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Connie Palmen versus Saskia Noort



Populisme in de literatuur?

Arjen Fortuin, ‘Honderdduizend lezers vergissen zich niet; Herman Koch, Thomas Vaessens, Renate 
Dorrestein en de opkomst van het populisme in de literatuur.’ In: NRC Handelsblad, 24-12-2009.

https://www.nrc.nl/nieuws/2009/12/24/honderdduizend-lezers-vergissen-zich-niet-11829961-
a1034665

https://www.nrc.nl/nieuws/2009/12/24/honderdduizend-lezers-vergissen-zich-niet-11829961-a1034665


Populisme in de literatuur?

De felheid in die uitzending maakte duidelijk dat er een strijd aan de gang is: 
misschien niet tegen de politieke elite, maar dan toch in elk geval tegen de 
literaire elite. Een strijd die erom draait dat bestsellerauteurs als Kluun en Saskia 
Noort er genoeg van hebben dat zij door critici en andere schrijvers in de hoek 
gezet worden als tweederangsauteurs. In zijn puurste vorm was die machtsstrijd 
te zien in het ándere literaire debat dat De Wereld Draait Door uitzond: een 
catfight tussen Connie Palmen en Saskia Noort. […] De vijandelijkheden waren er 
niet minder om, zoals het bij voetbalwedstrijden ook voorkomt dat je zoveel 
spectaculaire overtredingen ziet dat het je pas na afloop opvalt dat het de hele 
tijd nul-nul is gebleven.



Populisme in de literatuur?

Dit populisme betekent voor critici dat ze niet alleen hun invloed moeten 
bevechten, maar ook hun recht van spreken. En dat kunnen ze alleen doen door 
stukken te schrijven waarin duidelijk wordt dat er ook op een andere manier naar 
een boek gekeken kan worden dan in termen van verkoopcijfers en het belang van 
de maatschappelijke kwesties die erin aan de orde komen. Door, bijvoorbeeld, te 
signaleren dat Het diner een betere roman had kunnen zijn, zoals Arnold 
Heumakers in deze krant deed. Of door te zoeken naar een andere zinvolle manier 
om het verhaal te lezen, als een boek dat óók over populisme gaat. Gelukkig heeft 
de criticus daarbij een trouwe medestander: de literatuur zelf. Er zijn altijd boeken 
die je iets nieuws leren, die je op verschillende manieren kunt lezen en die je op 
een andere manier naar de wereld laten kijken.



Effecten op het onderwijs

Wie mag er wel op en wie niet?

Wat mag er wel op en wat niet? (taal, genre)



Effecten op het onderwijs

Wat is de legitimatie voor het literatuuronderwijs? 
Wat willen we ermee?



Dé vraag aan de 
literatuurwetenschap…

Wat is literatuur

eigenlijk?



De Literatuur Draait Door

- Hoe wordt het begrip literatuur gedefinieerd in het gesprek 
over literatuur in de massamedia (radio, televisie, dag- en 
weekbladen, social media) van de 21e eeuw? 

- Hoe beïnvloedt die definitie de positionering van 
hedendaagse schrijvers? 

- Wat betekent de aanwezigheid van de literaire schrijver in de 
mediacultuur voor de boeken die hedendaagse schrijvers 
publiceren?



Drie regels

- Het spreken over auteur en tekst in termen van succes

- Het benadrukken van de echte en authentieke
gebeurtenissen en belevenissen die voorafgaan aan de 
tekst

- Het spreken over (opvattingen van) de auteur ten aanzien
van de politieke en maatschappelijke actualiteit



Succes: aandacht als kapitaal



Succes: aandacht als kapitaal

- relatie tussen economisch kapitaal en symbolisch
kapitaal: ‘omgekeerde economische logica’ 

- positie van de bestsellerschrijver

- effecten op de romans: de literaire bestseller



Echtheid: leven in de openbaarheid

https://www.diggitmagazine.com/articles/leven-de-openbaarheid

https://www.diggitmagazine.com/articles/leven-de-openbaarheid


Echtheid: ‘personagewording’



De actualiteit: populisme



De actualiteit: het belang van frames



De Literatuur Draait Door

• Kritiek op de manier waarop media literatuur 
herdefiniëren tot iets wat steeds minder lijkt 
op wat lange tijd als literatuur beschouwd 
werd

