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Was er in de media veel
aandacht voor Vestdijk?
Het papieren brandpuntvoorbij
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Uteratuurpn^ramma'sindewo^ej; en
van de Nederiandse radio en tetevisie

Vestdijk trad weinig op voor radio
en televisie. Dat is bekend en geen
verrassing want hij was een schuwe
man die niet van publieke optredens
hield, en bovenal een harde werker
die geen djd wilde morsen. Maar was
er in de media wel veel aandacht voor
Vestdij k? Die vraag is moeilij ker te
beantwoorden, onderscheidenlijk
voor het niediuin radio en televisie.

Was de kritiekpositiefofnegatief,
ofneutraal, slechts bedoeldals
bemiddelende voorlichting? Welk
werk werd besproken ofging het meer

om de persoon van de schrijver voor
" het voetlicht te brengen? AUemaal

interessante vragen die tot het
onderzoeksdomein behoren van het

pionierend onderzoek van Jeroen Dera.
De verdienste van het onderzoek, waarop hij injum 2017 is gepromoveerd
aan de Nijmeegse Radboud Universiteit, is dat hij literatuurprogramma's in
de vroegejaren van de Nederlandse radio en televisie heeft bestudeerd als een
bijzondere vorm van literatuurkritiek die -in literaire kring- nauwelij ks een
naam mocht hebben, zo blijkt. Het onderzoekscorpus voor de radio bestrijkt
dejareni923-i94c)»lletmterbellum;datvoor de televisie 1951-1^75-Inbeide
gevallen gaat het om^esproken kririek, waar de gangbare kritiek vooral een
papierenbrandpunt' kent: in omvang en in stams.

Van meet afaan zijn radio en televisie vanuit
het literaire veld kririsch bej egend als een
oppervlakkig medium.' Vooral Ter Braak en
Du Perron konden venij nige sneren uitdelen.
Vestdijk nam niet eens de moeite om zich in deze
discussie te mengen. Sprekers uit de kring van
in het interbellum toonaangevende literaire
bladen, zoals Forum enDevnje bladen zijn dan ook
reladefafwezig op de radio. Het gaat om dan
algecanoniseerde auteurs als Binnendijk, Ter
Braak,NijhofF,DuPerronenVestdijk.

Toch stuitte Dera in zijn duik in de omroep-
archieven op zo'n zooo radioboekenhalfuurtjes
en ruim 250 literaire televisieprogramma's in de
doorhemonderzochteperiode.Hieruitblijkt
dat literatuur beslist aandacht kreeg van deze
media, waarop uitgesprokenpersoonlijkheden
kans zagen hun stempel te drukken.

In het verzuilde bestel zijn dat vooralop
de radio zuilgebonden boegbeelden. Bij elke
omroep is er wel een 'voorman aan te wijzen.
Met sup op e^n staatP.H. Ritterjr. met 395
spreekbeurtenvoordeAVROenA.M.deJong
[VARA] met z6o spreekbeurten is goede tweede.
Bij de confessionele omroepen zijnAnton
van Duinkerken (KRO) met 30 spreekbeurten
en Comelis Rijnsdorp [NCRV) met 10
spreekbeurten niet de hoogst scorende sprekers,
maar wel erg invloedrijk. Bij de televisie is
onmiskenbaar de met een 'Nipkov' gelauwerde
Hans Gomperts een leidende figuur geweest met
3 6 uitzendingen.

Overtuigend is de bewijsvoenng van de
promovendus dat de nieuwe aandacht voor
literamur in de radio- en televisieprogramma's
niet alleen voortkwam uit de drang naar
culmurbemiddeling, voorlichdng en
propaganda. Bij de radio lag daar wel meer de
nadruk op, maar ook in het interbellum werd
wel degelijk al stellinggenomen in literaire
en poedcale debatten ofposidebepalingen in

het literaire veld. Dera selecteert en bespreekt
hiervoor verschillende casussen die verhelderend

^n verluchtend werken op de lezer.

Objectiviteit.cultuurbemiddeling
en dehierarchisering

Een mooi voorbeeld van zo'n verhelderende

casus betreftde 'dubbelzinnige houding' van
P.H. RitterjegensVestdijk. Ritterdiezowelde
obj ectiviteit, als de cultuurbeiniddeling in zij n
vaandel had geschreven zegt in een interview
[1937) overVestdijk: 'EenboekalsMeneerVu^ers
hell£vaartis,oindatzijnzmnietbegrepen
wordt, heel slechtvoor de volksgezondheid.
"Het zelfgericht van den individualist" zou de
onderdtel kunnen luiden. In dit boek wordt een

der geestelijken bewegingen van onzen tijd op
magistralewijzegedemonstreerd.Hetisuiterlijk
eenvoosboek,nietinnerlijk.

