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1. Literatuur als systeem 
 
Er zijn verschillende manieren om literatuur als een systeem te beschouwen. Op de eerste plaats is er 
een traditie die literatuur als tekensysteem ziet. Literaire teksten en uitlatingen over literatuur refereren 
aan elkaar en het zijn deze onderlinge relaties of verwijzingen die betekenis geven aan literaire uitingen. 
Intertekstualiteit is hier het sleutelwoord en Saussuriaans structuralisme of semiotiek vormen vaak het 
theoretische kader. Vanuit dit perspectief is een cross-over binnen de literatuur een vermenging van 
verschillende tekens of tekensystemen. In de bijdragen aan de sessie ‘Literatuur als systeem’ – zie de 
andere bijdragen in dit nummer van Neerlandistiek.nl – vinden we hiervan voorbeelden in Jaap Grave’s 
onderzoek naar paradigma’s in de Duitse neerlandistiek en in Mathijs Sanders’ repertoire als mentaal 
systeem van referentiepunten, normen en waarden, communicatiestrategieën en in de achterliggende 
polysysteemtheorie [1] [2]. 
Een tweede traditie ziet literatuur als een sociaal systeem van mensen die gezamenlijk datgene 
voortbrengen wat wij literatuur noemen: een verzameling teksten en commentaren. Systematiek wordt 
hier gezocht in de interactie tussen mensen. Hoewel de ene onderzoeker de nadruk meer legt op 
vormen van samenwerking waar een ander juist concurrentie en strijd ziet, delen zij allemaal een 
sociaal-wetenschappelijke invalshoek en de overtuiging dat men de handelende mensen en hun sociale 
context niet uit het oog mag verliezen. Het trefwoord is, zeker in Nederland, ‘institutie’ en de bundel van 
Dorleijn en Van Rees biedt een recent overzicht [3].  
De bijdragen van Floor van Renssen en Klaus Beekman passen binnen deze benadering. Een cross-
over binnen de literatuur is hier op de eerste plaats een vermenging van instituties, bijvoorbeeld het 
verschijnsel dat mensen tegelijkertijd werkzaam zijn binnen dusver gescheiden productiesystemen of 
dat hun werk object van aandacht wordt in tot dusverre gescheiden beoordelingscircuits.  
Ik probeer de twee tradities nu te combineren. Mijn uitgangspunt is dat tekens hun betekenis niet alleen 
krijgen door hun relatie met andere tekens (semantiek), maar ook door de personen die de tekens 
gebruiken, de personen op wie zij worden toegepast en de situaties waarin dit gebeurt. Mijn aandacht 
gaat daarbij uit naar typeringen van literatuur en hun auteurs naar richting als systeem van tekens en de 
groepsvorming onder auteurs en hun critici als sociaal systeem dat ingebed is in de maatschappij.  
Het tekensysteem en het sociale systeem zijn onderling verbonden omdat zij zich hand in hand 
ontwikkelen. Tekens zoals classificaties naar literaire richting spelen een rol binnen groepsprocessen 
omdat zij een gemeenschappelijke identiteit verschaffen of versterken, wat solidair gedrag in de hand 
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werkt. Dit geldt ook voor sociale overeenkomsten tussen auteurs en critici. Het ‘soort zoekt soort’ 
principe leidt dan tot groepsvorming tussen individuen met een vergelijkbare sociale achtergrond. 
Omdat groepsvorming op haar beurt uitnodigt tot etikettering – zij werken samen, dus wat heeft hun 
werk gemeenschappelijk? – worden literaire typeringen opgeladen met sociale verschillen. Sociale 
kenmerken van literatoren krijgen zo betekenis binnen het systeem van literaire tekens. 
In dit perspectief zijn cross-overs situaties waarin gescheiden sociale structuren en bijbehorende 
gescheiden tekensystemen elkaar gaan overlappen. Daarmee verandert zowel het sociale systeem als 
het tekensysteem. Ik ben van mening dat de sociale connotaties van de literaire tekens hier een 
belangrijke rol spelen. Mijn werkhypothese luidt dat scheidingen tussen productiecircuits en 
tekensystemen gemakkelijker overbrugd worden wanneer de onderscheidingen niet (langer) 
samenhangen met sociale tegenstellingen. Cross-overs zullen daarom vooral plaatsvinden en 
geaccepteerd worden wanneer de mensen (auteurs, critici, etc.) die de productie- en tekensystemen 
verbinden zich niet naar sociale achtergrond onderscheiden. In dit artikel zal ik deze gedachte 
illustreren aan de hand van een casus. 
 
