
maakt hij de pretentie niet waar iets totaal

anders te doen dan de verachte literaire

vakbroeders, achter wier gewonemensenzinnen

vaak minstens zo enigmatische mechanieken en

procedures schuilgaan.

Onder het mom van een interessant experi-

ment, dat niet te volgen is door lezers die

‘onrein’ zijn omdat zij slechts actie en vermaak

verlangen, speelt Harry Mulisch een thuiswed-

strijd. Wetenschap vermag veel, laat hij zien,

maar Ik vermag Alles. Vanwege dat even

hovaardige als amusante uitgangspunt is De

procedure (Libris Prijs 1999, ofschoon niet

unaniem toegekend, en binnenkort verfilmd, het

succes is onweerlegbaar) niet geslaagd als

romanavontuur. De vermakelijke actie van het

slot – Werker waant zich gelukkig, terwijl ‘zijn

ogen breken’ – zegt in dit opzicht alles. Want wie

blijft er in leven? De tevreden pijproker, die geen

onruststoker is. In plaats van raadsels vergroot

hij zichzelf. 

Met die wetenschap besloot ik mijn lectuur.

Arjan Peters is literatuurcriticus bij de Volkskrant.

die niet aan flauwekulletjes doet, want hij is ook

nog eens een Denker.

Welnee. De procedure eindigt als een thriller,

met een knipoog naar Kafka’s Der Prozess (let op

de bijna identieke titel). Dus toch weer een dode

vrucht uit het moeizame huwelijk tussen litera-

tuur en wetenschap. Wil dat ooit iets worden,

dan moet ook de schrijver zichzelf en zijn kunde

op het spel zetten, en bijvoorbeeld sterven ín zijn

boek, terwijl de microbioloog zijn pen over-

neemt: dat zou me een thriller geven! Een hoger

spel zogezegd, met een riskantere inzet: is de

DNA-roman een optie? Zou er een blauwdruk te

geven zijn, in driehonderd pagina’s, van het

verhaal dat zo exact mogelijk aantoont waar

materie in leven overgaat?

Voor díé roman is een schrijver nodig die niet

zichzelf als maatstaf beschouwt – ook al zal, zelfs

in dat geval, hij het moeten zijn, en niets of

niemand anders, die de woorden uitvindt. Maar

dan kunnen we echt spreken van hoog of gevaar-

lijk spel. 

Zolang de schrijver, ik bedoel Harry Mulisch in

De procedure, echter binnen zijn grenzen blijft en

wetenschap slechts de bijrol van speeltje gunt,
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Een monsterverbond voor de 
boekwetenschap

De ‘geschriftencultuur’ staat onder grote druk van andere media en

een afnemende leesvaardigheid bij jongeren. Om culturele schade te

voorkomen is grondig boekwetenschappelijk onderzoek

noodzakelijk. Daartoe hebben allerlei betrokkenen bij het boek zich

verenigd in de Tiele-Stichting.

Laurens van Krevelen

Toen boekgeschiedenis en boekwetenschap internationaal als universitaire onder-

zoeksgebieden naar voren kwamen, in het midden van de twintigste eeuw, was de

aandacht van de onderzoekers aanvankelijk vooral historisch gericht. Het boekhisto-

rische onderzoek werd door de bedrijfsmatige boekenwereld niet oninteressant

gevonden, maar men zag het niet als iets wat van belang was voor de moderne

bedrijfsvoering. Zodoende heeft de boekwetenschap lange tijd nauwelijks contact

gehad met de praktijk van het boekenvak, en al helemaal niet met de schrijverswe-

reld. Maar gaandeweg is de boekwetenschap meer naar het heden toe gegroeid en

is er bij de boekenwereld het besef ontstaan dat kennis van het verleden van groot

nut kan zijn voor een visie op de toekomst. Dat klemt des te meer nu het primaat

van het medium ‘boek’ en van de ‘geschriftencultuur’ in de toekomst niet meer

onomstreden lijkt.

De waarde die de samenleving toekent aan het genuanceerd en kritisch gebruik

van schriftelijke communicatie neemt, vanuit een overmatig vertrouwen in andere

media, immers al sinds jaren af. Het is als met het natuurbehoud: al ziet de wereld er

nog steeds behoorlijk groen uit, toch maken allerlei ecologische verschijnselen

duidelijk dat de ononderbroken aanslagen op de natuur een bedreiging vormen

voor het voortbestaan van het biosysteem, zodat gerichte actie op basis van

betrouwbare onderzoeksgegevens noodzakelijk is. De ‘geschriftencultuur’, die een

van de vitale grondslagen vormt van het Europese civilisatiesysteem en die daar de

continuïteit van mogelijk maakt (het boek is daarvan de ‘icoon’), staat op een verge-

lijkbare wijze enorm onder druk, al lijkt de toestand oppervlakkig bezien nog niet

dramatisch. Maar wie achter die uiterlijke schijn een blik werpt op de staat van

onderhoud, komt tot de ontdekking dat er in allerlei opzichten verval is inge-

treden. Het niveau van de leesvaardigheid bij jongeren en de mate waarin boeken

en andere geschriften worden benut in de samenleving dienen veel actiever te

worden bevorderd om culturele schade te voorkomen. Ook daar moet betrouwbaar

onderzoek, in dit geval boekwetenschappelijk onderzoek, de weg wijzen naar effec-

tieve maatregelen.

