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Abstract
The Editor as Text Evaluator: Acquisition and Editing at Dutch General
Publishing Companies
In this article the contribution of the editor in the book production process of
Dutch general publishing companies is explored. Editors are involved in and
responsible for text evaluation in two stages of the book production process.
Results from book publishing studies show the underlying criteria for the acquisition of new books. The editor evaluates whether a new work is saleable,
important for the identity of the publishing company, based on agreements
with the author, and editable. When the book proposal or manuscript has
been accepted by the publisher the editing process starts. In this institutional
context a good relation between editor and author is important. The editor
is of service to the author and the book. By his knowledge of texts he should
motivate and convince the author to rewrite his text, and in most cases has
to accept it when the author rejects the proposed changes. By using the CCCmodel Renkema, (2002; 2012) as an analytical instrument for text genetics,
we see that editors propose changes when the aim of the text does not correspond with the needs of the intented reader, if the text is not consistent, or
if the text is not correct.
Keywords: publishing, book production, editing, text evaluation, tasks editor

VOL. 41, NO. 1, 2019 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM (amsterdamnld)

IP: 145.109.88.159
On: Tue, 02 Aug 2022 13:41:03

257

TIJDSCHRIFT VOOR TAALBEHEERSING

Inleiding
Bij uitgeverijen speelt tekstbeoordeling een belangrijke rol, zowel bij de
acquisitie van nieuw werk als tijdens het redactieproces. Tijdens de transformatie van manuscript naar boek werken redacteur en auteur nauw met
elkaar samen: de redacteur evalueert de tekst op verschillende momenten
en verstrekt feedback, en de auteur herschrijft de tekst, en accepteert al dan
niet de voorgestelde wijzigingen. Cultuursocioloog Howard Becker (2008)
beschouwt een boek daarom als product van een gezamenlijke inspanning,
waarbij naast de schrijver zelf ook anderen binnen (en buiten) de uitgeverij
betrokken zijn.
Hoewel over acquisitie en redactie bij Nederlandse algemene uitgeverijen nog nauwelijks is gepubliceerd (De Glas, 2006, p. 8), vormt het redactieproces het hart van de uitgeverij. Door de onderliggende criteria bloot te
leggen, ontstaat een beeld van de inhoud van het redacteurschap bij uitgeverijen die fictie, non-fictie en/of kinder- en jeugdboeken uitgeven. Volgens
Coser, Kadushin en Powell (1985, p. 124) zijn redacteuren niet in staat om
systematisch te beschrijven hoe ze manuscripten verkrijgen en rekenschap
te geven van de factoren die van invloed zijn op het besluitvormingsproces.
Coser et al. tekenen hierbij aan dat ervaren redacteuren minder geneigd
zijn om op hun intuïtie te varen dan minder ervaren redacteuren.
Dit exploratieve onderzoek heeft als doel om de criteria bijeen te brengen die redacteuren hanteren bij de acquisitie en redactie van oorspronkelijk Nederlandstalige boeken bij Nederlandse algemene uitgeverijen. Het
richt zich enerzijds op de criteria die een rol spelen bij het besluitvormingsproces rondom het verwerven en beoordelen van nieuw werk en anderzijds
op de criteria die een rol spelen bij het geven van feedback, het redigeren
en corrigeren.
Het accent van het onderzoek ligt op de beoordeling van teksten; het onderzoek illustreert op welke wijze de redacteur bijdraagt aan de productie
van boeken. Met behulp van wetenschappelijke literatuur op het snijvlak
van boekwetenschap en taalbeheersing worden de criteria besproken die
ten grondslag liggen aan acquisitie en redactie. In de praktijk ontbreken
echter harde gegevens. Daarom wordt aan de hand van tekstgenetisch onderzoek bekeken of de hierboven aangeduide criteria terug te zien zijn in
de praktijk van de Nederlandse uitgeverij. Voor de analyse van de redactiecriteria wordt gebruikgemaakt van het CCC-model van Renkema (2002,
p. 181; 2012, p. 30). Hoewel dit model oorspronkelijk is ontworpen voor de
analyse en evaluatie van zakelijke teksten, blijkt het ook bruikbaar om op
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systematische wijze redactievoorstellen te verklaren tegen het licht van
genre en doelgroep.
Aan de hand van de drie C’s − correspondentie, consistentie en correctheid − kan worden geanalyseerd hoe de verstrekte feedback en wijzigingsvoorstellen te relateren zijn aan de opvatting over tekstkwaliteit (Van de
Poel, Carstens, & Linnegar, 2012). Het is complex om casestudies te vinden.
Zowel redacteuren als schrijvers gooien de verschillende versies van manuscripten en de verstrekte feedback vaak weg nadat het boek is verschenen (Buschenhenke, z.d.). Voor dit onderzoek is daarom gebruikgemaakt
van vijftig beschikbare productiedossiers, becommentarieerde manuscripten en correspondentie uit het archief van het Literatuurmuseum, en uitgevers- en schrijversarchieven.1
Het onderzoek sluit aan bij de door Janssen (2000, p. 66) gesignaleerde
wetenschappelijke belangstelling naar de omstandigheden en voorwaarden waaronder literatuur binnen uitgeverijen wordt gecreëerd. In haar
bijdrage ‘Onderzoek naar twintigste-eeuwse uitgeverijen. Een stand van
zaken’ bepleit ze nader onderzoek naar het functioneren van literaire uitgeverijen die de theorievorming ten goede komt. Janssen benadrukt dat in
dit onderzoek bij voorkeur ‘een bepaald aspect van het functioneren van
literaire uitgeverijen op systematische wijze onder de loep wordt genomen’
(Janssen, 2000, p. 78), liefst in vergelijking met andere algemene uitgeverijen en in historisch perspectief. Hoewel er monografieën (onder meer
Text editing van Van de Poel, Carstens, & Linnegar, 2012 en Editing Fact and
Fiction. A Concise Guide to Book Editing van Sharpe & Gunter, 1994) en praktische handboeken (onder meer Handboek voor de redacteur van Aalbrecht
& Wagenaar, 2015) zijn geschreven over redactie, ontbreekt systematisch
onderzoek.