• Waardering voor de manier waarop 
hedendaagse auteurs zich in dit spanningsveld 
bewegen



De Literatuur Draait Door



Ilja Leonard Pfeijffer



Ilja Leonard Pfeijffer als romancier

La Superba (2013)



Ilja Leonard Pfeijffer als romancier

- ‘Autobiografische’ lijn: de roman gaat over een schrijver die lijkt
op Ilja Leonard Pfeijffer en die beschrijft hoe zijn leven in Genua
verloopt

- Een fictionele lijn: de schrijver in kwestie benadrukt voortdurend
dat hij van alles en nog wat verzint (zoals het vinden van een
been)

- Een maatschappijkritische lijn: de schrijver presenteert zichzelf als
een ‘luxe-vluchteling’ in gesprek met de Senegalese vluchteling
Djiby die hem zijn levensverhaal vertelt



Ilja Leonard Pfeijffer als romancier

‘Ik zie alleen maar wat ik wil zien, zoals alle mensen alleen maar zien 
wat zij al denken te kennen of verwachten. Als ik een slager zou 
verzinnen, zou ik hem precies zo verzinnen als een kolossale man 
met een bebloed schort. Misschien is hij wel bankier en het meisje 
met rood haar op haar rode Vespa wel de slager. Maar zo is het niet, 
omdat het in mijn hoofd niet zo is. En zodra ik een oudere Italiaanse 
heer op een bankje zie zitten om naar de schepen te kijken, zal ik 
voor hem bedenken wat hij denkt. Het is mijn beroep. Maar dat is 
het punt niet. Zo zijn wij allemaal. Ook jij, mijn vriend. Zo leven we 
allemaal langs elkaar heen in elkaars verzonnen werelden. We zijn 
figuranten in elkaars fictieve autobiografie. We zijn decor van elkaars 
illusies.’ (p. 103)



Ilja Leonard Pfeijffer als romancier

‘En dat dat been, dat ik na al mijn gehannes met die kous, de 
douche, de vuilniszak en de schuurspons bij Nervi in zee had 
gegooid, was opgeschept door een blusvliegtuig en was 
teruggevonden in de afgefikte bossen boven Arenzano, is, mijn 
vriend – en dat zweer ik je – , een plotwending die ik nooit zelf zou 
verzinnen. Dat is echt te goedkoop, te onwaarschijnlijk en het voegt 
niets toe. Ik bedoel: dat geloof je toch niet?’ (p. 316)

‘het contrast tussen een bizarre fantasie en een werkelijkheid die 
haar geloofwaardigheid ontleent aan het feit dat zij zo bizar is dat 
niemand haar had kunnen fantaseren.’ (p. 317)



Ilja Leonard Pfeijffer als romancier

‘Zo is het maar mooi verdeeld in de wereld. We zijn beiden vanwege 
een droom naar deze stad gekomen, jij uit het noorden, ik uit het 
zuiden, en we kunnen perfect samenwerken. Want terwijl het mijn 
beroep is om zware dingen te dragen en te overleven, is het jouw 
beroep om te bedenken waarmee je dat allemaal het beste kunt 
vergelijken. En daarmee verdien je honderd keer zoveel als ik. (p. 
262-263)



De (brief)schrijver

Brieven uit Genua (2016)



ILP als (brief)schrijver

‘Wij zijn partners in een krimpende verdringingsmarkt. Wij proberen 
ons enthousiasme te delen voor innovatieve stijl en ingenieuze 
constructies,  terwijl het ene na het andere krantenartikel verschijnt 
over de instortende boekenmarkt. Krantenartikelen over innovatieve 
stijl en ingenieuze constructies verschijnen al jaren niet meer. 
Boekhandels worden belevingswinkels en zelfs die gaan failliet, 
ondanks hun pogingen om het aantal boeken dat zij te koop 
aanbieden tot een absoluut minimum te beperken.



ILP als (brief)schrijver

‘Maar ‘literatuur’ is inmiddels net zo’n nostalgisch begrip geworden 
als ‘tolerantie’ of ‘multiculturele samenleving’: iets wat alleen maar 
bestaat bij de gratie van het feit dat iemand er af en toe een pleidooi 
voor houdt. Status geeft het al lang niet meer, sinds status samenvalt 
met economisch succes en iedere zwangere presentatrice of 
ontspoorde voetballer meer boekjes verkoopt dan de doorwrochte 
romans van tien experimentele literatoren bij elkaar, die de 
samenleving en het denken op losse schroeven zetten met hun even 
bijtende als breekbare zinnen over dromen, doen en falen.



