58 procent). Auteurs van thrillers/detectives 

en algemene Nederlandse literatuur gaven in meer dan 80 procent van de gevallen lezingen.  

Auteurs van verhalenbundels schreven zowel voor als na hun debuut het meest in literaire 

tijdschriften. Schrijvers van algemene Nederlandse literatuur publiceren na hun debuut meer 

in literaire tijdschriften dan voor hun debuut, terwijl de auteurs van thrillers en detectives na 

hun debuut niet meer in een literair tijdschrift verschenen.  

 

 verhalen thrillers/ 

detectives 

oorlogsroman/ 

historische 

roman 

Nederlandse 

literatuur 

(algemeen) 

Aantal debutanten die 

meewerkten aan het 

onderzoek 

3 6 6 26 

Aantal debutanten in 

de lijst binnen het 

genre 

7 6 7 43 
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 verhalen thrillers/ 

detectives 

oorlogsroman/ 

historische 

roman 

Nederlandse 

literatuur 

(algemeen) 

Gem. aantal verkochte 

exemplaren 

867 1926 (z/b) 

6272 (m/b) 

1262 (z/b) 

4010 (m/b) 

1419 (z/b) 

3904 (m/b) 

> 3 recensies 3/3 

(100%) 

5/6 

(83%) 

3/6 

(50%) 

21/26 

(81%) 

Presentatie  1/3 

(33%) 

4/6 

(67%) 

2/6 

(33%) 

15/26 

(58%) 

Lezingen 2/3 

(67%) 

5/6 

(83%) 

3/6 

(50%) 

21/26 

(81%) 

Tijdschriftpublicatie 

vooraf (literair) 

2/3 

(67%) 

3/6 

(50%) 

2/6 

(33%) 

10/26 

(38%) 

Tijdschriftpublicatie 

nadien (literair) 

3/3 

(100%) 

0/6 

(0%) 

2/6 

(33%) 

14/26 

(54%) 

Wedstrijden 2/3 

(67%) 

2/6 

(33%) 

3/6 

(50%) 

7/26 

(27%) 

Gem. leeftijd 30 39 52 34 

Auteurs die tot een 

tweede fictioneel werk 

kwamen 

2/7 

(29%) 

6/6 

(100%) 

3/7 

(43%) 

29/43 

(67%) 

Gem. aantal fictionele 

boeken in de 

onderzoeksperiode 

(ook poëzie, K&J, theater) 

(debuutwerk inbegrepen) 

16/7 = 2,29 26/6 = 4,3 15/7 = 2,14 108/43 = 2,5 

Schrijverscursus  0/3 

(0%) 

3/6 

(50%) 

3/6 

(50%) 

5/26 

(19%) 

Gepubliceerd bij een 

Vlaamse uitgeverij 

3/7 

(43%) 

6/6 

(100%) 

6/7 

(86%) 

20/43 

(47%) 

Fulltime schrijver 1/3 

(33%) 

1/6 

(17%) 

2/6 

(33%) 

8/26 

(31%) 

Vrouwelijke auteurs 0/7 

(0%) 

1/6 

(17%) 

2/7 

(29%) 

12/43 

(28%) 
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4.3 Profiel van de bestsellers 

In dit onderdeel vergelijken we de volgende paramaters bij de commercieel meest succesvolle 

debutanten: recensies en promotie, culturele achtergrond en gender, uitgeverijen, literaire 

publicaties en wedstrijden vóór het debuut en tot slot, genre en vervolgtraject. Bij proza 

kijken we naar de tien auteurs die het grootste aantal exemplaren verkochten, bij poëzie neem 

ik hier slechts de top drie omdat we van enkel veertien dichters de verkoopcijfers kennen.  

 

4.3.1 TOP 10: PROZA 

4.3.1.1 Recensies en promotie 

Als we bij prozadebutanten de top 10 bekijken zien we dat van allen hun debuut meer dan drie 

recensies verschenen. Over al deze prozadebuten (met uitzondering van twee auteurs waar de 

plaats van de recensies niet werd teruggevonden) verschenen één of meer besprekingen in een 

Vlaams kwaliteitsdagblad. Vijf van de acht top 10 debuten (63 procent) waarvan de gegevens 

bekend zijn verschenen ook in Nederlandse dagbladen (terwijl dit van alle prozadebuten 

samen slechts 29 procent is). 

Van zeven debutanten uit de top 10 vond een presentatie plaats, al dan niet met pers. Dit 

tegenover 54 procent bij prozadebutanten in het algemeen. Iedere debutant gaf lezingen over 

zijn debuut.  

 

4.3.1.2 Culturele achtergrond en gender 

Zes van de tien auteurs van dit type volgden een schrijverscursus dit tegenover het 

gemiddelde van alle prozadebutanten samen waar nog geen 30 procent een schrijverscursus 

volgde. Acht van de tien debutanten meldden dat thuis veel aandacht besteed werd aan 

literatuur, bij de gemiddelde prozadebutant (algemeen) was dit slechts vijf op tien. 

De top 9 heeft een hogere opleiding gevolgd, waarvan 1 doctoraat, 5 universitair, 3 

hogeschool. Ze volgden voornamelijk talen, geschiedenis en artistieke opleidingen. 

Zes van de negen debutanten (één niet gekend) lezen tussen de 11 tot 30 uren literair werk per 

week. Gemiddeld lezen de negen debutanten in een week 16 uren literair werk. 

De top 10 kent drie vrouwelijke auteurs en zeven mannelijke en samen zijn ze gemiddeld 37 

jaar. 

 

 

 

 



 91 

4.3.1.3 Uitgeverijen 

Van de auteurs van dit type gaven er 3 bij Meulenhoff, 2 bij Manteau, 2 bij het Davidsfonds, 

1 bij  de Arbeiderspers, 1 bij De Geus en 1 bij Querido hun werk uit.  

Samen publiceerden ze bij zes verschillende uitgeverijen waarvan vier Nederlandse. 60 

procent van deze top tien gaf hun werk bij een Nederlandse uitgeverij uit, dit tegenover 43 

procent van alle prozadebutanten. 

 

4.3.1.4 Literaire publicatie en wedstrijd: vóór het debuut 

Drie prozadebutanten uit de top 10 schreven vooraf een theatertekst. Opmerkelijk is dat geen 

enkel van de debutanten uit de top 10 vooraf publiceerde in een gesubsidieerd Vlaams of 

Nederlands literair tijdschrift, nadien deden dit wel vier auteurs. Slechts drie namen voor hun 

debuut deel aan een literaire wedstrijd. 

 

4.3.1.5 Genre en vervolgtraject 

Deze auteurs debuteerden in de volgende genres: 4 thrillers/detectives, 1 historisch/ 

biografische roman, 5 algemene Nederlandse literaire romans. Allen publiceerden (of staan op 

het punt te publiceren) een tweede boek binnen hetzelfde genre. Twee auteurs publiceerden 

reeds in andere fictieve genres (poëzie/theater). Ondertussen zijn vijf auteurs fulltime 

schrijver.  

 

4.3.2 TOP 3: POËZIE 

4.3.2.1 Recensies en promotie 

Over alle drie hun debuten verschenen meer dan drie recensies, alle drie in Vlaamse 

kwaliteitsdagbladen, twee van de drie ook in Nederlandse dagbladen. Ook gaf ieder een 

presentatie en lezingen rond hun debuut.  