Het productieproces van boeken
Voordat we gaan inzoomen op tekstevaluatie en -redactie bij de algemene
uitgeverij is het goed een beknopt beeld te geven van de institutionele context waarbinnen de tekstbeoordeling plaatsvindt. Nederlandse uitgevers
van fictie, non-fictie en kinder- en jeugdboeken hebben in 2016 132.000
verschillende Nederlandstalige boektitels verkocht. 95% van deze titels
is uitgegeven door 157 beeldbepalende uitgeverijen (KVB Boekwerk, z.d.).
Binnen deze uitgeverijen vervullen de uitgever, de redacteur en de auteur
verschillende rollen; de benamingen zijn echter niet bij alle uitgeverijen
hetzelfde. In deze bijdrage staat de uitgever voor degene die bepaalt welke
RIETSTAP
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boeken op de markt worden gebracht en de redacteur voor degene die acquireert en verantwoordelijk is voor het redactieproces.
De uitgever is als cultureel ondernemer zakelijk en artistiek leider ineen:
hij is verantwoordelijk voor een goede bedrijfsvoering, maar levert via zijn
uitgeefbeleid ook een bijdrage aan de Nederlandse boekencultuur. Hij bepaalt welke boeken gepubliceerd worden en welke niet, en is verantwoordelijk voor de fondsvorming die de uitgeverij een gezicht geeft en onderscheidt van de concurrentie (Kuitert, 2008a). Socioloog Lewis Coser kent
uitgeverijen daarom de rol toe van poortwachters van ideeën: ‘gatekeepers
of ideas in as much as they are empowered to make decisions as to what is
let “in” and what is “kept out”‘ (Coser, 1975, p. 15). De uitgever bepaalt immers voor welke titels en auteurs de deur opengaat en voor welke niet.
De uitgever werkt nauw samen met de redacteur, ook wel acquirerend
redacteur of fondsredacteur genoemd. De redacteur onderhoudt contact
met de schrijvers uit zijn fonds, beoordeelt binnengekomen boekvoorstellen en manuscripten, schrijft leesrapporten en gaat actief op zoek naar
nieuwe titels en auteurs: de redacteur is verantwoordelijk voor de acquisitie
van nieuw werk dat aansluit bij het uitgeefbeleid (Lewin, 1951, pp. 186-187).
Wanneer een redacteur een manuscript de moeite waard vindt of een boekvoorstel inbrengt, moet de uitgever nog worden overtuigd om het boek uit
te geven. Als de uitgever instemt met uitgave en de auteur een contract in
het voortuitzicht stelt, valt de redactie van het manuscript onder de verantwoordelijkheid van de redacteur.
De schrijver wordt als ‘(literair) auteur’ beschouwd, zodra de uitgeverij
zijn werk heeft geaccepteerd. Het feit dat de uitgeverij zijn werk heeft geaccepteerd, fungeert als kwaliteitskeurmerk en geldt bijvoorbeeld als een
voorwaarde om subsidies te verkrijgen. Om de kwaliteit van het werk en
het schrijfproces te bewaken, ontvangt de auteur redactionele begeleiding
tijdens de verschillende fasen van het boekproductieproces. Artikel 3, lid 3
van het Modelcontract voor de uitgave van oorspronkelijk Nederlandstalig
literair werk vermeldt hierover het volgende:
Indien de uitgever de kopij niet accepteert omdat de kwaliteit van de inhoud
niet aan redelijke verwachtingen voldoet, kan de uitgever besluiten om niet tot
uitgave over te gaan. Indien de uitgever de kopij accepteert, behoort het tot de
taak van de uitgever om zo nodig, op kosten van de uitgever, de kopij in overleg
met de auteur te redigeren. […] (http://www.vvl.nu/vvl/media/original/59/modelcontract_oorspr_ned_lit_werk.pdf)
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De inhoud van dit artikel legt een spanningsveld bloot. Hoewel de uitgever de kopij mag weigeren als die niet aan de verwachtingen voldoet en de
redacteur de kopij in overleg met de auteur redigeert, neemt de auteur de
voorstellen van de redacteur niet klakkeloos over. Wanneer er geen zwaarwegende redenen zijn om werk te weigeren, heeft de auteur in de regel het
laatste woord. Zo volgde Rudy Kousbroek in zijn essaybundel Medereizigers:
over de liefde tussen mensen en dieren (2009) de spellingregels van 1954 en
weigerde hij zich te conformeren aan de spellingherziening uit 1995. Alle
betrokken redacteuren van Uitgeverij Augustus wisten dit en hielden hier
rekening mee (Master Redacteur/editor, 2017, p. 54).