ILP als (brief)schrijver

‘La Superba is met enig geluk mijn laatste roman in het herfsttij van 
de oude, vergeelde zomer waarin vingers papier soms bijna 
verwarden met bladgoud. Met de hulp van een shortlist hier en daar 
kunnen we er van La Superba misschien tienduizend wegzetten. Het 
is allemaal te treurig voor woorden. Voor wie doen we het nog?’



Het mediaspel

- De Veen, Th., ‘Genua is geen pleaser.’ In: NRC Handelsblad, 1-3-2013. 

- Six, R., ‘Genua neemt, en geeft niks terug.’. In: Knack, 6-3-2013. 



Het mediaspel

Thomas de Veen: 

‘We zitten al een paar uur op het Piazza delle 

Erbe, de habitat van schrijver, dichter en columnist

Ilja Leonard Pfeijffer. Op de eerste bladzijde van 

zijn nieuwe roman La Superba schrijft hij al over 

het kleine pleintje, vlakbij zijn huis in het oude 

centrum van Genua. De straatstenen lopen 

heuvelafwaarts, de omringende huizen torenen 

hoog boven het plein uit.’ 



Het mediaspel

Roderik Six:

‘Springlevend en recht uit de roman gestapt: dé Don. Mét een wijnglas gin-tonic in 
de hand. Beduusd aanschouw ik de uitgeteerde Brit die me wellevend welkom 
heet, polst naar mijn land van herkomst en dan alweer afscheid neemt: “My gin-
tonic is calling.” De verdubbeling zal nog een paar keer optreden. De Bar der 
Spiegels, ze bestaat. De Tarotheks, ze bestaat – ze zit drie tafeltjes verder en legt, 
jawel, een vrouw de kaarten. De Zingende Rozenverkoper, hij bestaat. Hoe 
ontluisterend ook in het “echte leven”, al in La Superba zelf speelt Pfeijffer een 
vernuftig spel met de lezer; onvrijwillig vraag je je constant af wat “waar” is en 
wat “verzonnen”.’



Het mediaspel

Roderik Six:

‘Pfeijffers waarschuwing zal de dag erop flagrant in de wind worden geslagen door 
een Nederlandse journalist: na een hartige avond sukkelt de jongeman het 
verkeerde steegje in, hij ontwaakt uren later zonder iPhone, zonder portefeuille 
en, bijzonder vervelend, zonder schoenen. “That’s Genoa for you”, oppert Don 
wanneer Pfeijffer hem het relaas doet van de onfortuinlijke correspondent. 
“Genua neemt, maar geeft niks terug – niet toevallig het motto van La Superba”, 
duidt Pfeijffer het incident fijntjes.



Het mediaspel

‘ “Aanvankelijk vreesde ik dat mijn verhuis naar Italië pr-gewijs een slechte zet 
was”, zegt Pfeijffer. “Dat de vaderlandse pers me niet langer zou weten te vinden. 
Maar journalisten komen zo graag naar Genua dat ik vaker met mijn kop in de 
krant sta dan vroeger.” Ik verzeker hem dat ik hem in Minsk of Katowice ook was 
komen opzoeken. Een leugen die hij me met een milde glimlach vergeeft.’ 

‘De paradox is dat ik hier in Genua voortdurend mijn eigen anonimiteit zit te 
ondergraven […]. NRC Handelsblad organiseert poepdure cultuurreizen in 
samenwerking met een reisbureau, dat ook Genua in zijn assortiment heeft. En 
een onderdeel van de travel experience is dan dat ik de deelnemers een middag 
rondleid door het decor van La Superba en hen een paar plekken laat zien die in 
het boek voorkomen. Met hun rollators en hun wandelstokken hobbelen ze dan 
achter me aan, door de steegjes en langs de hoeren – als ik twee hoeken omsla, 
ben ik mijn hele groep kwijt. Maar ze vinden het allemaal even geweldig en na 
afloop zeggen ze: het is bijna net zo echt als in het boek.’