 

4.3.2.2 Culturele achtergrond en gender 

Eén van de drie dichters volgde een schrijverscursus. Slechts één auteur merkt op dat thuis 

veel aandacht aan literatuur besteed werd. Twee van de drie auteurs zijn hooggeschoold, de 

andere heeft universitaire studies gevolgd. Twee studeerden een taal- en/of letterkundige 

opleiding. Alle drie zijn mannelijke auteurs van rond de 38 jaar.  
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4.3.2.3 Uitgeverijen 

Ieder publiceerde bij een verschillende uitgeverij maar twee van de drie gaven hun werk uit 

bij een Nederlandse uitgeverij. (Uitgeverij 521, Prometheus, Poëziecentrum) 

 

4.3.2.4 Literaire publicatie en wedstrijd: vóór het debuut 

Allen schreven voordien in gesubsidieerde literaire tijdschriften en namen ook deel aan 

literaire wedstrijden.  

 

4.3.2.5 Vervolgtraject 

Twee kwamen reeds tot een tweede dichtbundel. Eén auteur is ondertussen fulltime schrijver, 

de andere parttime.  

 

 
4.3.3 CONCLUSIE 

Publicatie in een literair tijdschrift schijnt op een prozadebuut weinig invloed te hebben. Toch 

is het opvallend dat drie debutanten vooraf reeds debuteerden met een theatertekst. Vooral de 

media lijkt een grote rol te vervullen. Daarnaast is ook de sociale en culturele achtergrond 

evenals de opleiding belangrijk. Tevens is het aantal uren dat literair werk gelezen wordt door 

dit type auteurs hoog. Bovendien is het percentage dat een schrijverscursus volgt bij deze 

prozadebutanten dubbel zo hoog als het gemiddelde van alle debuterende auteurs.  

Ook blijkt de uitgeverij belangrijk voor een prozadebuut. 60 procent publiceerde bij een 

Nederlandse uitgeverij. Ieder bracht zijn werk uit bij een middelgrote tot grote uitgeverij.  

Ook bij de top 3 poëziedebutanten publiceerde de meerderheid bij een Nederlandse uitgeverij. 

Daarnaast komt de invloed van literaire tijdschriften en wedstrijden bij deze auteurs meer naar 

voren. Hieronder worden de gegevens nog eens in een tabel weergegeven.  
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 TOP 10 

PROZA 

ALGEMEEN 

PROZA 

TOP 3 

POËZIE 

ALGEMEEN 

POËZIE 

> 3 recensies 10/10 

(100%) 

78% 3/3 

(100%) 

32% 

Presentatie  7/10 

(70%) 

54% 3/3 

(100%) 

86% 

Lezingen 10/10 

(100%) 

76% 3/3 

(100%) 

67% 

Tijdschriftpublicatie 

voordien 

0/10 

(0%) 

29% 3/3 

(100%) 

86% 

Tijdschriftpublicatie 

nadien (literair) 

4/10 

(40%) 

46% 2/3 

(67%) 

82% 

Wedstrijden 3/10 

(30%) 

34% 3/3 

(100%) 

86% 

Gem. leeftijd 37 37 39 38 

Tweede 

roman/dichtbundel 

binnen debuutgenre 

10/10 

 (100%) 

73% 2/3 

(67%) 

68% 

Schrijverscursus  6/10 

(60%) 

27% 1/3 

(33%) 

27% 

Gepubliceerd bij een 

Vlaamse uitgeverij 

4/10 

 (40%) 

57% 1/3 

(33%) 

82% 

Fulltime schrijver 5/10 

(50%) 

29% 1/3 

(33%) 

5% 

Vrouwelijke auteurs 3/10 

(30%) 

25% 0/3 

(0%) 

32% 

Interesse voor 

literatuur van thuis uit 

8/10 

(80%) 

50% 1/3 

(33%) 

36% 
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4.4 Uitgeverijen 

In onderstaande tabel vergelijken we de verkoopcijfers van de meest voorkomende 

uitgeverijen in het onderzoek. De vier bestsellers (>10000 verkochte exemplaren in het eerste 

jaar) gaven hun debuut uit bij: Meulenhoff, Manteau, De Arbeiderspers en De Geus. Bij die 

uitgeverijen waar meer dan één debutant publiceerde rekende ik het gemiddelde uit van het 

aantal verkochte exemplaren van de debutanten per uitgeverij.  

Het Deelfonds Meulenhoff | Manteau heeft de opmerkelijkste resultaten. Van de veertien 

auteurs die bij dit deelfonds publiceerden deelden tien een verkoopcijfer mee (10/14). Ze 

komen samen aan een gemiddelde van 1869 exemplaren zonder bestsellers, met bestsellers 

bekomen we maar liefst een gemiddelde van 6795 exemplaren. 

Naast de uitgeverij bevindt zich het aantal daarbij debuterende auteurs die de hoeveelheid 

verkochte exemplaren meedeelden met daarnaast het aantal prozadebutanten die bij deze 

uitgeverij publiceerden. De overige uitgeverijen vallen moeilijk te bestuderen gezien we 

hoogstens maar van één debuut kennis hebben van het verkoopcijfer. 

Voor de poëziedebuten werd dit niet bestudeerd gezien we te weinig cijfers hebben om een 

conclusie te maken.  

 

Uitgeverij  Het gemiddelde 

verkochte exemplaren 

zonder bestseller 

Het gemiddelde 

verkochte exemplaren 

met bestseller 

Davidsfonds (6/9)  1508 

 

 

De Arbeiderspers (3/4)  1175 

 

5783 

De Bezige Bij (2/2)  1165 

 

 

Deelfonds Meulenhoff 

| Manteau (10/14) 

Meulenhoff 

|Manteau + 

Meulenhoff + 

Manteau  

(10/14) 

1869 6795 

Manteau (6/8) 1220 

 

5683 

Meulenhoff 

(3/4) 
4000 

 

11000 

Querido (3/4)  2000 

 

 

Van Halewyck (2/2)  1575 

 

 

De Geus (1/2) Slechts van één auteur is een cijfer bekend en dit is een bestseller 

dus het is niet mogelijk om een gemiddelde te geven. 
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4.5 Stimuleringsbeurs 

Betreft de stimuleringsbeurzen heb ik nagegaan hoeveel Vlaamse auteurs in mijn populatie 

van 2003 tot en met 2007 deze beurs in ontvangst mochten nemen. In deze periode 

debuteerden 41 schrijvers (27 proza, 14 poëzie), daarvan vroegen 28 een beurs aan, waarvan 

10 debutanten een beurs toegekend kregen (7 proza, 3 poëzie). Het laagste beursbedrag dat 

werd toegekend was 3200 euro, het hoogste 10 000 euro.  

Van de zes vrouwen die een beurs aanvroegen in deze periode kregen er drie een subsidie. 30 

procent (3/10) van de auteurs die een beurs ontvingen zijn dus vrouwen en dit percentage 

komt overeen met het gemiddeld aantal vrouwelijke proza- en poëziedebutanten.  

 

4.6 Gender  

In hoofdstuk drie zagen we reeds dat onder de debutanten slechts 27 procent vrouwen 

voorkwamen. Daarom leek het mij boeiend om even de vrouwelijke auteurs naast elkaar te 

plaatsen. Hoe verloopt hun vervolgtraject?  