Persoonlijk heeft Ritter waardering voor de
roman van Vestdij k, maar voor de massa vindt
hij het ongeschikt en Dera vervolgt met: Meer
dan het esthedsch individualisme van Vestdijk

propageerde Ritter daarom het oeuvre van een
auteuralsAntoonCoolen,dieinzijnogenzowel
literair als sodaal gewaardeerd kon warden.
Ritter zag het dichten van de kloofmssen 'burger
en dichter' als een belangrij ke doelstelling van
zijn radiohalfi.iuq)raatjes.

Het berokkende hem tweejaar later nog een
ander verwijt. Greshoffviel hem aan omdat hij
besproken werk niet in een context plaatste,
noch literair-historisch, noch naar de positie
die het innam op de literaire ranglijst. Greshoff
vond ckt 'Ritter zich schuldig maakte aan
dehierarchisering/EnweerdiendeVestdijk
als voorbeeld: 'De allerslechtste roman waar

Vestdijk in de toekomst ooit toe instaat
zou blijken [een inzinking is a priori nooit
uitgesloten), is en blij ft toch aldjd nog een
wereldwonder naast de hoogste sdjging van een
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Ammers-Kiiller. Alleen omdat een mislukte

Vestdijk toch nogaldjd eenVestdijk, en een
geslaagdeAmmers-Kuller helaas eenAmmers-

68 Kiilleris.'

Een derde casus waarbij Vestdij k
ben-okken is, betreftzijn optreden in het
televisieprogramma Literaire ontmoedngen
van Hans Gomperts. Hoe anders waren de
meta-krirische uitgangspunten van Hans
Gompers dan die van Ritter: hoge cultuur stand
tegenover lage, elitair tegenover populair, en
intellectualistischtegenoverburgerlijk.Dera
maakt aannemelijk dat met 'media gebonden
protocollen' in de uitzendingvan Literaire
ontmoetingen met Vestdijk in de hoofdrol bewust
hetbeeld is gecreeerd van de 'kluizenaar van
Doom. Het voert veel te ver te stellen dat

het programma een significante bijdrage aan
deVestdijkrecepdeheeftgeleverd,maarhet
beeld van de "kluizenaar van Doom" liet wel

degelijkeen spoor na in de literatuurkritiek/
V/at blij kt? J.H.W. Veenstra recenseert Het
gemdesdwtnega.tiefen maakt daarvoor gebruik
van het in de uitzending 'gemedieerde beeld
van Vestdij k'. Veenstra vond de hoofdpersoon
Vorbrot in de roman, evenals Vestdij k 'te
intellectualisrisch en geraissonneerd'.

Tappers op radio en televisie
Vestdijk behoort bij lange na niet tot de meest
besproken auteurs op radio en televisie. De
onderzoeker komt voor de radio in de periode
i5z8-i5»4ominimaaltot734uniekeauteurs

diezijnbesproken.Erzijnauteursdiebij
verschillende omroepen warden besproken.
De top drie van meest besproken auteurs is als
volgt:

AVRO KRO NCRV VARA Totaal
ArthurvanSchendel: 14 - S 7 ig
Herman de Man 12 5 5 y
AntoonCoolen 98 3 - zo

Henriette Roland Hoist volgt als eerste vrouw op
de vierde pkats met in totaal 15 besprekingen.
Vestdijk is 7 keer besproken, Menno ter Braak
staat op 5 en Edgar da Perron op 3 besprekingen.
Op grand van zij n gegevens nuanceert Dera
het beeld van een 'strike behoudende literaire

radiokritiek', zeker nadat hij de hoeveelheid
radiobesprekingen afeet tegen de productie
van de auteurs in de onderzochte periode. Van
SchendelenDeManlopenvrijwel i op i, datwil
zeggen dat zowat elkgepubliceerd boek wordt
besproken. Andere auteurs krijgen absoluut
minder aandacht, maar relatieftreden er

verschuivingen op:

Besproken werken op PubUcaries
SlauerhofF: 5 13
TerBraak 5 i8

Marsman 3 i3

Bordewijk z 10
Nijhoff i 5
DuPerron 2 14

Vestdijk 4' zi

%

38
28

^3
20

20

i4

19

Voor de selecdes van de literamurprograinina's
op televisie hanteert Dera een rainier criteriuin.
Hij kijkt naar het 'aantal keren dat auteurs gast
ofonderwerp' van bespreking waren in de
periode 1555-1975. IntotaalgaathetomziS
schrijvers, waarvan 23 vrouwzijn. Dode dichters
zijn door het criterium enigszins benadeeld,
maar toch blijkt dat de spreidingbeperkt is.
De hoogst scorende auteur is HanyMulisch

