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Samenvatting  
(Summary in Dutch)   
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Maakt het voor het lezen van een roman of gedicht uit dat de lezer weet dat de schrijver 

antisemitische pamfletten heeft geschreven (Louis-Ferdinand Céline), zijn hospita heeft 

vermoord (Gerrit Achterberg) of heeft verzonnen dat hij een zoontje had dat op 5-jarige 

leeftijd aan een hersentumor is overleden (Boudewijn Büch)? Of speelt die informatie bij 

lezers tijdens het lezen van een literaire tekst geen enkele rol? Maakt de lezer tijdens het lezen 

op basis van de tekst een voorstelling van de schrijver, ook als hij of zij niets van deze 

schrijver weet? Of speelt die schrijver als persoon en zijn of haar intenties tijdens het lezen 

geen rol?  

 Sommige literatuurwetenschappers zijn van mening dat de auteur irrelevant is voor de 

interpretatie van een literaire tekst en dus buiten het leesproces zou moeten worden gehouden. 

Deze opvatting heeft lange tijd een prominente positie binnen de literatuurtheorie behouden 

en is vandaag de dag nog steeds invloedrijk. Tegelijkertijd is de auteur wel degelijk relevant 

voor de interpretatie vanuit een feministisch of postkoloniaal perspectief op literatuur, waarin 

het geslacht en de etniciteit van de auteur van belang zijn. Bovendien is de auteur in de 

literatuurkritiek nooit afwezig geweest, en ook in de media en in de boekmarketing is de 

persoon van de schrijver, sinds de jaren zestig, niet meer weg te denken.  

 Het doel van dit proefschrift
1
 is om die opmerkelijke kloof te overbruggen tussen 

enerzijds de normatieve opvatting in de literatuurtheorie (de auteur is irrelevant) en anderzijds 

de prominente positie die de auteur inneemt in sommige interpretatie-opvattingen en in andere 

gebieden van het literaire landschap door het leesproces onder de loep te nemen en licht te 

laten schijnen op wat er gebeurt tijdens het lezen van literaire fictie. Volgen lezers het 

voorschrift dat de auteur irrelevant behoort te zijn voor de interpretatie van de tekst? 

 Om die vragen te kunnen beantwoorden is een theoretisch raamwerk opgezet waarin 

enerzijds inzichten vanuit de literatuurtheorie met betrekking tot literaire communicatie en 

anderzijds inzichten en methoden van onderzoek uit de cognitieve psychologie met betrekking 

tot het leesproces, meer precies discourse processing, zijn betrokken. Deze combinatie biedt 

mogelijkheden om tot een beter begrip te komen van het leesproces van lezers van literaire 

teksten. In literaire communicatie kunnen vanuit het perspectief van de lezer gezien 

verschillende deelnemers betrokken zijn, onder wie de lezer zelf en de auteur van een tekst, 

maar ook de verteller van het verhaal en de personages waarover hij of zij vertelt. Deze 

deelnemers opereren op verschillende niveaus van communicatie: de communicatieve context 

waarin de lezer en auteur zijn gepositioneerd, het tekstniveau en het niveau van de 

verhaalwereld. Hoe verwerkt de lezer die verschillende niveaus? Maakt hij bijvoorbeeld een 

                                                 
1
 Nederlandstalige titel: Voetafdrukken van de schrijver in de tuin der fictie, door lezers gegenereerde 

auteursinferenties tijdens het lezen van literatuur.  
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mentale voorstelling van de auteur als onderdeel van of deelnemer aan de communicatieve 

context?  

 Bij de mentale representatie van de auteur is een onderscheid gemaakt tussen 

enerzijds een mentale voorstelling die een lezer van een auteur maakt op basis van 

contextuele, waaronder biografische, informatie (empirische auteur) en anderzijds een 

mentale voorstelling van een auteur op basis van de tekst alleen (geïmpliceerde auteur). De 

vraag die in het onderzoek centraal staat is hoe lezers binnen dat theoretische raamwerk de 

communicatieve niveaus in cognitieve zin verwerken, bijvoorbeeld of ze aparte voorstellingen 

creëren van een empirische auteur, een geïmpliceerde auteur en een verteller of dat ze die 

misschien samennemen in één mentale voorstelling. De veronderstelling is hierbij dat lezers 

tijdens het lezen in cognitief psychologische zin verbanden leggen met de auteur 

(auteursinferenties genereren) die bijdragen aan die mentale voorstelling van een empirische 

en/of impliciete auteur. Getracht is deze vraag te beantwoorden aan de hand van een aantal 

experimenten waarbij proefpersonen telkens een (al dan niet gemanipuleerd) fragment uit een 

literaire roman lezen. 

