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In het project The Riddle of Literary Quality onderzoeken we op welke manier tekstuele 
kenmerken van romans geautomatiseerd bestudeerd kunnen worden. De overkoepelende 
vraagstelling van het project is of er bepaalde (combinaties) van tekstkenmerken te vinden zijn die 
correleren met de esthetische waardering van deze romans. In deelonderzoeken verkennen we 
hoe relevante tekstkenmerken geïdentificeerd kunnen worden en hoe de resultaten een bijdrage 
kunnen leveren aan discussies over literatuur.    
  In de eerste case studies hebben we ons toegelegd op het karakteriseren van genres. 
Doorgaans worden genres geclassificeerd op basis van thema’s, motieven of de behandelde 
onderwerpen. De vraag is of genres ook op basis van stijlkenmerken gekarakteriseerd kunnen 
worden. Over een “lowbrow” genre als chicklit bestaat bijvoorbeeld de intuïtieve notie dat het 
gehanteerde taalgebruik veel gemakkelijker is dan dat van de meer “highbrow” literaire auteurs.  
Wells (2005, p. 65) bezigt de mening dat het taalgebruik van chicklit vrij alledaags is door het 
ontbreken van beschrijvingen en poëtische passages die juist ‘the very bread and butter’ zijn van 
literaire romans. 
 Met deze hypothese als uitgangspunt hebben we in een eerste verkenning (Jautze et al., 
2013) een aantal syntactische kenmerken van chicklit en literatuur onderzocht. In recenter 
onderzoek (in voorbereiding) is ook het woordgebruik en de leesbaarheid van de genres 
geanalyseerd. Op basis van de verschillende stijlkenmerken zijn de genres goed van elkaar te 
onderscheiden, maar er zijn consequent twee opvallende uitschieters. Arnon Grunbergs Huid en 
haar (2010) heeft volgens de gemeten kenmerken simpeler taalgebruik net zoals de chicklit-
romans, en Bouzouki boogie (2011) van Wilma Hollander deelt enkele kenmerken met de literaire 
romans.   
  In deze lezing zullen we allereerst de tekstgerichte methode bespreken die patronen in 
romans blootlegt die vrijwel verborgen blijven voor het blote oog. Deze patronen bieden inzicht in 
de stijl van de twee genres en laten zien dat er in chicklit inderdaad minder beschrijvingen zijn, en 
dat het taalgebruik subjectiever en minder complex is dan in literatuur. Tot slot gaan we nader in 
op de twee uitschieters en zullen we een aantal passages analyseren. Deze bieden wellicht 
aanknopingspunten voor vervolgonderzoek naar (stijl)kenmerken die in deze case studies nog niet 
aan de orde zijn gekomen.     

Voor de projectomschrijving zie:  http://literaryquality.huygens.knaw.nl/ 
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