 
2. Casus 
 
Ik richt me op classificaties van literaire auteurs en teksten naar richting als tekensysteem. Ik beperk me 
tot richtingen in het Nederlandse literaire proza in de jaren ’70 van de vorige eeuw, zoals die destijds 
gepubliceerd zijn. Het betreft 11 publicaties in dagbladen, weekbladen en tijdschriften waarin het werk 
van 27 voornamelijk beginnende auteurs ingedeeld wordt in richtingen [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] 
[13] [14]. Voor een nadere omschrijving van deze classificaties verwijs ik naar mijn proefschrift [15]. 
Figuur 1 geeft een overzicht van deze classificaties naar literaire richtingen. De kolommen 
corresponderen met de 11 publicaties die contemporain Nederlands proza in richtingen verdelen. De 27 
naar richting geclassificeerde auteurs vormen de rijen. Een omrande cirkel geeft aan dat de auteur in de 
betreffende publicatie in een richting is ingedeeld. Auteurs die in dezelfde richting worden ingedeeld, 
hebben dezelfde kleur gekregen. De kleuren zijn zo gekozen dat auteurs die in verschillende publicaties 
in eenzelfde richting werden ingedeeld, zoveel mogelijk dezelfde kleur houden. Per publicatie worden 
etiketten (labels) op de richtingen geplakt. De groepsnamen die toegepast zijn op D.A. Kooiman, zijn als 
voorbeeld getoond. De groepsnamen voor de andere auteurs en persoonsinformatie kunnen interactief 
bekeken worden in de Scalable Vector Graphics (SVG) afbeelding, waarvoor bij voorkeur Internet 
Explorer gebruikt moet worden en een plugin (klik hier) nodig kan zijn. 
De etiketten variëren en ook de precieze indeling van auteurs in richtingen fluctueert. Het is echter goed 
te zien dat de indelingen en de benamingen op elkaar lijken – een systeem vormen – maar ook dat dit 
een dynamisch systeem is; de systematiek ontwikkelt zich in de loop van het decennium. Gebeurt dit in 
samenhang met het sociale systeem? 
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Figuur 1 - Overzicht van de classificaties naar literaire richting in de jaren ’70 (klik hier voor een interactieve afbeelding in 
Scalable Vector Graphics formaat). 
 
Voor het sociale systeem kijk ik naar de onderlinge oordelen tussen de 27 auteurs en 13 critici in de 
jaren ’70. Het beoordelen van elkanders werk is hier dus de sociale interactie die onderzocht wordt. De 
oordelen, gecodeerd naar positief, neutraal of negatief, zijn interessant omdat ze iets zeggen over het 
succes van een auteur op een bepaald moment (krijgt hij of zij veel oordelen en zijn die positief?) en 
omdat ze tonen wanneer er groepjes ontstaan van gelijkgestemden, d.w.z. auteurs en critici die elkaar 
positief bespreken maar die anderen negatief beoordelen. Andere vormen van interactie, bijvoorbeeld 
samen in de redactie van een literair tijdschrift zitten, zijn ook onderzocht maar blijken minder belangrijk 
te zijn. 
In deze casus doet zich een poging tot cross-over voor. Een aantal auteurs probeert een combinatie te 
maken tussen literatuur en journalistiek. Zij proberen dit op het niveau van het tekensysteem onder 
andere door in een pamflet (Manifest voor de jaren zeventig [16]) op te roepen tot ‘leesbare’ literatuur. 
Zij combineren hun literaire werk met journalistiek werk, bijvoorbeeld door columns of verhalen te 
schrijven voor kranten en tijdschriften (bijv. Henk Spaan, Guus Luijters) of feuilletons (bijv. Peter 
Andriesse’s Zuster Belinda en het geheime leven van dokter Dushkind [17]) die vervolgens in boekvorm 
verschijnen. Hoe verloopt deze poging en speelt sociale achtergrond daarbij een rol? 
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3. Groepsprocessen 
 