 In het kort tonen de resultaten van de empirische studies die in dit proefschrift zijn 

gepresenteerd aan dat de auteur wel degelijk deel is van het leesproces van lezers van 

literatuur. Dat betekent dus dat de normatieve literatuuropvatting dat de auteur irrelevant is 

voor het interpreteren van een tekst, althans waar het het leesproces van niet-professionele 

lezers betreft, op basis van de resultaten niet houdbaar is. Meer specifiek wijzen de resultaten 

erop dat zelfs lezers die geen informatie hebben over de empirische auteur van de tekst, een 

mentale voorstelling construeren van iemand die de tekst heeft geschreven met een bepaald 

doel (Hoofdstuk 2 en 3). Als lezers wél over biografische informatie beschikken over een 

auteur van de tekst, dan construeren zij een mentale voorstelling van de auteur die gebaseerd 

is op zowel die contextuele informatie als informatie die lezers uit de tekst halen (Hoofdstuk 4 

en 5).  

 In het eerste geval, waarin lezers over geen enkele contextuele informatie beschikken 

over de auteur en alleen de tekst als informatiebron hebben, construeren ze theoretisch gezien 

een voorstelling van een impliciete auteur. In het tweede geval suggereren de resultaten van 

het onderzoek dat er een complex proces optreedt waarin het beeld dat lezers hebben 

geconstrueerd op basis van biografische informatie (empirische auteur) een interactie aangaat 

met hun beeld van de auteur dat is gebaseerd op de tekst (impliciete auteur). 

 

Hieronder worden de hoofdstukken afzonderlijk kort samengevat. In hoofdstuk 1 wordt aan 

de ene kant besproken hoe literaire en cognitieve theorieën zijn omgegaan met het concept 

auteur. In de eerste paragraaf worden enkele ontwikkelingen in de literatuurkritiek betrokken 

die hebben bijgedragen aan het verzwakken van de positie van de auteur in de 

literatuurtheorie. De auteur werd als irrelevant beschouwd voor het interpreteren van 

literatuur. Aan de andere kant laat dit hoofdstuk zien dat er ook ontwikkelingen binnen het 

literaire veld zijn waaruit blijkt dat de auteur wél relevant is voor de literatuurinterpretatie. In 

hoofdstuk 1 komt tevens aan de orde hoe vanuit de literatuuresthetiek en de empirische 

literatuurbenadering met het auteursconcept is omgegaan. 

 Verder worden in dit hoofdstuk cognitieve benaderingen van het auteursconcept 

behandeld. Daarin worden communicatieve intenties en houding (attitude) van de auteur 

gedefinieerd als een categorie van inferenties die lezers potentieel genereren tijdens het 

leesproces. Net zoals lezers op basis van een zin als “De actrice viel van de 15
e
 etage”, zonder 

dat dit er feitelijk staat, de inferentie “de actrice is dood” of kortweg het concept “dood” 

kunnen genereren, zo zouden lezers onder bepaalde omstandigheden ook een auteursinferentie 

kunnen genereren, bijvoorbeeld in de vorm van “de schrijver wil ons laten geloven dat de 

actrice dood is”. De enkele studies die er op dit gebied zijn worden besproken. Hoofdstuk 1 
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eindigt met bovengenoemd theoretisch raamwerk en de doelstellingen en vraagstellingen van 

het onderzoek. 

 Hoofdstuk 2 gaat in op een explorerende studie waarin lezers – op aangegeven punten 

in de tekst – hardop moesten denken terwijl ze een fragment uit een verhalende tekst lazen. 

Hierbij kregen ze vooraf geen informatie over de schrijver, context of genre van de tekst. Het 

doel van deze studie was om te onderzoeken hoe lezers verhalende teksten in cognitief 

psychologische zin verwerken, en in hoeverre ze een mentale voorstelling maken van de 

communicatieve deelnemers uit het in hoofdstuk 1 gepresenteerde raamwerk.  