De prijswinnaar

Dankwoord Librisprijs:

https://nos.nl/nieuwsuur/video/647513-interview-met-libris-
winnaar-ilja-leonard-pfeijffer.html

(4:52)

https://nos.nl/nieuwsuur/video/647513-interview-met-libris-winnaar-ilja-leonard-pfeijffer.html


De prijswinnaar

‘En dan valt alles opeens op zijn plek, alsof zonlicht binnenvalt in een verduisterde 
ruimte. De voorzitter van de jury staat op en noemt je naam. Hij noemt de heilige 
naam van Genua, die de titel is van je boek. De stad die je zoveel heeft gegeven, 
krijgt eindelijk iets van je terug. Je stelt je voor hoe je Genuese vrienden die ten 
derde male een uitreiking hebben gevolgd via de streaming niet onmiddellijk door 
hebben wat er gebeurt. Ze verstaan geen Nederlands, maar de oude bijnaam van 
hun stad hebben ze gehoord. Jij bent de winnaar van de Libris Literatuurprijs.’



In debat met de staatssecretaris

https://www.npo.nl/jinek/19-01-2017/KN_1687311/POMS_KN_7000276

(6:30-9:52)

https://www.npo.nl/jinek/19-01-2017/KN_1687311/POMS_KN_7000276


Pfeijffer in Genua: documentairemaker

Pfeijffer in Genua (Afl. 3: 23:50-26:06, 28:50-31:30 en 40:38-41:46)
https://www.vpro.nl/programmas/via-genua.html

https://www.vpro.nl/programmas/via-genua.html


Pfeijffer: Grand Hotel Europa



Grand Hotel Europa



Grand Hotel Europa

HUMO Nu ik u in levenden lijve zie, ben ik er nog rotsvaster van overtuigd dat u Clio 
bent, het vrouwelijke hoofdpersonage uit ‘Grand Hotel Europa’. Of neem ik de fictie al 
te graag voor werkelijkheid?

STELLA SEITUN «Ik wou dat het waar was. Ik adoreer Clio! Maar ik vrees dat ze een 
geïdealiseerde of toch fel verbeterde versie van mezelf is.»

HUMO Geïdealiseerd? De auteur beweert dat u soms onuitstaanbaar bent.

SEITUN «Dat klopt dan weer helemaal. Op dat punt is ‘Grand Hotel Europa’ honderd 
procent non-ictie. Ik ben intolerant, ongeduldig en bijwijlen link irritant. De nagel op 
de kop.»

HUMO In het boek heet u voluit dottoressa Clio Chiavari Cattaneo en bent u een 
kunsthistorica van adellijke komaf. Is dat in werkelijkheid ook zo?

SEITUN «Nee. Ik ben wel kunsthistorica, maar niet van adel. Ilja heeft Clio aan een 
adellijke familie laten ontspruiten om van haar een product te maken van de oude 
Europese cultuur die hij ziet wegkwijnen. 

Ilegems, D., ‘De boeken van Ilja zijn goed, maar de werkelijkheid is beter.’  In: HUMO, 
8-10-2019.



Grand Hotel Europa

Pfeijffer bij Jinek, maart 2018 (vanaf 23:40-…) 

https://www.youtube.com/watch?v=OELan4eVg
vM

Pfeijffer bij Jinek, 18-1-2019

https://jinek.kro-ncrv.nl/fragmenten/toerisme-
wordt-te-makkelijk-gezien-als-verdienmodel-
aldus-schrijver-ilja-leonard

https://www.youtube.com/watch?v=OELan4eVgvM
https://jinek.kro-ncrv.nl/fragmenten/toerisme-wordt-te-makkelijk-gezien-als-verdienmodel-aldus-schrijver-ilja-leonard


Ilja Leonard Pfeijffer

Hoe moeten we het schrijverschap van Pfeijffer 
typeren? Welk imago heeft hij?



Ilja Leonard Pfeijffer

Welke rol speelt dat imago bij de waardering voor 
zijn werk? In de media, van literaire jury’s, in de 
literatuurkritiek?  



Ilja Leonard Pfeijffer

In hoeverre is het schrijverschap van Pfeijffer 
illustratief voor de literaire cultuur aan het begin 
van de 21e eeuw? Hoe verhouden media-aandacht 
en literaire reputatie zich vandaag de dag? 