Dynamische processen zijn lastig te analyseren en de samenhang tussen twee dynamische systemen 
(tekens en groepen) is extra ingewikkeld. Ik kies voor een netwerkbenadering waarin elk oordeel 
geanalyseerd (voorspeld) wordt binnen de context (het netwerk) van daaraan voorafgaande oordelen. 
Bovendien worden de literaire en sociale kenmerken van de beoordelaar en de beoordeelde betrokken 
in de analyse van het oordeel. In deze benadering kunnen twee sociaal-psychologische processen of 
principes gemeten worden: (cognitieve) balans en status solidariteit of ontzag. 
De balanstheorie voorspelt dat mensen geneigd zijn om hun affecties en opinies aan te passen aan die 
van mensen in hun omgeving [18]. ‘De vrienden van mijn vrienden zijn mijn vrienden’ of ‘de vijanden 
van mijn vrienden zijn mijn vijanden’. In een dergelijke situatie zouden mensen zich meer op hun gemak 
voelen; hun omgeving is cognitief in balans. Deze theorie voorspelt een neiging tot groepsvorming en 
polarisering [19], maar omgekeerd kan zij gebruikt worden om groepsvorming en polarisering te meten 
aan de hand van patronen die opduiken in de netwerken van oordelen. Vergroot het oordeel de balans 
in het netwerk, dan wordt de groepsvorming sterker en zal groepsvorming een van de redenen zijn dat 
het oordeel positief dan wel negatief uitvalt. 
Status solidariteit (in het Engels: homophily) is een veel voorkomende gedragsvorm die gebaseerd is op 
het fenomeen dat mensen die qua kenmerken op elkaar lijken, eerder geneigd zijn om positieve relaties 
aan te gaan. ‘Soort zoekt soort’ is hier de uitdrukking en de consequentie is dat men eerder positieve 
dan negatieve oordelen mag verwachten tussen literatoren die op elkaar lijken, bijvoorbeeld omdat ze 
tot dezelfde richting gerekend worden. Verwant hieraan is de neiging om ontzag (Engels: deference) te 
tonen voor sociaal hoger geplaatsten door hen positief te benaderen ook al wordt je zelf door hen 
negatief beoordeeld. We zullen op dit punt kijken of het verschil tussen HBS en gymnasium als 
vooropleiding tot uiting komt in statusverschillen. 
Op deze manier kunnen we tegelijkertijd onderzoeken in hoeverre en wanneer er sprake is van 
groepsvorming, en of literaire classificaties en sociale achtergrond daarbij een rol spelen. We kunnen 
zien of, hoe en wanneer sociale en literaire kenmerken samenhangen met het groepsproces en tot 
welke uitkomsten deze dynamiek leidt. 
 