 De resultaten laten zien dat het moeilijk blijkt om duidelijke auteursinferenties te 

identificeren, omdat lezers vaak de geïmpliceerde auteur, verteller en het thema of de pointe 

van de tekst combineren in één opmerking. Reacties van lezers op vragen die na het lezen 

werden gesteld laten echter zien dat alle lezers een representatie van een geïmpliceerde auteur 

en zijn intenties hadden geconstrueerd. De conclusie is daarom dat lezers mogelijk wel 

auteursinferenties hebben gegeneerd die tot de constructie van hun auteursbeeld hebben 

bijgedragen, maar dat de hardop-denken methode deze waarschijnlijk vluchtige en 

automatisch gegenereerde inferenties niet kan aantonen. Als het waar is dat deze 

auteursinferenties een vluchtige respons betreffen, dan zou dus naar meer gevoelige 

meetmethoden moeten worden gezocht. Daarnaast zouden condities en methoden moeten 

worden ingezet die het mogelijk maken een onderscheid te maken tussen een lezersrespons 

die betrekking heeft op hetzij de empirische auteur, de geïmpliceerde auteur, de verteller, of 

het thema of de pointe van een tekst.  

 Een aanknopingspunt is gevonden in controversiële romans, omdat lezers de 

empirische en/of geïmpliceerde auteur van deze romans verantwoordelijk lijken te houden 

voor een onacceptabel perspectief op bepaalde zaken via de mening of daden van verteller 

en/of personages. Die discussies lijken ook te wijzen op bepaalde verwachtingen die lezers 

hebben ten aanzien van de auteur die normaal gesproken impliciet blijven. Nagegaan is wat er 

precies op het spel staat en waarom die auteurs expliciet in het debat worden betrokken. 

In hoofdstuk 3 is betoogd dat hier een uniek kenmerk van het lezen van fictie aan de 

orde is, namelijk een impliciete, gezamenlijke afspraak tussen auteur en lezer van een 

fictionele tekst. Die afspraak, joint pretence, houdt in dat de auteur de lezer uitnodigt om te 

doen alsof de gebeurtenissen in de fictionele wereld echt plaatsvinden. Vanuit de lezer gezien 

genereert deze afspraak bepaalde verwachtingen over de auteur die gebaseerd zijn op 

conventionele (met betrekking tot genres) of specifieke kennis. De afspraak impliceert dat de 

lezer de auteur een zeker vertrouwen geeft dat de auteur zich ook houdt aan die afspraak, en 

dat hij waarden en normen heeft die gedeeld worden door de lezer. De veronderstelling is dat 

als lezers bij wijze van uitgangspunt (default) ervan uitgaan dat de geïmpliceerde auteur 

moreel acceptabel is, ze dan een onderscheid zouden moeten kunnen maken tussen een 

immorele verteller en een veronderstelde, moreel acceptabele geïmpliceerde auteur. Die 

immorele verteller zal naar verwachting de afspraak tussen auteur en lezer onder druk zetten 

en als gevolg daarvan zullen lezers inferenties genereren over de morele positie, identiteit en 

intenties van de auteur. 

Deze verwachtingen zijn in hoofdstuk 3 getest in een pilot studie en in een experiment. 

Daarvoor zijn twee tekstfragmenten gemanipuleerd uit de Nederlandse vertaling van de roman 

Les Particules élémentaires van de Franse schrijver Michel Houellebecq. Deze roman heeft 

veel discussie teweeggebracht waarin vragen werden gesteld over Houellebecqs intenties en 

morele positie. Beide tekstversies – een oorspronkelijke, immorele en een gemanipuleerde, 

moreel relatief neutrale – zijn wederom zonder informatie over de schrijver aan de 

proefpersonen voorgelegd. De resultaten bieden ondersteuning voor de veronderstelling dat 

lezers als default aannemen dat de auteur moreel acceptabel is. Daarnaast suggereren de 

resultaten, net als de resultaten van de vorige studie, dat ook als lezers niet over informatie 
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beschikken over een empirische auteur, ze een voorstelling van een geïmpliceerde auteur 

construeren. Teksten met moreel discutabele acties of opvattingen die worden gepresenteerd 

door de (ik-)verteller van een tekst hebben blijkbaar tot effect dat lezers de morele en 

ideologische positie van de geïmpliceerde auteur in twijfel trekken.  

Overigens is er geen overtuigende ondersteuning gevonden voor de hypotheses dat 

lezers van teksten met een immorele verteller meer inferenties genereren met betrekking tot 

de identiteit en intenties van die auteur dan lezers van teksten met een meer neutrale verteller. 

Lezers lijken over het algemeen een contextueel kader nodig te hebben om de tekst te 

interpreteren en vragen zich om andere redenen dan het immorele karakter van de tekst alléén 

af wie de auteur is en wat zijn intenties zijn.  

 Tot slot geven de resultaten aan welke specifieke tekstsegmenten voor lezers 

aanleiding gaven vraagtekens te zetten bij de morele positie van de geïmpliceerde auteur. 