Ikvolghier de opgave van de onderzoeker, maarvoor Vestdijk stroken ze niet met eerdere gegevens.
Vestdijk is 7 keer besproken in de onderzochte periode: 2 keer Hetvijfde zegel, voorts De nadagen van
Pilatus, NarcissusopvrijersvoetenenSintSebastiaan. Deratelteerstgenoemderoman 1 keeren laattwee
besprekingen achterwege; een overVestdijk als dichteren de andere overVestdijk als 'literaire verschijning'

met? keer, gevolgd door de eveneens levende
auteurs Remco Campert, Mamix Gijsen, Hella
Haasse enW.F. Hermans, allentfkeer. Vestdijk
maakt deel uit van een grote groep auteurs die
alien 3 keer aandacht kregen. In deze groep
bevinden zich onder andere: Reve, Walkers,

Mukamli, Ter Braak en Du Perron.

Dera somt een aantal auteurs op die 'zich
verre wilden houden van de mediadsering en

'afetand namen van de auteurscultus die op

detelevisiegevierdwerd'. H.C. tenBerge, Ivo
Michiels en Sybren Polet warden met name
genoemd. Niet vermeld is de hoogst scorende
tv-personalityMulisch!Opmerkelijk,wantm
ip77 [z-jaar na de onderzochte periode) keert
hijinhetboekenweekgeschenkEven^eduld
AUB zich 'TegenTelevisie'! Hij pakt fors uit:
'Hoc haaltiemand het in zijn hoofd lets voor de
televisie te schrijven! Mulisch' schrijven is een
daadtegendevergankelijkheidvantelevisie:
'Hetmotiefvanmijnschrijverijisnujuist
daarteflengenchfcvanuitmijndjdelijkheidiets
herhaalbaarsoprichten,datmi]nrijdelijkheid
overwint'. Mulisch bleefkortzichng steken in

een 'papieren brandpunt', in woord, maar toch
nietindaad.

Kritiek en waardering

De grote waarde van het onderzoek ligt in de
ontsluidngvan de rijkdom en de complexiteit
van de literatuurkridek op radio en televisie.
Dera is erin geslaagd dit ondergeschoven
kindje van de literaire kririek recht te doen.
Die aandacht overmigt onidat de doniinante
positie van de geschreven Uteraire kritiek
een eenzijdigheid is. Ook de meta-kritische
uitgangspunten van de gesproken kridekvoor
radio en televisie en de daarbij optredende

spanningen zijn verhelderd en relevant.
Januner is dat de onderzochte perioden

voor radio en televisie niet gelij k zij n, wat

beperkend is voor de onderlingevergeUjking.
Dera probeert wel aan het inedium eigen
protocollen van radio en televisie te vergelijken.
Maar die vergelijkingen overtuigen niet. Zo 69
zou het schrijversinterview op de televisie nicer
gebruikt warden omdat het meer strpokt met
de visuele eisen van het mediiun. Is dat zo of

is het een verandering in cultured (literair)
klimaat? Van Simon Vestdijk zijn mij 30
inter/iews bekend. Twee interviews waren

op de televisie, een op de Belgische, een op de
Nederlandse. Vestdijk werd door Nol Gregoor
in een reeks van i z radiogesprekken danig
aan de tand gevoeld in 1961-1962. De overige
i6interviewsverschenenindegeschreven
media, op een na alien na de oorlog. Alleen het
interview afgenomen door G.H. 's-Gravesande
is uit 1933. Mij dunkt dat het auteursinterview
niet mediumspecifiek is, maar samenhangt met
een culturele verandering.

Dera waagtzich nag buiten zijn strikte
onderzoekscorpusinzijn'Besluit'.Hijblikt
vooruit.Gelukkigmaar,wantzijnmtstapjenaar
de invloed van internet is niet te versmaden.

Hij schetst een ontwikkeling die de positie en
status van de tradirionele Uteratuurkridek ten

zeerste aangaat. Hij ziet een botsing tussen de
amateurcriricus die op internet acriefis en de
professionele criricus die in de papieren media
opereert. Serieuze literatuurprogramma's zijn
onder de dictatuurvan kijk- en luisterdjfers
uitgeprogrammeerd.VoorDerakomteen
doemscenario inzicht: 'Literair-kritische

stemmen die opdoemen op weblogs en sodale
media hollen de insdtutie literatuurkridek uit,

omdatze een kakofonie van meningen vormen

waarin al snel geen Ujn meer te ontdekken valt.'
Krijgt in het literaire veld de Generarie

Upload'hetvoorhetzeggen?Anneprofessional,
arme lezer, wanneer in letterenland alleen het
'ikvind' zeggingskrachtzalkrijgen.