Criteria acquisitie
Zoals we hebben gezien, zijn acquisitie en redactie twee verschillende activiteiten op de uitgeverij. Bij beide taken worden eigen criteria gehanteerd.
Redacteuren nemen bij de acquisitie van nieuw werk het uitgeefbeleid van
de uitgeverij als uitgangspunt. Er zijn verschillende studies verschenen die
inzicht geven in de fondsvorming en het uitgeefbeleid van Nederlandse
literaire uitgeverijen, zoals biografieën over uitgeverijen en hun uitgevers
(onder meer de dissertatie Geert van Oorschot, uitgever van Fortuin, 2015),
correspondentie tussen uitgevers en schrijvers, (auto)biografieën van
schrijvers (onder meer Dagelijks werk. Een schrijversleven van Dorrestein,
2018), en studies naar de uitgeefbranche (onder meer How Books Travel.
Translation Flows and Practices of Dutch Acquiring Editors and New York
Literary Scouts, 1980-2009 van Franssen, 2015).
Het beeld dat uit deze studies oprijst is dat uitgeefbeleid geen ‘beleid’ is,
maar veelal van ad-hocbeslissingen aan elkaar hangt. Redacteuren lijken
niet volgens vaste richtlijnen te werken, maar gebruiken ook iets ongrijpbaars als fingerspitzengefühl. Renkema bevestigt tijdens een interview dat
hier twee andere, minder makkelijk te duiden C’s betrokken worden in de
tekstbeoordeling: de kwaliteit van het Concept en de Creativiteit (Master
Redacteur/editor, 2018, p. 19).
Bij acquisitie speelt het aantal uit te geven boeken een rol. Binnen het
uitgeefbeleid zijn twee uitersten te signaleren bij het nemen van uitgeefbeslissingen: de hagelschotmethode en slow publishing (Coser, 1975, p. 21). Bij
de hagelschotmethode worden zo veel mogelijk boeken uitgegeven die passen binnen het fonds. Redacteuren streven ernaar om minimaal de gemaakte kosten terug te verdienen, zodat de continuïteit van de uitgeverij kan
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worden gegarandeerd, en gaan ervan uit dat een aantal boeken resulteert
in een verkoopsucces. In Nederland wordt deze methode door Uitgeverij
Prometheus gebezigd: de uitgeverij heeft in 2018 180 titels op de markt gebracht in de fondsen kwalitatieve literaire fictie en diepgaande non-fictie
(www.uitgeverijprometheus.nl). Bij de slow-publishingmethode worden bewust minder boeken uitgegeven, een methode waarmee uitgeverij Das Mag
experimenteert: de uitgeverij heeft sinds de oprichting in 2015 gemiddeld
10 titels per jaar uitgegeven. In de praktijk schommelen de meeste uitgeverijen tussen deze uitersten: ze doen aan risicospreiding én schenken extra
tijd, geld en aandacht aan A-titels met veel potentie, zodat hun culturele en
financiële continuïteit wordt gewaarborgd (Franssen, 2015).
Om hun acquisitietaak goed uit te kunnen voeren moeten redacteuren
op de hoogte zijn van wat er speelt in het culturele veld en aftasten in welke
genres, onderwerpen en auteurs de lezers geïnteresseerd zijn. Redacteuren
putten in hun queeste naar nieuwe boeken uit hun netwerk en gaan actief
op zoek naar schrijftalent via literaire en culturele festivals en evenementen, kranten, tijdschriften, (video)blogs, en schrijfopleidingen en -wedstrijden. Daarnaast krijgen redacteuren de laatste twintig jaar via literair agenten en scouts steeds vaker manuscripten aangedragen en bekijken ze nog
steeds de stapel ongevraagd toegestuurde manuscripten. Hoewel volgens
Sander Blom (uitgever fictie bij Atlas Contact) minder dan één procent van
de ingezonden manuscripten wordt uitgegeven, levert deze ene procent
soms wel een bestseller op. Zo is werk van bekende, prijswinnende auteurs
Dimitri Verhulst en Gustaaf Peek door respectievelijk door Sander Blom en
Josje Kraamer (acquirerend redacteur bij Querido) uit de slush pile gehaald.
Uit de bestudeerde literatuur komen vier criteria naar voren die redacteuren hanteren bij het beoordelen van boekvoorstellen en manuscripten
en bij het initiëren van nieuwe boeken. Ze stellen allereerst vast of het uit te
geven boek verkoopbaar is. De originaliteit van het boek – de unique selling
points –, de omvang van de doelgroep, maar ook het cv van de auteur spelen
hierbij een belangrijke rol. Zo verkocht Meulenhoff ruim 20.000 exemplaren van Gedichten van de broer van Roos van de populaire BNN-presentator,
blogger, columnist en dichter Tim Hofman, waar toonaangevende dichters
veelal genoegen moeten nemen met enkele honderden verkochte exemplaren. Dit financiële criterium is over het algemeen van doorslaggevend
belang, hoewel er binnen de uitgeverij een mate van persoonlijke stijl en
beoordeling mag zijn die kenmerkend is voor culturele productie (Coser et
al., 1985, pp. 144-146). Het is immers in de praktijk vaak lastig te voorspellen
welk boek gaat verkopen en welk niet (Coser, 1975, p. 16).
262