 

4.6.1 VROUWELIJKE PROZADEBUTANTEN 

Opvallend is dat vrouwelijke prozadebutanten niet alleen in de minderheid zijn, ze zijn ook 

minder productief. Samen brachten de mannen ondertussen 120 boeken binnen het prozagenre  

uit (poëzie, kinder- en jeugd en theaterteksten werden hierbij niet opgenomen, novellen en 

verhalenbundels wel). Dit wil zegen dat de gemiddelde mannelijke debutant in deze laatste 

tien jaar reeds 2,4 romans publiceerde (120:50=2,4). De vrouwelijke proza-auteurs brachten 

samen 31 boeken uit, slechts 1,8 romans per debutant (31: 17=1,8). 

Er zijn amper twee vrouwelijke auteurs (of 12 procent) die reeds meer dan twee romans 

publiceerden binnen het prozagenre, terwijl bij de mannen 19 auteurs (of 38 procent) tot een 

derde boek binnen het genre kwamen.  

Een ander opmerkelijk feit is dat twee van de vier best verkopende auteurs (meer dan 10000 

verkochte exemplaren in het eerste jaar) uit het onderzoek vrouwen zijn.  

Als men de meest verkopende vrouwelijke auteurs niet meerekent komt men bij de vrouwen 

aan een gemiddelde van 1500 verkochte exemplaren, met de bestsellers inbegrepen ligt dit 

natuurlijk ruim hoger, namelijk 11500. Bij de mannen komen we aan een gemiddelde van 

1369 verkochte exemplaren en met de bestsellers 2611 exemplaren.  

Gezien het kleine aantal vrouwelijke debutanten waarvan verkoopcijfers bekend zijn, kan men 

misschien niet al te veel belang hechten aan de gegevens. Toch mogen we vermoeden dat 

vrouwelijke auteurs goed verkopen.  
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11 van de 17 vrouwelijke prozadebutanten (65 procent) publiceerden bij een Nederlandse 

uitgeverij, dit tegenover 43 procent van alle prozadebutanten samen. De gemiddelde 

debuutleeftijd bij vrouwelijke prozadebutanten bedraagt 38 jaar, bij mannelijke 36 jaar. Hier 

is dus weinig verschil. 3 van de 7 vrouwelijke auteurs (43 procent) die meewerkten aan het 

onderzoek werden fulltime schrijver (dit tegenover 29 procent van de prozadebutanten in het 

algemeen) maar dit kan in verband gebracht worden met eerder genoemd bestsellersucces.  

  

4.6.2 VROUWELIJKE POËZIEDEBUTANTEN 

Van de negen vrouwelijke poëziedebutanten kwamen vier tot een volgende dichtbundel. Eén 

debutant publiceerde verder ook nog kinderboeken. De gemiddelde debuutleeftijd van de 

vrouwelijke poëziedebutant is 41 jaar.  

Ook hier komen we tot de conclusie dat vrouwelijke debutanten minder productief zijn. Het 

gemiddelde aantal gepubliceerde bundels per mannelijke poëziedebutant bedraagt 2,4 

(45:19=2,4), voor vrouwelijke poëziedebutanten is dit 1,4 (13:9=1,4). Geen enkele van de 

vrouwelijke poëziedebutanten kwam reeds tot een derde bundel. Bij de mannelijke 

prozadebutanten waren er dit reeds zes of 32 procent van de debutanten.  

 

4.6.3 CONCLUSIE VROUWELIJKE DEBUTANTEN 

Binnen het genre proza en poëzie zijn er niet enkel minder vrouwelijke debutanten. Diegene 

die er zijn publiceren bovendien gemiddeld minder dan de mannelijke debutanten. Toch komt 

naar voor dat de vrouwelijke prozadebutanten het commercieel zeker niet slechter doen dan 

de mannelijke schrijvers. Ook valt op dat het percentage vrouwelijke proza-auteurs die bij een 

Nederlandse uitgeverij publiceert hoger ligt dan het gemiddelde van alle prozadebutanten.  
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HOOFDSTUK 5 

 

Enkele illustraties: het traject van de commercieel meest 

succesvolle debutanten 

 

 

 

5.1  Inleiding 

In dit deel worden enkele profielen geschetst van auteurs met een commercieel zeer succesvol 

debuut. Ik heb er voor gekozen om die auteurs te bespreken die commercieel succesvol zijn, 

daar ik niet wil oordelen over het al dan niet artistiek succes van de auteurs. Naast de enquêtes 

heb ik ook gegevens die op te sporen waren via internet of andere media gebruikt. Ik heb 

hiervoor de toestemming gevraagd aan de desbetreffende debutanten gezien in het onderzoek 

anonimiteit beloofd werd.  

 

5.2 Prozadebutanten 

5.2.1 ANNELIES VERBEKE 

Annelies Verbeke debuteerde op 27-jarige leeftijd met haar debuutroman Slaap! bij De Geus. 

Ondertussen verkocht ze (met buitenlandse edities inbegrepen) reeds meer dan 100 000 

exemplaren van haar debuut, hiervan werden meer dan 30 000 exemplaren binnen het jaar 

verkocht. Op haar website staat te lezen dat ze al vanaf haar vijfde wist dat ze een roman 

wilde schrijven en gedurende haar kindertijd vaak schreef. Ook verklaart ze dat thuis veel 

aandacht aan literatuur en cultuur werd besteed.  

Verbeke studeerde Germaanse Taal- en Letterkunde: optie Engels - Nederlands aan de 

Universiteit van Gent. Daarna schreef ze zich in voor een cursus scenarioschrijven aan het 

Rits te Brussel. Na haar lerarenopleiding volgde ze ook een mediatrainingsprogramma 

„Advanced Script Development Workshop Mediterranean Film Institute‟ naar aanleiding van 

European Pitch Point tijdens het filmfestival van Berlijn. 

Vóór haar debuut publiceerde ze niet in literaire tijdschriften noch nam ze deel aan literaire 

wedstrijden. Toch kwam Verbeke haar literair debuut niet zo maar uit het niets. Haar 

opleidingen hebben ongetwijfeld een grote invloed op haar succes, zo werd haar talent voor 
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het eerst opgemerkt op het filmfestival van Berlijn waar haar scenario „Dogdreaming‟ werd 

geselecteerd voor de reeds eerder vermeldde European Pitch Point 2003.  

 

Ongeveer twee jaar, met de nodige pauzes, werkte ze aan haar manuscript. Verbeke had geen 

literaire connecties, ze stuurde haar manuscript gewoon op na de mening te vragen van haar 

partner en werd uit de grote massa geselecteerd. Eerst stuurde ze haar manuscript op naar De 

Geus, kort daarna naar Prometheus, beide Nederlandse uitgeverijen. De Geus was enthousiast, 

Prometheus stuurde haar een standaard afwijsbrief terug. Ongeveer een half jaar duurde het 

voor het manuscript uiteindelijk gepubliceerd werd. In die periode schaafde men vooral aan 

de inhoud: een hoofdstuk werd weggelaten op aanraden van de uitgeverij en een personage 

werd wat meer aan bod gelaten.  

Na de publicatie kwam een presentatie in de Fnac. Verbeke verklaart dat hierop vooral 

vrienden en familie aanwezig waren. Toch heeft ook de pers haar opgemerkt want reeds vóór 

haar nominaties voor de Libris Literatuurprijs, de AKO Literatuurprijs, de Vrouw & Kultuur 

DebuutPrijs en de Debuutprijs van boek.be verscheen een lovende recensie over haar 

debuutroman in kwaliteitsdagbladen als bijvoorbeeld de Standaard. Maar ook in Nederlandse 

kwaliteitsbladen zoals het NRC Handelsblad verschenen recensies. Verbeke weet zelf niet 

precies waar en hoeveel recensies over haar debuutroman verschenen zijn maar een blik op de 

citaten op haar website verraden dat er maar weinig tijdschriften of dagbladen zijn die haar 

werk niet positief gerecenseerd hebben.  

