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Stellingen Ryanne Keltjens

Boekenvrienden

Bemiddelende kritiek in Nederlandse  
publiekstijdschriften in het interbellum

1. Een highbrow-perspectief op de literatuurgeschiedenis onttrekt de 
publieksliteratuur aan het zicht.

2. De onderzoeker moet zich bewust zijn van de historische en culturele 
connotaties die de gekozen methodologische terminologie, zoals het 
concept middlebrow, aankleven.

3. Het concept middlebrow is niet goed bruikbaar op objectniveau, maar 
kan wel goede diensten bewijzen als ‘interpretatief zoeklicht’ op 
analyseniveau. 

4. ‘Recenseren is positioneren.’ 
Gillis Dorleijn, ‘Niet de knikkers maar het spel, of: De poëziecriticus als 
symbolische producent. Een institutionele close-reading’ In: Neerlandica 
Extra Muros 2, 2006, pp. 2-13, p. 8.

5. De bestudering van culturele fenomenen leidt altijd tot een heterogene 
uitkomst, omdat cultuur per definitie niet eenduidig is.

6. Kwalitatief onderzoek doet het meest recht aan de complexiteit van 
de (culturele) ‘werkelijkheid’, maar kan wel degelijk ondersteund 
worden door kwantitatieve gegevens.

7. Hoewel velen anders willen (doen) geloven, kan de literatuur zonder 
commercie niet bestaan.

8. In het Post Truth-tijdperk is de noodzaak van betrouwbare cultuur-
bemiddeling groter dan ooit. 