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM (amsterdamnld) VOL. 41, NO. 1, 2019
IP: 145.109.88.159
On: Tue, 02 Aug 2022 13:41:03

DE REDACTEUR ALS TEKSTBEOORDELAAR

Daarnaast beoordelen redacteuren of het boek past binnen de contouren van het fonds. Het uit te geven werk moet passen bij de identiteit van
de uitgeverij en de uitgeeftraditie, en inhoudelijk meerwaarde hebben voor
het fonds. Een debuut wordt vaak in een kleinere oplage uitgebracht, maar
wanneer de auteur doorbreekt is deze investering goed voor de uitstraling
en de financiële positie van de uitgeverij. Daarnaast stellen redacteuren
soms boeken voor vanwege de status van het genre; dit geldt bijvoorbeeld
voor poëziebundels die in de regel een lage oplage kennen. Binnen de uitgeverij worden deze investeringen gefinancierd met de uitgave van populaire genres zoals thrillers, life style- en kookboeken.
Het derde criterium betreft de gemaakte afspraken met de auteur. Op
het moment dat de auteur zich aan de uitgeverij verbindt, is dit vaak niet
eenmalig, al geldt voor veel debutanten dat zij geen groen licht krijgen voor
volgende titels (Janssen, 2000, p. 68). Ook gevorderde schrijvers krijgen
soms ‘nee’ te horen en stappen dan vaak over naar een andere uitgeverij.
Het vierde en laatste criterium betreft de investering in de redactie van
het manuscript en de bereidheid van de auteur om zijn tekst te laten redigeren. Wat zijn de redactionele problemen, is de auteur nog bereid aan
de tekst te werken én klikt het persoonlijk tussen redacteur en auteur? Uit
interviews met redacteurs blijkt dat deze overwegingen worden meegenomen in hun besluitvormingsproces (Coser et al., 1985, p. 144). Dat de redacteur bereid is om te investeren in redactie als een werk potentie heeft,
laat Kluun zien in ‘The Directors Cut’ (Kluun, z.d.). Op voorspraak van zijn
uitgever Joost Nijsen (Podium) en redacteur sneuvelde bijna de helft van
zijn ruim 150.000 woorden. ‘Ja, die stukken zijn langdradig. Ja, ze zijn slecht
geschreven. Vol spelfouten. Grammaticaal om te huilen. Compositorisch
lachwekkend. Verhaaltechnisch volstrekt overbodig. Stijlistisch (sic) dramatisch: lees een willekeurig stuk en constateer dat de redacteur en meelezers gelijk hebben.’ (Kluun, z.d.) Op basis van de eerste, ongeredigeerde
versie van zijn manuscript wist hij echter wel een boekcontract voor zijn
debuutroman Komt een vrouw bij de dokter binnen te slepen.
Redacteuren bouwen op basis van kennis en ervaring een referentiekader op dat het uitgangspunt vormt bij tekstbeoordeling. Ook reserveert de
redacteur idealiter ruimte voor reflectie, zeker als een manuscript of boekvoorstel dat hij heeft afgewezen een succes wordt bij een concurrerende
uitgeverij. Op het moment dat de redacteur groen licht krijgt van de uitgever gaat het redactieproces van start.
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Criteria redactie
De essentie van het werk van een redacteur is dat deze zich dienstbaar opstelt bij de beoordeling van de tekst. Dienstbaar aan het boek, de lezer, de
uitgeverij, en dienstbaar aan de auteur. In zoverre zijn de werkzaamheden