 

Verbeke won de Debuutprijs van boek.be en dit zal ongetwijfeld bijgedragen hebben tot haar 

succes. Als we naar het onderzoek kijken hebben vijf winnaars van de debuutprijs de 

vragenlijst beantwoord, twee daarvan behoren tot de top vier (van diegenen die meewerkten 

aan het onderzoek) met het commercieel meest succesvolle prozadebuut en één daarvan 

behoort tot de top drie van best verkopende poëziedebutanten.  

Opmerkelijk bij het bestuderen van het succes van Slaap! als debuut is ongetwijfeld de vele 

vertalingen. De vertaalrechten werden maar liefst aan 15 landen verkocht. Hoewel haar succes 

eerder deze vertalingen verklaart dan deze vertalingen haar succes. Hierna volgden ook 

recensies in buitenlandse dag- en weekbladen.  

Verder verklaarde Verbeke in het onderzoek regelmatig lezingen te geven en meer dan 30 

uren literair werk per week te lezen. Ze is nu ook fulltime schrijfster en heeft inmiddels twee 

nieuwe romans gepubliceerd Reus en  Groener Gras. 
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5.2.2 ERWIN MORTIER 

Erwin Mortier debuteerde op 34- jarige leeftijd met de roman Marcel bij uitgeverij 

Meulenhoff.  Na een jaar waren reeds meer dan 25000 exemplaren van zijn boek verkocht.  

Mortier behaalde een algemeen paramedisch diploma en studeerde ook Kunstgeschiedenis en 

Oudheidkunde aan de Universiteit van Gent. Dit laatste zorgde ervoor dat hij gedurende acht 

jaar als wetenschappelijk medewerker verbonden was aan het Museum Dr. Guislain, 

Geschiedenis van de Psychiatrie, te Gent. 

In mijn onderzoek legt hij uit dat zijn beide ouders slechts de kans kregen om tot hun zestien 

school te lopen. Daarom besteedde zijn vader er veel aandacht aan dat zijn kinderen “een 

betere en geestelijk rijkere jeugd zouden hebben dan hij had gehad en plezier zouden 

scheppen in cultuur.” 

Voor zijn debuut publiceerde hij niet in literaire tijdschriften maar in hetzelfde jaar dat zijn 

debuut verscheen kwamen wel fragmenten voor in Nederlandse literaire tijdschriften zoals De 

Gids, De Revisor en Optima. Het jaar erna verschenen, naast enkele prozafragmenten en 

essays, gedichten in DWB, Tzum, De Poëziekrant, Het Liegend Konijn, Revolver en Tirade.  

Mortier werd gecontacteerd door zijn uitgever die een tip gekregen had dat Mortier iemand 

was die veel en goed schreef. Aan het manuscript werd weinig geredigeerd en zes maanden na 

het eerste contact met de uitgever bracht men het boek uit.  

Er vond geen presentatie omtrent het debuut plaats, wel gaf Mortier veel lezingen. Ook ging 

hij op tournee en trad zo op in schouwburgen in Vlaanderen en Nederland. De aandacht van 

de pers voor zijn roman was groot: “alle kranten, tijdschriften, weekbladen, etc. in Noord en 

Zuid hebben over mijn debuut bericht en/of me geïnterviewd” verklaart Mortier. Ondertussen 

werd het boek „Marcel‟ in vier talen vertaald.  

Net zoals Verbeke besteedt Mortier tussen de 20 à 30 uren per week aan het lezen van literair 

werk. Hij is een productief schrijver, geen jaar gaat voorbij zonder dat hij een boek of een 

bundel publiceert. Tevens is hij ook werkzaam in verschillende genres: proza, poëzie en 

essays. Mortier publiceerde ondertussen reeds 4 romans (Marcel – Meulenhoff – 1999 / Mijn 

tweede huid – Meulenhoff – 2000 / Sluitertijd – Cossee – 2002 / Alle dagen samen – De 

Bezige Bij – 2004) en 4 dichtbundels ( Vergeten licht – Meulenhoff – 2001 / Uit één vinger 

valt men niet. Gedichten bij foto‟s van Lieve Blancquaert  - De Bezige Bij – 2005 / Voor de 

stad en de Wereld – De Slegte – 2006 / Stadsgedichten 2005-2006, Stad Gent en 

Poëziecentrum vzw, 2007). Daarnaast bracht hij ook twee bundels met essays uit (Pleidooi 

voor de zonde – De Bezige Bij – 2003 /Avonden op het landgoed. Op reis met Gerard Reve – 

De Bezige Bij – 2007) en schreef hij een schrijverscredo. 
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(Naar nergens smaken. Schrijverscredo. – Literarte – 2005). Erwin Mortier werkt ook 

geregeld voor het dagblad De Morgen en radiozender Klara. 

Zijn debuut werd ondermeer bekroond met de Gerard Walschapprijs, het Gouden Ezelsoor, de 

Debuutprijs en een nominatie op de shortlist van de Libris Literatuurprijs.  

 
5.2.3 JOHANNA SPAEY 

Op 39-jarige leeftijd debuteerde Johanna Spaey met de literaire thriller Dood van een soldaat 

bij uitgeverij Manteau. Na een jaar waren reeds meer dan 25000 exemplaren van haar debuut 

verkocht. Ondertussen kwam er een vijfde druk van het boek. Zelf beschouwt ze haar 

debuutwerk niet als een echte misdaadroman maar de uitgeverij vond het commercieel gezien 

beter om het boek te promoten als een „literaire thriller.‟ 

Thuis was er veel aandacht voor literatuur, “er werd altijd gelezen,” vertelt Spaey. Johanna 

Spaey studeerde Oosterse Filologie en Geschiedenis. Inmiddels werkt ze als freelance 

eindredacteur, copywriter en recensent. Dit laat haar toe gemiddeld 20 tot 25 uren literair 

werk per week te lezen. Voor haar debuut publiceerde ze kortverhalen in het literaire 

tijdschrift Zulma en nam ook deel aan de wedstrijd van dit tijdschrift. Daarenboven deed ze 

mee aan een lezerswedstrijd van het tijdschrift Vrij Nederland en volgde ze een 

schrijverscursus. Spaey won als eerste vrouw de Gouden Strop, de prijs voor het beste 

Nederlandstalige spannende boek. Verder ontving ze ook de Hercule Poirot Prijs, de prijs 

voor de beste Vlaamse misdaadroman. Zelf zegt ze dat de verkoop van haar debuut sterk 

gestegen is na het ontvangen van deze prijzen. Maar reeds voor de prijzen kreeg Spaey de 

nodige aandacht van de media, zowel in Vlaanderen als in Nederland. Ondertussen schreef ze 

nog een aantal kortverhalen en publiceerde ze haar tweede roman Vlucht, uitgegeven bij De 

Geus. 
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5.3 Poëziedebutanten 

 

5.3.1 PHILIP HOORNE   

Philip Hoorne debuteerde op 39-jarige leeftijd met de dichtbundel Niets met jou bij Uitgeverij 

521. De bundel verscheen als eerste nummer in de Sandwich-poëziereeks onder redactie van 

Gerrit Komrij, een naam die volgens de debutant veel aandacht genereerde. Een jaar voordat 

hij debuteerde in boekvorm publiceerde hij reeds gedichten in menig literaire tijdschriften, 

o.a. Tzum, Nymph, De Brakke Hond, Bunker Hill, Lava, Rottend Staal, Krakatau, Meander, 

De Houten Gong en Kunsttijdschrift Vlaanderen. Hij won ook de poëziewedstrijd van Groep 

‟94 van Erpe-Mere. Hoorne stuurde zijn manuscript op naar enkele grote Nederlandse 

uitgeverijen maar uiteindelijk ontstond het eerste contact met zijn uitgeverij dankzij zijn 

publicatie bij het tijdschrift Nymph die toen gepubliceerd werd door Uitgeverij 521.  