 
4. Samenspel van sociale en literaire kenmerken binnen het groepsproces 
 
De effecten van groepsvorming, sociale achtergrond en literaire classificaties op de oordelen die geveld 
worden, zijn statistisch geanalyseerd. De statistische resultaten zullen hier niet gepresenteerd worden, 
zie daarvoor [20]. In plaats daarvan wordt een animatie getoond van het netwerk van oordelen zoals dit 
zich in de jaren ’70 ontwikkeld heeft. Speciale aandacht wordt gegeven aan de positie van de 
Zeventigers en HBS-ers.  
Om de afbeeldingen van de netwerken te kunnen lezen is het belangrijk om te weten hoe de 
afbeeldingen gemaakt zijn. Elke auteur of criticus in de casus wordt weergegeven door een punt in het 
netwerk. Dat is hier een cirkel of een pictogram: een boek voor ex-gymnasiasten met afgeronde 
talenstudies en een tandwiel voor auteurs of critici die de HBS volgden en doorgaans geen 
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letterenstudie deden of deze niet afrondden. De punten die auteurs representeren zijn voorzien van een 
portret zodat zij gemakkelijk geïdentificeerd kunnen worden.  
De omvang van de cirkel of het pictogram geeft aan hoeveel positieve oordelen de auteur in de 
voorgaande maanden heeft ontvangen in de totale Nederlandse literatuurkritiek. Dit geeft een beeld van 
het succes van de auteur. De kleur van een punt verwijst naar de literaire richting waartoe de auteur op 
dat moment gerekend wordt. Personen die (nog) niet in een literaire richting zijn ingedeeld, zijn wit. 
De oordelen worden weergegeven door pijlen tussen de punten: de zender van de pijl heeft een oordeel 
geveld over de persoon waar de pijl naar wijst. Personen kunnen dus zowel oordelen als beoordeeld 
worden. De gewone, doorgetrokken pijlen vertegenwoordigen positieve oordelen, de gestippelde pijlen 
zijn negatieve oordelen. De betekenis van de kleuren van de pijlen komt straks aan de orde. 
Voor een eerste resultaat van de netwerkanalyse moeten we kijken naar de omvang en posities van de 
punten in de afbeeldingen. De posities van de punten zijn op wiskundige wijze bepaald met als doel om 
positieve pijlen zo kort mogelijk te maken en negatieve pijlen zo lang mogelijk. Op deze manier worden 
groepjes auteurs die elkaar positief bespreken dichter bij elkaar afgebeeld en rivaliserende groepjes 
worden van elkaar gescheiden. Zo wordt groepsvorming zichtbaar gemaakt. Verder komen punten die 
vanuit allerlei hoeken positieve oordelen krijgen, meer in het centrum van de afbeelding terecht. In het 
midden van de afbeelding komen dus auteurs en critici terecht die centraal staan in de literatuurkritiek. 
Wanneer we nu letten op de omvang van de punten en hun bewegingen naar het centrum of naar 
buiten toe, krijgen we een indruk hoe de loopbanen van de auteurs zich ontwikkeld hebben. 
 

 
Figuur 2 - Het totale netwerk in 1975 (klik hier om de animatie als Scalable Vector Graphics te zien en hier voor de animatie 
als videoclip ). 
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Figuur 3 - Het totale netwerk in 1977 (klik hier voor de animatie als videoclip ). 
 

 
Figuur 4 - Het totale netwerk in 1979 (klik hier voor de animatie als videoclip ). 
 
Als we op deze manier naar de netwerken kijken, zien we de Zeventigers, die voornamelijk HBS-ers zijn 
(tandwielen) en meestal weergegeven worden door gele punten, steeds succesvoller worden tussen 
1973 en 1975 (figuur 2). Zij krijgen meer positieve aandacht en bewegen naar het centrum van het 
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netwerk toe. Vanaf 1976 worden ze echter uit het centrum verdreven door gymnasiasten, met name 
auteurs die in 1977 getypeerd worden als Academisten (figuur 3). Eind 1979 is er een duidelijk 
onderscheid tussen centrum en periferie. In de periferie vinden we vooral HBS-ers, waaronder de 
Zeventigers, naast enkele gymnasiasten die in de hele periode sterk polariseerden en onder andere 
geclassificeerd zijn als Marxistische literatuur (rood in figuur 4). Kortom, we zien de opkomst en 
neergang van de Zeventigers: auteurs met een HBS opleiding die uit de lagere sociale klassen komen. 
 

 
Figuur 5 - Het netwerk met oordelen die de balans (polarisering) binnen en tussen literaire richtingen versterken in 1975 (klik 
hier om de animatie als Scalable Vector Graphics te zien en hier voor de animatie als videoclip ). 
 
Hoe gebeurde dit? We krijgen een idee van de oorzaken wanneer we kijken naar de balans in het 
netwerk: steunen de leden van een literaire richting elkaar en zetten zij zich af tegen leden van andere 
literaire richtingen? Hiervoor moeten we ons concentreren op de pijlen (oordelen) in het netwerk die 
zowel de balans in het netwerk versterken op het moment dat ze gepubliceerd zijn (blauw) als de 
solidariteit binnen literaire richtingen (geel). Deze pijlen zijn groen: de mengkleur van blauw en geel. 
Wanneer we alleen deze pijlen tonen, zien we tot 1976 vooral positieve oordelen tussen de HBS-ers: 
interne solidariteit (figuur 5). Groene pijlen geven aan dat de oordelen bijdragen aan solidariteit binnen 
en polarisering tussen literaire richtingen. In februari van 1975 zien we duidelijk solidariteit tussen 
Zeventigers. 
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Figuur 6 - Het netwerk met oordelen die de balans (polarisering) binnen en tussen literaire richtingen versterken in 1976 (klik 
hier voor de animatie als videoclip ). 
 