van een redacteur te scharen onder de materiële productie. Kuitert (2008a)
zet uiteen dat uitgeverijen ook bijdragen aan de symbolische productie,
omdat ze hiërarchie aanbrengen in hun aanbod en zich inzetten om de boeken aantrekkelijker te maken voor de doelgroep. Daarmee zijn redacteuren
medebepalend voor de wijze waarop een werk als literair wordt opgevat.
Tijdens het redactieproces heeft de redacteur tijd en sociale vaardigheden nodig om de auteur aandacht te geven, te inspireren en ervan te overtuigen dat aanpassingen het boek ten goede komen. Auteurs waarderen
goede redactionele begeleiding en verlaten hun uitgeverij als ze ontevreden
zijn, maar volgen ook regelmatig hun redacteur als ze van baan wisselen
(Janssen, 2000, p. 75). Zo verlieten begin november 2017 ruim zestig jeugdboekenauteurs Querido Kind nadat de zeskoppige redactie was opgestapt
(De Veen, 2017). Dit illustreert dat het de auteur minder om het uitgeefhuis
zelf gaat en meer om de specifieke persoon met wie de auteur in contact
staat.
Het vakmanschap en de creativiteit van de schrijver vragen een terughoudende wijze van redactie. Binnen de grenzen van fictie en non-fictie zijn
er immers talloze opties om een effectieve tekst te schrijven. Redacteuren
hebben de taak om de ideeën van de auteur zo goed mogelijk over het voetlicht te brengen (Coser et al., 1985, p. 122). Bij deze vorm van tekstevaluatie
vormt de poëtische functie van taal het uitgangspunt. Redacteuren gaan ervan uit dat schrijvers met taal kunnen spelen via de dimensies klank, ritme,
betekenis, zinsstructuur en opmaak (Brillenburg, Wurth, & Rigney, 2006,
pp. 48-49).
Het is aan de redacteur om de juiste vragen te stellen of beargumenteerde verbetersuggesties te doen. Zo geeft Thomas Heerma van Voss aan dat er
nauwelijks iets over is gebleven van de eerste versie van zijn tweede roman
Stern (2013, uitgeverij Thomas Rap). Volgens de auteur heeft zijn redacteur
Erik de Bruin de belangrijkste rol gespeeld in het herschrijfproces. Hij legde
de schrijver een lijstje met negen vragen en opmerkingen op macroniveau
voor, waarmee de auteur zelf aan de slag is gegaan (zie Figuur 1). De Bruin
stelde zich terughoudend op: Heerma van Voss studeerde in die tijd zelf
Nederlands en werkte zelf als redacteur.
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– Doorwerking John: genoeg, helder? Niet te expliciet?,
– Niet teveel recapituleren (die neiging is er te sterk, terugverwijzen naar eerdere scènes eigenlijk in alle
delen boek).
– Genoeg Londense illusie breed gedragen vriendschap?
– Aanloop/rol Merel: niet teveel zwijgen, geen tekst te binnen schieten, etc.
– Postbode-scène misschien iets te karikaturaal?
– Tweede helft: iets te vaak benadrukt dat Bram een jochie is?
– Rol Merel in elke scène nog goed checken, niet teveel gewetensvrouw, maar daadwerkelijke
aanwezigheid. (Ook bij adoptie geprobeerd iets aan te sterken.)
– Voornaamste punt dat ik nog niet helemaal getackeld heb: Merel stappen gezet, maar nog niet
voldoende.
– John/Londen nog meer laten doorwerken bij interview? (Is vermoedelijk goed zo.)
– Heeft John, ondanks zijn ‘leegte’, wel genoeg gestalte? (Ik denk zelf: bijna.)