Zijn debuut werd gepresenteerd in Amsterdam tijdens de Beurs van Berlage als activiteit door 

de Poëzieclub en Uitgeverij 521 ingericht tijdens een boekenbeurs. Een week later hield hij in 

zijn thuisbasis een presentatie voor het Vlaamse publiek.  

In het eerste jaar na publicatie werden meer dan 1200 exemplaren van zijn debuutbundel 

verkocht. Daarnaast verschenen er meer dan drie recensies, zowel in Vlaamse 

kwaliteitsdagbladen als Nederlandse dagbladen. Hij gaf lezingen naar aanleiding van zijn 

debuut op literaire festivals en poëzienamiddagen, vooral lezingen in Nederland, “ik genoot 

meer bekendheid in Nederland dan in Vlaanderen” schrijft Hoorne. Hij werd in Delft zelfs 

door het publiek van de Literaire Stichting Jambe tot „Dichter van het Jaar, seizoen 2002-

2003‟ verkozen. In diezelfde periode won hij ook de Literatuurprijs van de stad Aarschot.  

Na zijn debuut volgden nog twee dichtbundels, twee bloemlezingen door hem samengesteld 

en een verhalenbundel. Daarnaast werden zijn gedichten in heel wat tijdschriften gepubliceerd 

en schrijft hij voor tijdschriften als Knack, Poëziekrant, Awater. Bovendien is hij de oprichter 

van de geprezen recensiewebsite Poëzierapport. Hij heeft ondertussen ook zijn eigen weblog 

'Philip Hoorne Schrijft!  

Hoorne groeide op in een thuis waar maar weinig cultuur aan bod kwam. Hij studeerde wel 

voor regent waar hij de vakken Nederlands, Engels en Economie koos.  

“De gedichten van Philip Hoorne lenen zich uitstekend voor de literaire podia.” (weblog 

Hoorne) Zelf zegt hij dat hij nu met zijn teksten anders omgaat dan voor zijn debuut in die zin 

dat hij vooral geleerd heeft hoe hij van op een podium een publiek moet vermaken. “Zijn 

naam prijkte op de affiche van o.a. het Franse Villa Mont-Noir, het Bram Roza Festival, de 

literaire revue n.a.v. 20 jaar De Brakke Hond, de Nacht der Poëten, Sappho, Dichters in de 
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Prinsentuin, het Tuinfeest te Deventer, Dichter aan Huis, de Wintertuin en Onbederf'lijk 

Vers.” (weblog Hoorne)  Zes jaar na zijn debuut is hij bezig met zijn vierde bundel. Naast dit 

alles is Hoorne ook nog werkzaam als groepsverantwoordelijke in een ziekenfonds.  

 

5.3.2 DIMITRI CASTELEYN   

Op 39-jarige leeftijd debuteerde Dimitri Casteleyn met zijn dichtbundel Omgekeerd bij Het 

PoëzieCentrum. Een cd-rom met bewegende beelden werd gekoppeld aan dit debuut. 

Bovendien vormde dit werk het eerste nummer van een verjaardagsreeks voor het 25-jarig 

bestaan van Het PoëzieCentrum. Ook werd voor de publicatie van het debuut samengewerkt 

met partners. Zo waren bedrijven geïnteresseerd om hun klanten in aanraking te laten komen 

met poëzie, vertelt Casteleyn tijdens een interview in Meander. Hierdoor kwam ook een 

breder publiek in aanraking met zijn dichtbundel. 

Casteleyn studeerde Germaanse Filologie en behaalde daarnaast ook een Master of Business 

Administration. Tijdens zijn studies leerde hij twee vrienden kennen waarmee hij samen 

dezelfde passie voor literatuur deelde. Als grap richtten ze een literair genootschap op die ze 

nu nog steeds in ere houden. Na zijn studies begon hij zijn carrière bij de VRT voor een 

Europees televisie- project genaamd „Atnature.‟ 

Voor zijn debuut publiceerde hij in DWB en de Poëziekrant. Via dit laatste tijdschrift kwam 

hij ook in contact met zijn uitgeverij. Vijftien jaar voor zijn debuut nam hij reeds deel aan 

literaire wedstrijden waarvan hij er maar liefst vijf won. Ook won hij de CJP Prijs voor 

Europese film.  

Vooraleer Casteleyn zijn bundel opstuurde liet hij het werk lezen door twee professionele 

lectoren. Omtrent zijn debuut vonden drie presentaties plaats, o.a. in Het PoëzieCentrum en 

Theater Malpertuis. In het eerste jaar werden 1500 exemplaren van zijn werk verkocht. 

Ondertussen werd de dichtbundel voor de derde keer gedrukt.  

Zowel in Vlaamse als Nederlandse kwaliteitsdagbladen, alsook in Vlaamse tijdschriften 

verschenen recensies. Verder werd zijn dichtbundel ook meermaals besproken op de radio. 

Sinds zijn debuut geeft hij tien tot vijftien lezingen per jaar. Tevens verschenen er 

verschillende van zijn gedichten in Vlaamse en Nederlandse bloemlezingen.  

Naast het schrijven is Casteleyn ook actief als ondernemer, omwille van deze functie kon hij 

een aantal jaren weinig tijd voor poëzie vrijmaken maar inmiddels heeft hij besloten om 

parttime ondernemer/bestuurder te blijven en de andere tijd vrij te maken voor het schrijven. 

Casteleyn volgde een cursus scenarioschrijven maar dit pas na zijn debuut. Zo bedacht hij ook 

een filmscenario.  
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In samenwerking met Theater Malpertuis, waar hij ondertussen ook gedelegeerd bestuurder is, 

verschijnt in 2009 zijn eerste voorleesboek voor kinderen De reizen van Mijnheer Pastoor bij 

Uitgeverij De Eenhoorn met illustraties van Klaas Verplancke. Ook wordt er een nieuwe 

dichtbundel Vanwaar Kom je Beeld verwacht.  

 

5.3.3 PETER HOLVOET-HANSSEN 

Peter Holvoet-Hanssen debuteerde op 38-jarige leeftijd met de dichtbundel Dwangbuis van 

Houdini bij uitgeverij Prometheus.  

Holvoet-Hanssen studeerde bedrijfcommunicatie maar van thuis uit werd veel aandacht 

besteed aan literatuur. Voor zijn debuut koos hij er bewust voor om zoveel mogelijk het leven 

te verkennen en in allerlei sectoren te werken: van de haven tot de culturele sector, van 

zeezoogdierenverzorger tot straathoekwerker met thuislozen. Daarnaast was hij ook 20 jaar 

actief als dj. Zijn passie voor muziek heeft dan ook veel invloed op zijn gedichten.  