Deze segmenten dienden als voorlopige basis voor het uitvoeren van zogenaamde on-line 

experimenten die in hoofdstuk 4 en 5 worden besproken.  

Met het experiment in hoofdstuk 4 is onderzocht wat het effect is van biografische 

informatie over een empirische auteur op het leesproces. Dit experiment verschilt in twee 

opzichten van de vorige twee empirische studies. Ten eerste krijgen lezers dit keer doelbewust 

wel informatie over de empirische auteur. Ten tweede gaat het, in tegenstelling tot het vorige 

experiment waarin door lezers gegenereerde auteursinferenties gemeten zijn na het lezen van 

een tekst aan de hand van een vragenlijst, in dit experiment om een meetmethode waarvan 

verwacht kan worden dat ze inferenties tijdens het leesproces kunnen meten. Deze methode 

wordt vaak gebruikt in de cognitieve psychologie en psycholinguïstiek. 

In dit hoofdstuk wordt eerst de theoretische achtergrond van deze zogenaamde 

affective priming methode besproken. Vervolgens worden de resultaten van drie pilot studies 

gepresenteerd op basis waarvan een keuze voor het stimulusmateriaal is gemaakt dat in het 

experiment is gebruikt. Dit materiaal bestaat allereerst uit tekstfragmenten uit twee romans 

van Michel Houellebecq: Platform en Elementaire Deeltjes. De originele, “immorele” 

tekstversies zijn wederom gemanipuleerd tot moreel relatief neutrale versies. De procedure 

van het experiment is als volgt: proefpersonen lezen zowel immorele als neutrale 

tekstfragmenten regel voor regel van een computerscherm, maar ze lezen slechts van elk 

fragment één versie. De leestijd van elke zin wordt geregistreerd. Voordat ze deze teksten 

lezen, ontvangen de proefpersonen informatie op hun scherm over een Franse, fictieve 

schrijver: de ene helft van de groep krijgt informatie over een heel moreel persoon (de auteur 

is bijvoorbeeld de voormalige ambassadeur van UNICEF) en de andere helft krijgt informatie 

over een immoreel persoon (veroordeeld voor het verkrachten van een 5-jarig meisje). Tijdens 

het verschijnen van de fragmenten wordt het leesproces tweemaal onderbroken door de 

presentatie van een positief (bijvoorbeeld betrouwbaar) of negatief woord (bijvoorbeeld 

agressief). De tijd die proefpersonen nodig hebben om te beslissen of dat woord positief of 

negatief is (reactietijd) wordt geregistreerd.  

Aan de hand van het affective priming paradigma is getest of biografische informatie 

over de empirische auteur invloed heeft op het leesproces. Als dat zo zou zijn, zou dit tot 

uiting moeten komen in de leestijden en reactietijden. De resultaten laten zien dat de 

informatie over de empirische auteur in zekere mate invloed heeft op de leestijden: lezers die 

informatie hebben gekregen over een immorele auteur lezen iets langzamer dan lezers die 

informatie hebben gekregen over een morele auteur. Dit kan erop wijzen dat eerstgenoemde 

groep lezers op hun hoede zijn. De resultaten zijn echter niet significant. Daarnaast heeft de 

auteursinformatie geen effect op de reactietijden. De resultaten laten echter wel zien dat het 

beeld dat lezers vlak na het lezen van de informatie over de empirische auteur hebben na het 

lezen van de tekstfragmenten is verschoven: hun beeld van de auteur is minder positief of 

negatief.  
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 Hoofdstuk 5 behandelt de resultaten van een vervolgexperiment dat qua opzet identiek 

is aan het experiment uit het vorige hoofdstuk. Op basis van de resultaten van het vorige 

experiment zijn in dit tweede experiment een paar aspecten aangepast om enerzijds de 

lezersconstructies met betrekking tot de empirische auteur, de geïmpliceerde auteur en de 

verteller beter te kunnen onderzoeken en anderzijds om meer ondersteuning te vinden voor de 

veronderstelling dat lezers tijdens het lezen auteursinferenties genereren. Dat zou tot uiting 

moeten komen in de reactie- en leestijden. 

In tegenstelling tot het vorige experiment lezen lezers nu tekstfragmenten met een 

verteller die of in overeenstemming of in contrast is met de biografische informatie over de 

empirische auteur (beide positief of beide negatief). Deze biografische informatie is 

bovendien gedetailleerder dan in het vorige experiment en de informatie is gepresenteerd in 

de vorm van een origineel artikel afkomstig uit een bestaand literair tijdschrift. 