Figuur 1 R
edactie-aanwijzingen manuscript Stern (Master Redacteur/editor,
2014, p. 14)

Idealiter werken zes mensen aan de tekst tijdens het proces van manuscript
tot boek (Kuitert, 2008b, p. 19); in de praktijk zijn het er minimaal drie. De
redacteur beoordeelt de inhoud, de structuur en de stijl van het manuscript
en onderhoudt een goede werkrelatie met zijn auteur; hij werkt samen met
de auteur totdat de tekst publicabel is. Nadat het volledige manuscript is
overgedragen aan de bureauredactie, houdt de redacteur de supervisie. In
de fase van de bureauredactie wordt het manuscript nagekeken op woordkeuze, zinsconstructie, spelling, interpunctie en huisstijl (Levy & Mole,
2017, p. 34), wordt de tekst persklaar gemaakt en de zetproef gecorrigeerd
op fouten die er na de vormgeving in zijn geslopen. Deze drie taken waarbij
de tekst wordt geperfectioneerd, worden in Nederland vaak uitbesteed aan
freelancers en gecoördineerd door de bureauredactie.
Tijdens de hiervoor genoemde redactiefasen baseren redacteuren hun
vragen en verbetervoorstellen op hun kennis van boeken, genres en publiek.
Hoewel al in de inleiding duidelijk werd dat het aantal overgeleverde productiedossiers schaars is, kan met behulp van de in de inleiding genoemde
reconstructies een impressie gegeven worden van de redactievoorstellen
en -ingrepen van redacteuren bij Nederlandse uitgeverijen. De boekreconstructies uit het corpus bevestigen dat redacteuren zich terughoudend opstellen en rekening houden met de conventies van het tekstgenre en het
effect van de afwijkingen ervan. Deze conventies qua tekstdoel, inhoud, opbouw, formulering en presentatie fungeren als schrijfmodellen voor auteurs
en als leidraad voor de redacteur (Schuurs & De Groot, 2018, pp. 250-251).
Wanneer auteurs hiervan afwijken gaat de redacteur na of deze afwijkingen
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functioneel zijn. Zo beschrijft redacteur Jelte Nieuwenhuis (voorheen Atlas
Contact) hoe auteur Lieke Marsman op zoek ging naar een nieuwe taal voor
haar roman Het tegenovergestelde van een mens (2017):
[H]oe vind je een nieuwe taal? Een traditionele roman is vaak al ingewikkeld
genoeg. In dat geval spreken redacteuren vaak over het vinden van de juiste
toon. Dat is de ruwe grondstof waarmee schrijvers en redacteuren werken.
Maar Lieke zorgt voor een heel nieuw genre. Een mix van proza, poëzie
en essayistiek. Dat klinkt kunstmatiger dan het is, want in de poëzie waarmee ze doorbrak zaten al allerlei narratieve en beschouwende elementen.
(Nieuwenhuis, 2017)