Hoe zijn poëtische reis zou verlopen had hij al tien jaar voor het verschijnen van zijn debuut 

uitgedacht. Voor zijn debuut publiceerde hij in de ter ziele gegane bibliofiele uitgaven van 

„De Groote Beer.‟ Ook kwamen er voorpublicaties van zijn debuut in de literaire tijdschriften 

„Parmentier‟ en (wijlen) „Optima‟ (NL). Na zijn debuut publiceerde hij onder andere in „De 

Gids‟, „Yang‟ en „DWB.‟ In zijn twintigerjaren nam hij deel aan een aantal poëziewedstrijden 

maar gaf die uiteindelijk op omdat ze niet succesvol bleken. 

Het was moeilijk voor hem om een uitgever te vinden en Holvoet-Hanssen voelde zich een 

„outsider,‟ maar misschien verklaart dit net zijn succes. Hij verkocht meer dan 1500 

exemplaren van Dwangbuis van Houdini. Ook het winnen van de Debuutprijs heeft tot zijn 

succes bijgedragen. Toch bleef de persaandacht een lange tijd stil rond zijn debuut, maar toen 

er na enkele maanden een lovende recensie verscheen in De Groene Amsterdammer 

verschenen er nog veel meer, ook in Vlaamse kwaliteitsdagbladen. Met het winnen van de 

Debuutprijs nam de belangstelling van pers en publiek alleen nog maar toe.  

Samen met zijn vrouw, zijn muze en bovendien jeugdauteur NOËLLA ELPERS, richtte hij 

ondertussen het project „Het Kapersnest‟ op om kinderen en jongeren meer in aanraking te 

laten komen met literatuur. Maar zijn zin voor initiatief begon al vroeger. Reeds voor zijn 

debuut gaf Holvoet-Hanssen presentaties die hij toen zelf organiseerde. Daarna vonden ook 

presentaties plaats op boekenbeurzen. Hij gaf en geeft nog steeds zowel lezingen in België als 

in Nederland.  

Ondertussen publiceerde hij nog vier dichtbundels, Strombolicchio. Uit de smidse van 

Vulcanus (1999, bloemlezing exploraties 1989-1998), Santander. Ontboezemingen in het 
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vossenvel (2001), Spinalonga. 44 gedichten (2005) en het einde van zijn poëtische traject: 

Navagio. Wrakhoutgedichten (2008). Ook verscheen er in 2003 een roman genaamd De 

Vliegende monnik. Een hersenspinsel. In 2001 won hij de Dirk Martensprijs voor Poëzie. In 

2008 won hij daarenboven de driejaarlijkse Cultuurprijs voor Poëzie. Inmiddels slaagt hij erin 

om te leven van zijn pen.  
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Besluit  

 

 

 

 

In „Debuteren in Vlaanderen‟ onderzochten we het traject van Vlaamse proza- en 

poëziedebutanten in de periode 1998-2007. Er werd nagegaan hoe belangrijk het cv van de 

beginnende schrijver is. Vooraleer de onderzoeksresultaten te bespreken, kwamen eerst twee 

inleidende hoofdstukken aan bod, waarin de cultuursociologische context van het onderzoek 

werd weergegeven. In dit besluit wil ik nog even de opmerkelijkste bevindingen herhalen om 

daarna enkele mogelijke onderzoeksvragen voor de toekomst te stellen.  

 

De waarde van een boek wordt niet enkel gecreëerd door de auteur maar ook door 

verschillende actoren en instituties van het literaire veld. In dit veld kan men een positie 

innemen, zoals bijvoorbeeld die van auteur of criticus. Iedere actor binnen dit veld probeert 

invloedrijk te zijn en zelf richting te geven aan de gangbare ideeën rond literatuur. De 

heersende literatuuropvatting wordt zo voortdurend bijgestuurd.  

Wijzigingen in de heersende literatuuropvatting worden vaak voor het eerst opgemerkt in 

literaire tijdschriften. In  het onderzoek gingen we na hoeveel auteurs vóór en na hun debuut 

in een literair tijdschrift publiceerden.  

Deze tijdschriften schenen zeer belangrijk te zijn voor debutanten van poëzie en 

verhalenbundels maar bij prozadebuten leek dit minder relevant. Van de poëziedebutanten 

schreef 77 procent vooraf in een gesubsidieerd literair tijdschrift, bij proza was dit maar 29 

procent en bij de top tien prozadebutanten zelfs geen enkele debutant! Na hun debuut 

publiceerden wel meer prozadebutanten in een literair tijdschrift, namelijk 46 procent. 

Een andere actor die een wezenlijke invloed uitoefent is de literaire prijs. Twee van de vier 

best verkopende prozadebutanten en één van de drie commercieel meest succesvolle 

poëziedebutanten uit mijn onderzoek wonnen de Debuutprijs van boek.be en bevestigden dat 

deze prijs hun verkoopcijfers sterk beïnvloedde. Prijzen zijn belangrijk voor de geldsom maar 

nog meer voor de mediabelangstelling die ze teweegbrengen.  

 

Ook de criticus zorgt ervoor dat het werk aandacht krijgt en creëert mee de symbolische 

waarde van de auteur. Daardoor vervult de literaire kritiek nog steeds een wezenlijke rol. 

Over alle poëziedebuten en van 93 procent van de prozadebuten verscheen tenminste één 
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recensie. Bij 32 procent van de poëziedebutanten en 78 procent van de prozadebutanten uit 

mijn onderzoek werden zelfs meer dan drie recensies geschreven. 66 procent van de 

prozadebutanten en 23 procent van de poëziedebutanten werden bovendien gerecenseerd in 

een Vlaams kwaliteitsdagblad. Tevens kwamen we tot de bevinding dat bij prozarecensies de 

aandacht van kwaliteitsdagbladen niet veel groter is dan die van regionale bladen (61 

procent).  

Niet alleen de critici nemen deel aan het literaire debat, de auteur zal ook steeds meer zijn 

mening te kennen geven. De schrijver moet de vaardigheid hebben om over zijn werk te 

vertellen en het zelf in een context te plaatsen. Daarnaast dient de schrijver niet enkel zijn 

werk te promoten maar hij hoort daarenboven een imago op te bouwen. Er ontstaat een 

persoonlijkheidscultus rond de auteur.  

 

Zoals reeds werd vermeld, zorgt de groeiende invloed van de media op de verkoop ervoor dat 

naast de schrijfvaardigheid van de auteur, ook diens spreekvaardigheid en kennis van het veld 

significant worden. Dit zijn vaardigheden die men kan leren tijdens een opleiding. Jammer 

genoeg hebben schrijversopleidingen bij veel auteurs echter nog een negatieve connotatie. 

Niettemin wordt uit het onderzoek duidelijk dat de gevolgde studies een wezenlijke invloed 

hebben. Bij de top tien prozadebutanten lag het percentage die aan een schrijverscursus 

deelnam, aanzienlijk hoger dan het gemiddelde van de debutanten (33 procent hoger). 

Daarnaast volgde maar liefst één derde van de schrijvers een taal- en/of letterkundige 

opleiding. Het zou dus boeiend zijn om in de toekomst in deze opleidingen keuzevakken aan 

te bieden die het literaire veld en/of schrijftechnieken bestuderen.  

Tegenstanders van schrijverscursussen stellen dat schrijven enkel berust op talent en men dit 

niet kan leren in een crusus. Inderdaad, om schrijver te worden moet je talent hebben maar dat 

alleen is niet genoeg. Enkel mensen die reeds talentvol zijn worden toegelaten in de Schrijvers 

Academie. Zij leren er niet enkel beter te schrijven maar daarnaast wordt hen bijgebracht 

ondernemend te zijn en zelf hun succes te beïnvloeden. Dankzij schrijfopleidingen, of zegt 

men beter vormingen tot auteur, kan men naast schrijftechnieken, ook leren hoe het literaire 

veld gestructureerd is. Daarnaast ontvangt men feedback en worden literaire visies getoetst.  