De resultaten laten geen effecten zien van de auteursinformatie of tekstversies tijdens 

het leesproces, dus geen effect op reactie- en leestijden. Resultaten van metingen na het lezen 

van de tekstfragmenten geven echter aan dat lezers – zonder overigens daartoe vooraf te zijn 

geïnstrueerd – een mentale representatie van de empirische auteur hebben geconstrueerd die 

bestaat uit de belangrijkste aspecten van de vooraf gelezen biografische informatie. Daarnaast 

suggereren de resultaten dat de door lezers geconstrueerde representaties van een 

auteursconcept het resultaat zijn van een complex proces tussen zogenaamde top-down 

(geïnitieerd door biografische informatie) en bottom-up processen (op basis van informatie uit 

de tekst). Daarnaast is geconcludeerd dat het affective priming paradigma mogelijk niet 

geschikt is om door lezers gegenereerde auteursinferenties on-line te meten.  

 

In hoofdstuk 6 worden de resultaten van de empirische studies kritisch samengevat en 

geëvalueerd tegen de achtergrond van het theoretische kader zoals dat in het eerste hoofdstuk 

is weergegeven. De belangrijkste conclusie is dat lezers, ook als ze niets weten over de 

schrijver van een tekst, een mentale voorstelling construeren van een auteur (geïmpliceerde 

auteur). Als lezers over biografische informatie beschikken over een empirische auteur, dan 

sluiten ze die informatie niet uit van hun leesproces, integendeel, die informatie lijkt het 

leesproces te beïnvloeden.  

De resultaten van deze studie hebben implicaties voor de literatuurwetenschap in die 

zin dat ze bijdragen aan een beter begrip van het literaire leesproces door middel van 

empirisch onderzoek. Om veronderstellingen van lezers over een auteur empirisch te 

onderzoeken, is het noodzakelijk een theoretisch onderscheid te maken tussen een 

geïmpliceerde en een empirische auteur. Uit de resultaten blijkt dat een beladen concept als 

implied author wel degelijk bruikbaar en werkbaar is indien dit concept wordt gedefinieerd 

vanuit een cognitief psychologisch perspectief, namelijk als auteursinferenties die bijdragen 

aan constructies van een mentale representatie van de communicatieve context door lezers. 

Beide begrippen, geïmpliceerde en empirische auteur, zijn niet alleen noodzakelijk om een 

beter begrip te krijgen van het literaire leesproces, maar ook om de debatten in de literaire 

theorie en kritiek helderder te kunnen beschrijven en vergelijken met daadwerkelijke 

leesprocessen.  

Daarnaast hebben de resultaten ook implicaties voor de cognitieve psychologie en 

meer specifiek voor de discipline van discourse processing, waarbij de vraag aan de orde is of 

lezers tijdens het leesproces zogenaamde auteursinferenties genereren. Hiernaar is nauwelijks 

onderzoek gedaan. Op basis van de resultaten van dit proefschrift kan worden gesteld dat de 

definitie van auteursinferenties, zoals die tot nu toe is gehanteerd, te beperkt is om de 

verschillende typen auteursinferenties die lezers van literatuur kunnen genereren te 

classificeren en te onderzoeken. Daarnaast wijzen de resultaten erop dat lezers van literaire 

teksten een mentale representatie construeren van de communicatieve context, waarvan de 
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auteur deel uitmaakt. In de cognitieve psychologie worden deze lezersconstructies context 

models genoemd. Verondersteld wordt dat – een door lezers geconstrueerde voorstelling van – 

context van cruciaal belang is in het leesproces. 

De resultaten van deze studie suggereren weliswaar dat lezers tijdens het leesproces 

auteursinferenties hebben gegenereerd en dat deze hebben bijgedragen aan een mentale 

voorstelling van de auteur. Waar de resultaten echter minder eenduidig over zijn, en waarnaar 

meer onderzoek nodig is, is hoe lezers die auteursrepresentaties construeren en onder welke 

specifieke omstandigheden, bijvoorbeeld aan de hand van welke specifieke tekstkenmerken. 

Het is gebleken dat het lastig is om methoden en instrumenten te vinden waarmee de 

waarschijnlijk vluchtige en automatisch gegenereerde auteursinferenties on-line kunnen 

worden gemeten. In hoofdstuk 6 worden enkele ideeën voor toekomstig onderzoek 

gepresenteerd. Tot slot wordt besproken hoe het theoretische raamwerk dat was bedoeld om 

een beter begrip te krijgen van het literaire leesproces tevens zou kunnen bijdragen bij 

onderzoek naar de receptie van andere genres en media (poëzie, beeldende kunst en film). 
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