Aan de hand van de drie hoofdvragen uit het CCC-model (Renkema, 2002,
pp. 178-179; Renkema, 2012, pp. 28-29) wordt hierna aan de hand van enkele
casussen uit het corpus geïllustreerd hoe de redactionele keuzes in deze
casussen tijdens de manuscript- en kopijbeoordeling te verklaren zijn:
1 Is de afstemming tussen schrijver en lezer adequaat?
2 Blijft de schrijver bij zijn keuzes?
3 Worden de algemene regels voor het taalgebruik gevolgd: worden de
genreregels goed toegepast, kloppen de feiten, zijn de zinnen correct,
enzovoort?
Op basis van de genreconventies en de functionaliteit van eventuele afwijkingen ervan geeft de redacteur feedback. Zo worden onder het eerste
criterium de redactieaanwijzingen geschaard die betrekking hebben op de
afstemming van de tekst op het doel en de doelgroep. Hierbij gaan redacteuren bijvoorbeeld na of de inhoud van de tekst voldoende is afgestemd op
de lezer en – in dit specifieke geval – aansluit bij het imago van de uitgeverij. Zo is in de veilingcatalogus De onverbiddelijke veiling van het manuscript
van Ik Jan Cremer (Blom, 2010) te zien dat de redacteur meerdere passages
heeft geschrapt die als ‘fout’ of ‘antisemitisch’ kunnen worden bestempeld.
Ze passen niet in de tijd waarin het boek verscheen − kort na de Tweede
Wereldoorlog − en niet bij een uitgeverij die is voortgekomen uit het verzet.
Het heeft redacteur Oscar Timmers en uitgever Geert Lubberhuizen van
De Bezige Bij begin jaren 60 veel inspanning gekost voordat Jan Cremer
instemde met de voor de uitgeverij noodzakelijke redactie-ingrepen. Zo
is bijvoorbeeld pagina 10 (zie Figuur 2) geschrapt. De redacteur heeft een
anekdote gecensureerd waarin de jonge Jan naar het strand gaat en heult
met een:
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‘colonne Deutsche Mädel’ en bij één van hen op een handdoek komt zitten.
Hij neemt een pakje sigaretten aan ‘voor Mutti’. Laatste regels: ‘Ik ben ‘n held.
Het pakkie sigaretten wordt me afgepakt door een oudere jongen. (ik ben fout
geweest in de oorlog, collaboratie met de vijand.)’ (Blom, 2010, p. 27)

Figuur 2 V
 erwijderde pagina uit het typoscript van Ik Jan Cremer (C04242; Blom,
2010, p. 27)
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Ook in andere boekreconstructies worden uiteenlopende redactie-aanwijzingen op correspondentieniveau gesignaleerd. Kluuns debuut Komt een
vrouw bij de dokter is na elf versies gepubliceerd. Op voorspraak van zijn
redacteur is bij de eerste redactierondes het aantal personages verminderd,
en zijn de compositie van de roman, de stijl en de woordkeuze aangepast.
De auteur geeft zelf aan dat er veel tekst is gesneuveld om deze beter af te
stemmen op het doel en het publiek.
Ruim 400 dichtbeschreven A4-tjes met hopeloos veel totaal overbodige en bovendien slecht uitgewerkte personages (het leek met al die namen die je moest onthouden af en toe wel een familieroman van Couperus, maar dan – gelukkig – veel leuker en – helaas – minder goed geschreven), ellenlange beschrijvingen van ontelbare
ziekenhuisbezoeken, breed uitgemeten puberaal beschreven seksscènes en vooral
veel onbegrijpelijk debutantengefilosofeer over de zin van het leven. (Kluun, 2009)

Van een andere aard zijn de redactie-aanwijzingen aan Frits van Oostrom
die externe redacteur Aggie Langedijk heeft opgenomen in de derde versie
van Stemmen op schrift (2005, uitgeverij Prometheus). In Figuur 3 is te zien
hoe zij suggesties doet die het tekstbegrip ten goede moeten komen; met