 

Opvallend is dat weinig auteurs na een eerste boek hun schrijversloopbaan beëindigden. 62 

procent had reeds een tweede boek gepubliceerd op het tijdstip van het onderzoek en slechts 5 

procent gaf aan geen intentie te hebben dit nog te doen. Een paar debutanten slaagden er niet  
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in een tweede contract met een uitgever te bekomen. Anderen hadden reeds een overeenkomst 

voor hun tweede boek, waren reeds een volgend boek aan het schrijven of hadden nog de 

intentie hieraan te beginnen. Ondertussen is 21 procent van de debutanten fulltime schrijver 

geworden. De gemiddelde debuutleeftijd van de prozadebutant is 37 jaar en van de 

poëziedebutant 38.  

Bij het bestuderen van vrouwelijke auteurs viel mij op dat slechts drie op tien debutanten 

vrouwen zijn en dat zij in de onderzoeksperiode gemiddeld minder werken publiceerden dan  

hun mannelijke collega‟s. Anderzijds is het opmerkelijk dat twee van de vier best verkopende 

prozadebutanten (>10 000 exemplaren) vrouwen zijn.  

 

Verder kwamen we in mijn onderzoek te weten dat er gemiddeld 498 exemplaren van een 

poëziedebuut verkocht werden. Voor proza was dit 4120 maar zonder bestsellers (>10 000) 

was dit 1416 exemplaren.  

Dichters lijken dus opvallend minder te verkopen. Kan men poëzie beter promoten in 

Vlaanderen? Hopelijk zal naar de toekomst toe het gemiddelde voor poëziedebuten stijgen 

dankzij de toenemende belangstelling voor evenementen zoals „Poetry Slam.‟ Dichters 

worden op een dergelijke voorstelling ook performers.   

Bourdieu meende dat commercieel en artistiek succes elkaar overschaduwden. Deze stelling 

werd echter in twijfel getrokken door Steijger. Commercieel en artistiek succes kunnen 

volgens hem ook samen gaan, zelfs bij debutanten.  

 

Verhalen- en dichtbundels verkopen als debuut niet goed. In mijn studie wordt duidelijk dat 

thrillers en detectives commercieel veel succes hebben. Daarnaast zijn thriller- en 

detectiveauteurs over het algemeen productiever. Ook is het opvallend dat over 83 procent 

van de thriller- en detectivedebuten meer dan drie recensies verschenen. Dit zou kunnen 

betekenen dat ze door de literaire kritiek aanvaard worden. Tevens kwamen al de auteurs van 

dit genre tot een tweede fictioneel werk.  

Daarenboven viel het op dat auteurs van genreliteratuur bijna uitsluitend publiceren bij 

Vlaamse uitgeverijen, terwijl dit bij literaire romans nog niet de helft is. Bij de top tien 

debutanten zijn er dat slechts vier, namelijk de vier thriller- en/of detectiveschrijvers die deel 

uitmaken van de commerciële top tien. De literaire auteurs in de top tien publiceerden dus 

allen bij een Nederlandse uitgeverij.  
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Mijns inziens hebben sommige actoren en instituties van de literaire wereld nood aan een 

beter imagobeleid. Zo zou het nuttig zijn om te werken aan het imago van schrijverscursussen 

en het „stigma‟ hiervan weg te halen. Men moet (toekomstige) auteurs laten weten dat het niet 

minderwaardig is een opleiding te volgen en dat de begeleiding die je daar krijgt je een 

moeilijke weg kan besparen.  

Tevens zou men verder kunnen werken om bepaalde vormen van commercieel succes niet 

langer als „verdacht‟ te beschouwen maar een auteur die ondernemend en publicitair ingesteld 

is toe te juichen.  

Daarnaast is het vreemd dat er in de 21
ste

 eeuw geen evenwicht is tussen mannelijke en 

vrouwelijke schrijvers. Dit terwijl uit onderzoek bleek dat meisjes tijdens hun tienerjaren 

beter zijn in taal en schrijven dan jongens en dat vrouwen ook meer literatuur lezen.   

Uit onderzoek van Saeys et al. kwam naar voren dat de samenstelling van jury‟s en 

commissies weinig invloed had op het lage percentage vrouwelijk schrijvers. Mijns inziens 

heeft het veeleer te maken met karaktereigenschappen die nodig zijn voor een leven als 

auteur. Zo zou het bijvoorbeeld kunnen dat vrouwen zich meer verantwoordelijk voelen voor 

de kinderen en hierdoor minder financieel risico durven te nemen. Daarenboven staan ze nog 

steeds meer in voor het huishouden en kunnen daarom minder tijd voor het schrijven 

vrijmaken. Ze zouden ook minder goed zichzelf kunnen promoten. Men moet vrouwen dus 

extra stimuleren om een schrijversloopbaan te beginnen.  

 

Het onderzoek bood veel antwoorden maar er rezen ook veel vragen die perspectieven openen 

voor toekomstig onderzoek.  

- Hoe komt het dat Steijger tot de bevindingen komt dat commercieel en artistiek succes 

evengoed kunnen samengaan terwijl Bourdieu deze twee vormen eerder als polen van elkaar 

beschouwde? Had Bourdieu het fout? Of is de situatie al veranderd sinds het onderzoek van 

Bourdieu?   

- Hoe groot is de invloed van de staat als mecenas? Zijn of worden die auteurs die de overheid 

steunt meer succesvol?  

- Is de kloof tussen genreliteratuur en literaire romans kleiner aan het worden de laatste 

decennia? Is er een toename aan interesse voor literaire romans?  

- Besteden kwaliteitskranten procentueel gezien meer aandacht aan Vlaamse auteurs dan 

regionale bladen?  

- Hoe krijgt de persoonlijkheidscultus rond de auteur vorm? Verschijnen nu bijvoorbeeld 

meer interviews in kranten dan 50 jaar geleden?  
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Wil men als schrijver serieus genomen worden binnen de literaire wereld dan moet men er 

voor zorgen dat zijn cv interesse opwekt. De schrijver moet de uitgeverijen, de critici maar 

ook het publiek overtuigen van zijn symbolische waarde en dat vergt ondernemingszin, een 

publiciteitsgerichte houding, „inspiratie‟ en veel „transpiratie.‟ 
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Bijlage 1: lijst debutanten  
 

Auteur 
 

Debuut 
 

Uitgeverij 
 

Genre 
 

Jaar 
Debuut 
 

Beeckman, Geert Jan Diep in het seizoen Uitgeverij P poëzie 2007 

Beerten, Vera Alexander Dooraderd licht Uitgeverij P poëzie 1998 

Blé, Sacha (= Andy De 
Smul) 

Afwezigheid Lannoo poëzie 2003 

Casteleyn, Dimitri Omgekeerd poëziecentrum poëzie 2005 

Claus, Hans Blauw, blauw, blauw Uitgeverij P poëzie 1999 

Cooremans, Sven Myeline Uitgeverij P poëzie 2003 

Coussement, Yves Vaccuüm en ozon Meulenhoff/Man
teau 

poëzie 2004 

Cox, Eva Pritt.stift.lippe Holland poëzie 2004 

De Beule, Norbert Yelle! Contact poëzie 2003 

De Boodt, Kurt En alles staat stil Uitgeverij P poëzie 2000 

De Bruyn, Guido Het achterwerk van het geluk Uitgeverij P poëzie 2004 

De Gruyter, Jess I thought we just left that 
party 

poëziecentrum poëzie 2005 

De Laere, Frederik Lucien 
(= frederik de laere) 

