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resultaten van haar onderzoek voor toekomstige onderzoekers van belang 
zullen zijn omdat ze als achterdoek kunnen dienen bij de discursieve ana-
lyse van andere teksten over de Nieuwe Zakelijkheid en de cultuur van het 
interbellum in Nederland en Duitsland.

Noten

1  Ook gratis online beschikbaar via https://www.ulb.uni-muenster.de/wissenschaft 
liche-schriften
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Streng, Toos (2020). De roman in de negentiende eeuw. Hilversum: Verloren. 536 p. ISBN: 
9789087048426. €49,00.

De onderste steen boven
Janneke Weijermars

Waar hebben we het over wanneer we spreken over de roman in de ne-
gentiende eeuw in Nederland? (p. 399). Deze vraag stelde Toos Streng 
zich toen ze een paar decennia geleden begon met het bouwen aan een 
gigantische database, waarin allerhande gegevens bijeengebracht zijn over 
romans: ‘voor volwassenen geschreven zelfstandig verschenen verhalend 
proza van zekere omvang’ (p. 389). Deze definitie heeft Streng expres breed 
opgezet omdat, zoals ze in haar kloeke boek uitlegt, teksten die wij nu als 
romans beschouwen, destijds vaak onder heel andere noemer verschenen. 
De pleegzoon van Jacob van Lennep had als ondertitel Een verhaal (1833) 
(p. 47), Truitje Bosboom-Toussaint noemde haar Majoor Frans een  novelle 
(1875) (p. 62). De contemporaine definiëring van wat we nu een roman 
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noemen, is een van de vele kwesties die Streng in haar boek minutieus ont-
rafelt. De productie van romans, de inhoud ervan, de rol van de uitgever, de 
tijdschriften en recensenten die de roman bespraken, de lezers, boekenprij-
zen, het formaat, het aanbod en de vraag: alles staat erin. Qua grondigheid 
doet deze publicatie denken aan het boek over leescultuur in Haarlem van 
Boudien de Vries (Een stad vol lezers, 2011), of het proefschrift van Willem 
van den Berg (De ontwikkeling van de term ‘romantisch’, 1973), maar deze 
studie hanteert een veel bredere scope omdat ze de hele negentiende eeuw 
behelst, een veelomvattend genre behandelt en tevens een perspectief over 
de grens biedt, want ook vertalingen naar het Nederlands zijn meegeno-
men in het onderzoek.

Dit boek analyseert de gegevens die Streng in de database heeft ver-
zameld. Veel informatie uit die database is in bijlagen ondergebracht, die 
bijna 70 pagina’s van het boek in beslag nemen. De database zelf bevat dui-
zenden gegevens over romans die in Nederland verschenen tussen 1790 en 
1899, al dan niet vertaald, met eerste drukken en herdrukken. Ook bracht ze 
inhoudelijke informatie over de behandelde stof en personages (fictioneel 
of historisch, vrouwelijk of mannelijk) in kaart. We mogen Toos Streng eeu-
wig dankbaar zijn dat ze al deze gegevens heeft opgespoord en geïnterpre-
teerd en dat ze bovendien haar database ter beschikking stelt aan iedereen 
die ermee wil werken. Het is – voor haar en voor de lezer – een zegen dat 
ze gebruik heeft kunnen maken van digitale technieken, zoek- en verzamel-
methoden en analyse-instrumenten die eerder niet voorhanden waren. Dit 
heeft tot gevolg dat we nu allerlei dingen kunnen meten, tellen en vergelij-
ken die voorheen tot een onontgonnen gebied van dit onderzoeksterrein 
behoorden.