Peter Buwalda



Otmars zonen



Otmars zonen

Zes jaar geleden maakte Peter Buwalda (1971) een van de 
interessantste opmerkingen over het literaire klimaat van onze 
tijd – en zijn eigen schrijverschap. In zijn Kellendonklezing in 
2013, over de mediapersoonlijkheid die een bekende schrijver 
tegenwoordig altijd is, merkte hij op dat successchrijvers op nog 
een andere manier publiek bezit zijn. De lezende meute sluit 
ongevraagd een ‘contract’ met de schrijver. Want een lezer 
wenst een opvolger van de bestseller, geen andere literaire 
afslag alsjeblieft.

Veen, T. de, ‘De nieuwe Buwalda is geweldig meeslepend en 
maakt hongerig naar meer.’  In: NRC Handelsblad, 7-3-2019.



Otmars zonen

Zo’n contract, ‘dat ligt er nu eenmaal’, zei Buwalda, ook bij hem 
als schrijver van Bonita Avenue (2010): ‘Ik sta al twee jaar op het 
bordes van mijn boek tegenover een fakkeldragende menigte.’ 
Dus zijn lumineuze idee voor een ‘Proustiaanse western over 
Elvis en Dvorak’ verdween in de koelkast. Dat kon zijn vijfde boek 
worden. Werd het zijn tweede boek, dan zou dat contractbreuk 
betekenen. Buwalda verzuchtte nog: ‘Een tijdje heb ik het mezelf 
kwalijk genomen. Was ik niet te berekenend? Hoezo lezers?’ 
Maar dat stemmetje werd verbannen naar zijn achterhoofd, hij 
ging werken aan een tweede roman ‘die dichter bij Bonita 
Avenue zou staan […] en die me de kans bood om mezelf te 
verbeteren op de in mijn debuut ingeslagen weg’.

Veen, T. de, ‘De nieuwe Buwalda is geweldig meeslepend en 
maakt hongerig naar meer.’  In: NRC Handelsblad, 7-3-2019.



Otmars zonen

Buwalda bij VPRO Boeken, 10-3-2019

https://www.vpro.nl/boeken/programmas/boek
en/2019/10-maart.html

(van 24:30-30:00)

https://www.vpro.nl/boeken/programmas/boeken/2019/10-maart.html
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Literatuur in het mediatijdperk

De hedendaagse schrijver

1. is een mediafiguur die veel doet aan de 
marketing van zijn werk

2. richt zich op het visuele, het herkenbare en
op het soepele plot

3. laat zich leiden door actualiteit en ‘waan van 
de dag’

4. maakt gebruik van de (populistische) ‘taal
van de media’



Literatuur in het mediatijdperk

De hedendaagse lezer

1. hecht meer aan echtheid en
geloofwaardigheid dan aan vorm of stijl

2. is een consumerende lezer voor wie
literatuur een genre is naast andere genres

3. vindt entertainment belangrijker dan
uitdaging tot denken en verbeelden

4. leest om de smaak en culturele positie tot 
uitdrukking te brengen



Literatuur in het mediatijdperk

De hedendaagse roman 

1. benadrukt ‘echtheid’ (autobiografie van de 
auteur, mediafiguren als personages)

2. is plot-driven (de lezer moet verleid worden)

3. sluit aan bij de actualiteit en gebruikt ook de 
‘taal van de media’

4. heeft een zeer problematische relatie tot het 
concept ‘fictie’



Enkele consequenties

1. Literatuur wordt steeds minder een 
afgezonderd (‘autonoom’) domein

2. De grens tussen fictie en non-fictie wordt 
fluïde

3. De omgang met literatuur beperkt zich niet 
meer tot de tekst alleen

4. Analyse van de media wordt ook voor 
literatuur relevant

5. De vraag naar wat ‘literatuur’ is of wat het 
‘literaire’ is, wordt steeds complexer



De Literatuur Draait Door

VPRO Boeken
https://www.vpro.nl/boeken/programmas/boeken/2019/10-maart.html

DWDD
https://www.tzum.info/2019/03/nieuws-peter-buwalda-vertelt-in-dwdd-waarom-we-
negen-jaar-op-zijn-nieuwe-roman-moesten-wachten/

https://www.vpro.nl/boeken/programmas/boeken/2019/10-maart.html
https://www.tzum.info/2019/03/nieuws-peter-buwalda-vertelt-in-dwdd-waarom-we-negen-jaar-op-zijn-nieuwe-roman-moesten-wachten/