Paniek in het circus Poëziecentrum poëzie 2003 

De Pelseneer, Reine Doorgrond Uitgeverij P poëzie 2005 

Geerts, Jan Tijdverdriet en andere 
seizoenen 

Uitgeverij P poëzie 2004 

Graauwmans, Steven Uitzicht Lotto Uitgeverij 
Holland 

poëzie 2006 

Holvoet-Hanssen, Peter Dwangbuis van Houdini Prometheus poëzie 1998 

Hoorne, Philip Niets met jou Uitgeverij 521 poëzie 2002 

Lauwereyns, Jan (= Johan 
Lauwereyns) 

Nagelaten sonnetten Manteau poëzie 1999 

Lesaffer, Gonda Anna Perenna Uitgeverij P poëzie 2002 

Mels, Rosemie En anders dan zichzelf wordt 
niemand 

Uitgeverij P poëzie 2001 

Pinnoo, Hilde Dichter dan mist Uitgeverij P poëzie 2005 

Pint, Kris Ozymandias Uitgeverij P poëzie 1999 

Van den Eede, Kristin Nergens is afstand dichter Uitgeverij P poëzie 2001 
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Van Meenen, Jan Aarzelend gedicht Uitgeverij P poëzie 1998 

Vanlaere, Toon Notaris van de kleine akker Uitgeverij P poëzie 2000 

Castelein, Magda Druppelteller Uitgeverij P poëzie 2002 

Colaert, Greet Alles vereeuwigt Uitgeverij P poëzie 1999 

Aerts, Jef Haeren Majesteit Manteau proza 1999 

Antierens, Betty (= 
Vandenbroucke Betty) 

De weg naar Oran Manteau proza 2004 

Beelen, Willem (=Marc 
Willems) 

Achter het licht Contact proza 1998 

Blondeau, Thomas eX De Bezige Bij proza 2006 

Bogaerts Steven Blik vol passie Davidsfonds proza 2005 

Bogaerts Willy Blik vol passie Davidsfonds proza 2005 

Bontenakel Dimitri Een zwerver met pleinvrees Davidsfonds proza 2004 

Carett, Rita (=Rita 
Mertens) 

Liefde en andere dieverijen Davidsfonds proza 2001 

Cauliez, François Nu niet Globe (eigen 
beheer) 

proza 2004 

Chambaere, Danny De zee van Ochotsk Davidsfonds/Cla
uwaert 

proza 1998 

D’heedene, Jan Fraude in Shangai Van Halewyck proza 2006 

De Coster, Saskia Vrije val Bert Bakker proza 2002 

De Vuyst, Jan De man die Genesis 
herschrijft 

Davidsfonds proza 2004 

De Wachter, Kristiaan De reigerdans Bert Bakker proza 2001 

Deflo, Luc Naakte zielen Manteau proza 1999 

Delava, Vera Tadzio, o Tadzio Davidsfonds proza 1999 

Dumoulin, Jean-Pierre 
(=Jean Pierre Dumoulin) 

Café la Lune Querido proza 1998 

Duthoit, Piet Engelwortel Kramat proza 2004 

Erauw, Gert Het Plan Davidsfonds proza 2007 

Joostens, Piet Aladdin in Brussel Manteau proza 1998 

Kimpen, Geert De kabbalist De Arbeiderspers proza 2006 
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Koubaa, Bart (= Van Den 
Bossche Bart) (nog 
antwoorden) 

Vuur Querido proza 2000 

Lasters, Ruth (nog 
antwoorden) 

Poolijs Meulenhoff/Man
teau 

proza 2006 

Martens, Dirk De man die van het perron 
sprong 

Continental 
Publishing 

proza 1998 

Mortier, Erwin Marcel Meulenhoff proza 1999 

Nolens, David Vrint Nijgh & Van 
Ditmar 

proza 2002 

Pearce, Joseph Land van belofte Houtekiet proza 1999 

Peirs, Giovanni Het onvermogen Davidsfonds proza 2001 

Petry, Yves Het jaar van de man De Bezige Bij proza 1999 

Sonck, Koen Blue roses Houtekiet proza 1998 

Sonnst, Jonathan (= Geert 
DEN HAERYNCK) 

Deadline Van Halewyck proza 2000 

Spaey, Jonhanna (=Joke) Dood van een soldaat Manteau proza 2005 

Stienlet, Georges Een keizer in de schaduw Davidsfonds proza 2004 

Terrin, Peter De code Veen Uitgevers 
Groep 

proza 1998 

Theunissen, Jeroen De onzichtbare Meulenhoff/Man
teau 

proza 2003 

Van den Broeck, Stefan Morgenrood EPO/ de Geus proza 1998 

Van Gastel, Ronny De Bewegingen Manteau proza 1999 

Van Lierde, Bart Violist van de duivel Meulenhoff proza 2003 

Van Loy, Jan Het land der dwazen Van Halewyck proza 2003 

Van Loy, Jan Bankvlees Nijgh  & van 
Ditmar 

proza 2004 

Van Mierlo, Toon Het geluk van jonge vaders Querido proza 2006 

Van Reybrouck, David De plaag Meulenhoff proza 2001 

Van Steendam, Tim Catharsis Borgerhoff & 
Lamberigts 

proza 2006 

Vandenbroucke, Johan Verzonnen vrouwen De Arbeiderspers proza 1998 

Vanderstraeten, Margot Alle mensen bijten Querido proza 2002 
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Vandromme, Luc Het oog van Maria 
Concepcion 

De Geus proza 2002 

Vekeman, Christophe Alle mussen zullen sterven De Arbeiderspers proza 1999 

Verbeke, Annelies Slaap! De Geus proza 2003 

Vergotte, Filip De verkaveling Manteau proza 1999 

Verhulst, Dimitri De kamer hiernaast Contact proza 1999 

Vleugels, Lief Zullen we dansen, prinses Wereldbibliothee
k 

proza 1999 

Vos, Jos In Kyoto De Arbeiderspers proza 1998 

Wiliquet, Marie Chris Bewijs van goed zedelijk 
gedrag 

Zuid & Noord proza 2003 

Wollants, Kris de Windstilte, Of het weinig 
stichtelijke verhaal van de 
magazijnier Meuleslagh 

Kramat Proza 2003 

Geelen, Peter De Paarse Ruiter Kramat proza 2006 

Libert, Marijke Sterk water Meulenhoff proza 2001 

Callens, Peter Besef van ooit Novapres proza 2004 

Helsen, Christel Hima Alaya een thuis van 
sneeuw 

Bert Bakker proza 2000 

Van den Broek, Clara Aarde De Geus proza 2006 

Beyers, Ilse De zuchtfontein Bert Bakker proza 1998 

Gossaert- Verschuere, 
Mieke 

Horus Kramat proza 2000 

Omar B (=pseudoniem, 
wenst anoniem te blijven) 

Oesters of merguez Houtekiet proza 2006 

Hexen, Wolf Ons bloemenparadijs Manteau proza 1998 

Lauwers, Ann Tijdverkopers The House of 
Books 

proza 2000 

Meert, Ramses (= Michael 
Ramses Meert) 

Otaku Nijgh en Van 
Ditmar 

proza 1999 

Stynen, Gilbert Bunkerloper Kramat proza 2000 

Vercauteren, An De schaduw achter mijn bed VITA proza 2001 

 
 
 
 
 

 