In deze studie neemt Streng vaak bestaande studies als uitgangspunt: 
kloppen eerdere bevindingen met de resultaten van dit onderzoek? Het 
antwoord is meestal ontkennend. In ieder hoofdstuk schoffelt Streng tal-
loze aannames en resultaten van eerdere onderzoekers onderuit. Zo zijn 
haar bevindingen in tegenspraak met die van Lisa Kuitert, die eerder be-
toogde dat het aanbod van laatnegentiende-eeuwse uitgevers niet vraag-
gestuurd was, maar dat uitgevers zelf de vraag creëerden met behulp van 
onder meer reclamecampagnes (p. 44). Streng laat zien dat de toegenomen 
vraag van consumenten juist een grote rol speelde in de boekproductie. 
Tevens betwist Streng in het hoofdstuk over de Franse roman in Nederland 
de uitspraak van Willem Frijhoff (p. 93). Hij beweert dat er onder de elite 
in de negentiende eeuw een enorme verfransing plaatsvond, waarbij leer-
lingen op school in de Franse taal werden onderwezen en dat de Franse 
cultuur als maatgevend werd beschouwd. Niks hoor, volgens Streng, want 
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er zijn aanwijzingen genoeg waaruit blijkt dat die elite een veel kleinere 
omvang had dan gedacht. Als voorbeeld schrijft ze over de kerkgangers 
die de Franse preken in de ‘église Wallone’ van de bekende criticus Conrad 
Busken Huet niet konden verstaan, en over Lodewijk van Deyssel die de 
Franse boeken van Emile Zola uit de boekenkast van zijn vader nauwelijks 
kon volgen. Ook bevindingen van Laurens van Krevelen worden weerlegd. 
Volgens hem behoorde het uitgeven van literatuur in de negentiende eeuw 
tot ‘de sfeer van liefhebberij en mecenaat’ en waren ‘de marges in de gehele 
negentiende eeuw [...] uitermate smal’ (p. 276). Niet waar, laat Streng zien, 
want in ieder geval vóór 1865 waren vraag en aanbod redelijk in evenwicht.

Ze draagt overal overtuigende argumenten voor aan, die voortvloeien 
uit haar database maar ook het resultaat zijn van een indrukwekkende be-
lezenheid op allerlei gebieden waaronder letterkunde, boekwetenschap, 
economie en politieke geschiedenis. Prijzenswaardig is ook dat Streng tot 
vlak voor de publicatie van haar boek heeft doorgelezen. De lijst van secun-
daire bronnen bevat titels van zeer recente datum en ze heeft deze studies 
ook in het boek verwerkt. Een wellicht onbedoelde bijkomstigheid van de 
correctie op vroegere onderzoeken is dat deze studie een wat betweteri-
ge toon heeft, waarin de onderzoekers – die vaak geen digitale middelen 
tot hun beschikking hadden – niet altijd de lof krijgen die ze misschien 
toch wel verdienen. Zo opent hoofdstuk twaalf met de woorden: ‘Volgens 
Laurens van Krevelen...’, waarbij de lezer al voelt aankomen dat zijn bewe-
ringen in de tekst die volgt zullen worden weersproken – wat dus ook ge-
beurt. De vraag die Lizet Duyvendak in haar proefschrift over het Haags 
Damesleesmuseum stelde (‘waarom werd er toch vaak zo negatief geschre-
ven over leesgezelschappen en leesbibliotheken?’ p. 254) komt ter sprake, 
maar deze is volgens Streng toch ‘simpel’ te beantwoorden: dat had met 
het onderscheid tussen ‘(uitspannings)lectuur’ en ‘literatuur’ te maken. Dat 
Duyvendak daar zelf niet opgekomen is!

Het is positief dat Streng goede suggesties voor vervolgonderzoek pre-
senteert, met name op het gebied van digital humanities. Zo onderschrijft 
ze de stellingname van Lucas van der Deijl en Roel Smeets dat ‘Distant 
Reading weliswaar geen vervanging is van het traditionele literatuuronder-
zoek, maar een noodzakelijke aanvulling’ (p. 402). Deze methode zou bij-
voorbeeld ingezet kunnen worden om anonieme critici uit de negentiende 
eeuw te achterhalen, zo stelt Streng voor.

De roman in de negentiende eeuw draagt een ambitieuze titel, die Streng 
zeker waarmaakt. Het is geen lekker leesboek geworden met smakelijke 
anekdotes, maar een doorwrochte studie waarin de auteur de onderste 
steen over dit onderwerp probeert boven te krijgen. In dat proces krijgt 
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ze de lezer ontegenzeggelijk mee. Het boek is rijk geïllustreerd met zelfs 
een kleurenkatern, dat de informatie aanschouwelijk maakt. Om met de 
woorden van Joep Leerssen te spreken: het is ‘een standaardwerk dat de-
cennialang gezaghebbend zal blijven’ (achterflap). Strengs boek is dan ook 
onmisbaar voor iedereen die zich met de negentiende-eeuwse letterkunde 
bezighoudt. Hopelijk volgt er nog een Engelse vertaling, zodat ook lezers 
van buiten het taalgebied zich aan al deze kennis en kunde kunnen laven.
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