Wie achter de uiterlijke

schijn van de

‘geschriftencultuur’ een

blik werpt op de staat

van onderhoud, komt tot

de ontdekking dat er in

allerlei opzichten verval

is ingetreden
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Heftige polemieken De intreerede die Lisa Kuitert in 2002 hield als nieuw

hoogleraar in de boekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam, maakte

meteen duidelijk dat het vakgebied ernaar streeft zich mede te richten op

onderzoek naar de hedendaagse boekenwereld. In haar betoog ‘De waarde van

woorden’ over schrijverschap, besprak zij de plaats van schrijvers in de bedrijfskolom

van het medium ‘boek’, en zij besteedde daarbij onder meer aandacht aan de

invloed van auteurshonoraria op de literaire productie en aan de effecten van

subsidieregelingen op het schrijverschap. Kuitert poneerde onder meer de stelling

dat de Nederlandse literatuur er bij alle stimulerende maatregelen vanuit de

overheid niet op vooruit is gegaan, omdat ‘vooral ontoegankelijke, moeilijk

verkoopbare literatuur’ wordt gesteund. ‘De zelfreinigende werking van de

commercie wordt immers op deze manier gemist’ (Kuitert 2002).

Het lijkt mij twijfelachtig of het juist is wat zij veronderstelde, maar het is zeker

prijzenswaardig dat zij in dat verband nader onderzoek bepleitte naar de werking

van literaire subsidieregelingen – zowel op de creatieve productie als op het beleid

van uitgeverijen. 

Met haar uitspraken is het Lisa Kuitert gelukt het voor het algemene publiek nogal

onbekende vakgebied van de boekwetenschap midden in de belangstelling te

plaatsen. Heftige polemieken, onder andere in Vrij Nederland, bleven niet uit. Zowel

de populistische agressie tegen literaire subsidies als de begrijpelijke verwijten van

auteurs waren een onmiskenbare aanwijzing dat er een groot gebrek is aan deugde-

lijke onderzoeksgegevens. Het is nu aan de boekwetenschap om orde te scheppen

in de verwarring en om zowel bij het publiek als onder de gespecialiseerde beroepen

die samen de boekenwereld vormen vertrouwen te scheppen in dat vakgebied.

Daarbij kan het unieke experiment dat in april 2003 van start is gegaan om de

boekwetenschap te bevorderen, een nuttige rol spelen. Alle betrokkenen bij het

medium ‘boek’ – van schrijvers en vertalers tot uitgevers, boekverkopers, biblio-

theken en al die andere specialismen die komen kijken bij het communicatieproces

via boeken – hebben toen besloten meer te gaan samenwerken bij wetenschappelijk

onderzoek naar de ‘boekencultuur’. De samenwerking zal worden gecoördineerd

binnen een federatieve stichting, de Dr. P.A. Tiele-Stichting.

Die stichting bestaat feitelijk al sinds 1953, en zij had de eerste halve eeuw van

haar bestaan vrijwel alleen tot taak om waar nodig bijzondere universitaire leer-

stoelen in te stellen op onderdelen van het uitgebreide, multidisciplinaire terrein van

de toen nog vrijwel onontgonnen boekwetenschap. In die rol heeft zij pionierswerk

verricht, aanvankelijk vooral binnen de Universiteit van Amsterdam, en nu ook daar-

buiten. In haar geschiedschrijving van de eerste vijftig jaar noemde de boekhistorica

Hannie van Goinga als sterke kant van de kleine organisatie dat het stichtingsbe-

stuur ‘onbekommerd kon brainstormen over vernieuwingen en verbeteringen, initia-

tieven nemen, steunen en stimuleren’ (Van Goinga 2003). In de tussentijd is boek-

wetenschap een serieuze studierichting geworden met toekomstperspectief, waarin

studenten aan verschillende universiteiten kunnen afstuderen.
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Zintuiglijke en historische sensatie In het beleidsplan 2003-2008 van de

vernieuwde Dr. P.A. Tiele-Stichting wordt een aanzienlijk aantal projecten

opgesomd die in de komende jaren met vereende krachten zullen worden

uitgevoerd. Die projecten hebben betrekking op opleidingen, onderzoek,

archivering, ontsluiting van gegevens en documentatie, en op het aanwijzen van de

bestaande knelpunten, lacunes en urgenties. Met het instrument van de Tiele-

Stichting zijn de organisaties en instellingen die samen het medium ‘boek’ in stand

houden, beter in staat gezamenlijk naar buiten te treden en de aandacht van

overheid en politiek te vragen voor de versterking van het boekwetenschappelijk

onderzoek. Voorzover bekend is dit de eerste maal dat een dergelijke bundeling van

de sterk gesegmenteerde wereld van het boek, waaraan creatieve, ambachtelijke,

commerciële, dienstverlenende en wetenschappelijke beroepen vanouds elk hun

bijdrage leveren, tot stand is gekomen. Wie weet maakt dit Nederlandse initiatief

nog school in andere landen.

Het medium ‘boek’ is overigens niet alleen nuttig, maar ook aangenaam, of – om

de kwalificatie te citeren die de Leidse Tiele-hoogleraar Paul Hoftijzer in zijn intree-

rede gaf – een boek biedt ‘de combinatie van geestelijke inhoud en fysiek object; de

hoogstaande ambachtelijke wijze waarop het is gemaakt; de persoonlijke geschie-

denis van talloze bezitters die eraan is verbonden, en de zintuiglijke en intellectuele

historische sensatie die dat allemaal oplevert’ (Hoftijzer 2003). Boekwetenschap zal

ertoe kunnen bijdragen dat de aantrekkelijkheid en de romantiek van de boekencul-

tuur zullen worden overgedragen op toekomstige generaties.

Laurens van Krevelen is voorzitter 
van de Dr. P.A. Tiele-Stichting, 
het Samenwerkingsverband voor 
Boekwetenschap in Nederland.

Voor zover bekend is dit

de eerste maal dat een

dergelijke bundeling van

de sterk gesegmenteerde

wereld van het boek tot

stand is gekomen
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