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Stellingen bij het proefschrift  

Geert van Oorschot, uitgever van Arjen Fortuin 

 

 

 

1. ‘Een uitgever is geen fabrikant van boeken, maar een man die de bestaande 

markt niet ontkent, maar er wel schijt aan heeft.’ Er is sinds de dood van 

Geert van Oorschot veel veranderd in de uitgeverij, maar deze uitspraak is 

onverminderd van kracht. 

[Geert van Oorschot aan Jaap Goedegebuure, 3 en 4 mei 1980. Zie dit 

proefschrift ‘Epiloog en conclusies’.] 

 

2. Een onzakelijke uitgever is een romantische illusie. Geert van Oorschot 

stelde zijn kolossale zakelijke talent in dienst van de twee zaken waarvoor 

hij meer ambitie dan aanleg had: politiek en, vooral, literatuur. 

[Vergelijk de kritiek op Van Oorschot in De Vries (1994). Zie dit 

proefschrift, ‘Epiloog en conclusies’]  

 

3. Uitgeverij Van Oorschot is groot geworden door klein te blijven. Daarmee 

lijkt een van de hypotheses van Pierre Bourdieu bevestigd.  

[Zie verder hoofdstuk 9 en 12 van dit proefschrift.]  

 

4. Geert van Oorschot trok in de jaren dertig door Nederland om de 

arbeiders te bevrijden van het kapitalisme, maar ontdekte de consument in 

de arbeider. Dat gaf hem een unieke positie én een voorsprong op 

anderen. 

[Zie de observatie van A.A.M. Stols in Van Dijk (1992) en hoofdstuk 3 en 

4 van dit proefschrift.]  

 

5. De mythen over de onweerstaanbare boekhandelsbezoeken van Geert van 

Oorschot laten zien dat een acteur pas werkelijk succes kan hebben als hij 

gelooft wat hij speelt. 

[Zie de film In gesprek met een vorige van Roy Logger en vergelijk de 

getuigenissen in David Blacks The Magic of Theatre (New York, 1993).] 

 

6. De correspondentie tussen Willem Frederik Hermans en Geert van 

Oorschot en de flaptekst van de eerste druk voeden de theorie dat Van 

Oorschot Hermans’ roman De God Denkbaar Denkbaar de God heeft 

uitgegeven zonder deze uit te lezen. 

[Zie hoofdstuk 8 van dit proefschrift en het ontwijken van inhoudelijk 

commentaar door Van Oorschot in Hierbij de hele god in proef 

(Amsterdam 2003). De bezorger van dat boek, Nop Maas, besteedt geen 

aandacht aan de kwestie.] 



 

 

7. Wie het schrijverschap van Geert van Oorschot goed wil beoordelen moet 

zijn brieven lezen. Alleen al daarom zouden deze gepubliceerd moeten 

worden. 

[Zie Jeroen Brouwers (1989) en hoofdstuk 19 van dit proefschrift.] 

 

8. Het initiatief om een brug over de Herengracht te vernoemen naar Hillie 

en Geert van Oorschot verdient om literair-historische én emancipatoire 

redenen warme ondersteuning.  

[Zie voor het initiatief vanoorschot.nl/2011/9359-hillie-en-geert-van-

oorschot-brug.html en verder hoofdstuk 6 van dit proefschrift.] 

 

9. De verzakelijking van zowel de universiteit als de literaire journalistiek 

bedreigt het literaire essay. 

 

10. Toeval is een fenomeen waarover men, zodra het optreedt, pleegt te 

beweren dat het niet bestaat.  