Figuur 3
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potlood heeft Van Oostrom aangegeven welke hij gaat overnemen en welke
niet (Van Oostrom, z.d.).
Het tweede criterium uit het CCC-model betreft de consistentie van de tekst.
Eenmaal gemaakte keuzes moeten consequent worden doorgevoerd, zodat het
leesgemak en tekstbegrip worden bevorderd. In Vromans bundel Huis en tuin.
Fabels en strips (1979, uitgeverij Querido) worden fabels en strips gecombineerd.
Deze zijn eerder in De Revisor en Hollands Maandblad verschenen en worden
voor deze bundel aangevuld met nieuw materiaal. Vroman en Querido-uitgever
Reinold Kuipers spreken af ‘de fabels en tekeningen vanzelf te laten groeien tot
[Kuipers] het totaal voldoende vindt voor een boekje’ (Vroman, 1978). Vroman
stelt voor om de fabels en strips te combineren. Kuipers vindt dit geen goed
idee, omdat de illustraties niet passen bij de gedichten waar ze bij staan: deze
inconsistentie kan verwarrend zijn voor de lezer. Hij wil de strips daarom combineren tot een afdeling in het midden van het boek. Vroman gaat akkoord onder de voorwaarde dat de strips achterin het boek worden gecombineerd.
Tijdens het schrijven van Hitler. Opkomst en ondergang van een Duits politicus (2012, uitgegeven bij Prometheus) heeft redacteur Mascha Holman
bij historicus Willem Melching een verbeterpunt aangekaart dat de consistentie van de formulering betreft. Ze adviseerde Melching om Hitler en
Adolf niet door elkaar te gebruiken.
Ook het derde criterium van het CCC-model − de correcte toepassing van
de algemene regels voor het taalgebruik (inclusief genre- en taalconventies),
met eventuele beredeneerde afwijkingen ervan, en ook de weergave van feiten − kan geïllustreerd worden met een voorbeeld. In het manuscript van
Boekenweekgeschenk De Brug (2006) zijn twee correcties te zien die aansluiten bij het beoordelingscriterium correctheid. De eerste correctie betreft
een fout die Renkema (2012, p. 29) schaart onder het kopje ‘onjuiste weergave van feiten’. In Figuur 4 is te zien dat dat het genoemde aantal keizers dat
over Constantinopel regeerde, inhoudelijk is gecorrigeerd, net als de spelfout in keizerstad. Geert Mak heeft beide verbetervoorstellen geaccepteerd.

Figuur 4 C
 orrectie manuscript De Brug (Productiedossier A 4765 [NG], 2006; Master
Redacteur/editor, 2017)
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Conclusie en discussie
In dit exploratieve onderzoek is gekeken naar criteria die redacteuren hanteren bij de acquisitie en redactie van boeken bij Nederlandse algemene
uitgeverijen. In de acquisitiefase gaat de redacteur op basis van zijn kennis
van teksten en belezenheid na welke teksten in aanmerking komen voor
uitgave. Uit literatuuronderzoek blijkt dat de commerciële potentie van het
werk en de auteur, de aansluiting bij het fonds en de traditie van de uitgeverij, de gemaakte afspraken met de auteur en de investering in redactie en
redigeerbaarheid van de auteur de criteria vormen voor tekstbeoordeling.
De redacteur hanteert ook criteria bij tekstredactie en draagt bij aan de
optimalisering van de tekstkwaliteit binnen de mogelijkheden die hij heeft.
Hij stelt zich niet alleen terughoudend op, maar maakt ook strategische afwegingen op basis van zijn kennis van de auteur en zijn kennis van teksten.
De voorbeelden die gerelateerd zijn aan de correspondentie, consistentieen correctheidsvragen uit het CCC-model (Renkema, 2002; 2012) geven de
indruk dat de redacteur beredeneerde wijzigingen voorstelt die te relateren
zijn aan tekstkwaliteit, en afwijkingen van genreconventies intact laat als
ze aansluiten bij het doel en de doelgroep, en consequent zijn doorgezet.
Dik Zweekhorst (redacteur Em. Querido’s Uitgeverij) bevestigt dit: ‘Dat
geldt voor elk boek dat je redigeert. Als redacteur zie je al aan de eerste
paar bladzijdes welk register de auteur hanteert, en dit moet je consequent
doorvoeren.’
Deze exploratieve studie geeft een eerste indruk van de bijdrage van de
redacteur als tekstbeoordelaar binnen de Nederlandse algemene uitgeverij.
Om de teksttransformatie tijdens het redactieproces en de inbreng van de
redacteur nauwkeuriger te onderzoeken en vanuit taalbeheersingsperspectief te verklaren is binnen het Huygens ING per 1 september 2018 het onderzoeksproject Track changes gestart waarbinnen op empirische wijze redactiepatronen worden onderzocht en verklaard in moderne Nederlandstalige
fictie en literaire non-fictie.

Noot
1.

Deze reconstructies zijn tot stand gekomen in samenwerking met studenten van de
masteropleiding Redacteur/editor (lichting 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017,
2017-2018) aan de Universiteit van Amsterdam.
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