In 1976 en 1977 zien we vooral negatieve oordelen tussen stijlgroepen (figuur 6). Omdat de HBS-ers nu 
onderverdeeld zijn in kleinere groepen, is er weinig solidariteit onder hen. Er lijkt een ‘verdeel en heers’ 
effect plaats te vinden. In 1976 en 1977 is er bijvoorbeeld een splitsing tussen ’t Hart en Van Keulen. 
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Figuur 7 - Het netwerk met oordelen die ontzag tussen HBS-ers en gymnasiasten uitdrukken in 1974 (klik hier om de 
animatie als Scalable Vector Graphics te zien en hier voor de animatie als videoclip ). 
 
Een deel van de oordelen toont statusverschillen tussen de twee typen vooropleiding. Dit zijn de rode 
pijlen en de pijlen met mengkleuren waarin rood vertegenwoordigd zijn. Aanvankelijk zien we vooral 
negatieve oordelen (gestippelde pijlen) van gymnasiasten over HBS-ers (figuur 7). In de jaren 1976 en 
1977 zijn er echter vooral positieve oordelen in omgekeerde richting (figuur 8). Hier lijkt de superioriteit 
van de gymnasiasten door de HBS-ers erkend te worden. Zo wordt de dominante positie van de elite 
gelegitimeerd. Ook hier is er overlap met balans (paarse pijlen): statusverschillen en groepsvorming 
vallen dan samen. 
 

 
Figuur 8 - Het netwerk met oordelen die ontzag tussen HBS-ers en gymnasiasten uitdrukken in 1977 (klik hier voor de 
animatie als videoclip ). 
 
Wanneer de lezer de Scalable Vector Graphics (SVG) versie van het netwerk opent, kan hij of zij zelf 
allerlei varianten van het netwerk bekijken door op de vlakken of tekst van het Vendiagram te klikken 
dat midden aan de rechterkant van de afbeelding getoond wordt. Met de twee driehoekjes rechtsonder 
kan door de tijd ‘gereisd’ worden om ontwikkelingen nader te bestuderen. Bovendien kan de naam en 
het geslacht (male, female) van een auteur of criticus achterhaald worden door een punt in het netwerk 
met de muis aan te wijzen. 
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5. Slot 
 
We hebben gezien dat groepsvorming in perioden samenvalt of samenhangt met de indeling naar 
literaire stijl. De sociale structuur en het tekensysteem van literaire typeringen ontwikkelen zich samen. 
Het groepsproces hangt echter ook samen met sociale kenmerken van de auteurs en critici, zoals het 
voorbeeld van HBS versus gymnasium laat zien. Via het groepsproces is het literaire tekensysteem dus 
verbonden met sociale achtergronden. De aanduiding Academisme voor een literaire schrijfwijze valt 
samen met een onderscheid naar vooropleiding (gymnasium) en een afgeronde letterenstudie, soms 
inclusief promotie. 
Wanneer Jeroen Brouwers in 1979 literatuur van ‘meneren’ wil in plaats van de ‘jongetjesliteratuur’ van 
de Zeventigers [12], roept dit niet alleen associaties op met leeftijd maar ook met sociale status. De 
Zeventigers onderscheidden zich qua sociale achtergrond met hun HBS vooropleiding, sociaal-
wetenschappelijke studies of onafgemaakte letterenstudies. Hun poging om een cross-over te bereiken 
tussen literatuur en journalistiek is vermoedelijk daarom mislukt. Hun literaire activiteiten kregen sociale 
connotaties, wat acceptatie in de weg stond. Met hun eigen ondergang in de literatuur is ook hun poging 
tot cross-over gesneuveld. 
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