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- In 1731 richtte de Londense uitgever Edward 

* Cave The Gentleman's Magazine op, een 

ü maandblad dat schaamteloos gebruik 

* maakte van materiaal uit andere tijdschrif-

H ten en van gegevens die Cave op zijn werk in 

36 het General Postoffice kon achterhalen. Het 

blad had een andere formule dan de concur

rentie: in plaats van een alwetende en vooral 

betwete r igeredacteur-vertel ler l ietCaveal 

spoedigz i jn lezers aan het woord. Hij liet 

lezersvragen door lezers beantwoorden, 

drukte talloze gedichten en verhandelingen 

van lezers a f en zwengelde discussies aan 

over onderwerpen die zijn lezers interesseer

den. Het blad is dan ook een onuitputtel i jke 

bron voorde studie van de achttiende eeuw: 

erz i jn geen andere bronnen die zoveel gege

vens bevatten over de m e n i n g e n de smaak 

van het algemene publiek. 

Rams boek is het meest recente werk over 

Cave en zijn tijdschrift. De vragen die het 

uitgangspunt voor deze studievormen zijn 

interessant, en een aanzienli jk deel van het 

materiaal dat de schrijfster heeft achter

haald, is nieuw. Daarom is het resultaat des 

te teleurstellender. Een van de belangrijkste 

doelen die Ram z ichze l f stelt, is het achter

halen van het lezerspubliek, want, zo c la imt 

z i j , geen enkel anderti jdschrift had een 

lezerspubliek dat geografisch en intellec

tueel zo divers was. Dit is een moei l i jk te 

bewijzen stel l ing, want van de andere tijd

schriften bestaan nauwelijks gegevens. De 

bewering dat het blad uitzonderli jk was 

omdat het vooral in de provincie gelezen 

werd, is eveneens moeil i jk staande te hou

den. Zoals Ram zel f ook al aangeeft, was de 

verschi jningsdagvan de meeste tijdschriften 

afgestemd op het vertrek van de postkoetsen 

uit Londen, zodat een snelle verspreiding 

door het hele land gegarandeerd was. 

Was het tijdschrift dan wel speciaal voor 

de provinciale lezer samengesteld, zoals 

Ram beweert, en was dit lezerspubl iekzo 

divers? Het uitgangspunt dat de schrijvers 

van de ingezonden stukken ook lezers van 

het tijdschrift waren, is terecht. Als de identi

teitvan deze schrijvers achterhaald kan 

worden, is het mogeli jk iets te zeggen over 

de verspreiding van het lezerspubliek. Ram 

gaat niet in op het feit dat schrijvers van 

ingezonden brieven en gedichten niet type

rend voor het overige lezerspubliek hoeven te 

z i jn . Slechts van ruim vierhonderd van de 

vijfduizend gedichten, afgedrukt tussen 1731 

en 1754, de tijd dat Cave verantwoordelijk 

wasvoor het tijdschrift, zi jn de auteurs be

kend. Dit zijn slechts tweehonderdvijftig 

namen, waaraan Ram er vijftig toevoegt. 

Statistisch gezien is het totale aantal identi

ficaties erg laag, en de generaliserende 

conclusies die Ram hieruit trekt, zijn nauwe

lijks onderbouwd. Mi jn twijfel overde con

clusies komt ook voort uit de bronnen die 

Ram gebruikt. De informatie overde be

kende dichters wordt kritiekloos gehaald uit 

de Dictionary of National Biography, waarvan 

het laatste deel in 1910 verscheen. Hoezeer 

dit materiaal verouderd is, blijkt bijvoor

beeld bij de o p s o m m i n g van vrouwelijke 

dichters. OverConstant ia Grierson zegt Ram 

de D N B na, dat van de meeste van haar ge

dichten 'copies have not been preserved' 

(87). Echter, al in 1984 schreef Lonsdale in 



zijn baanbrekende Eighteenth-Century Women 

Poets, dat 'a manuscript notebook conta in ing 

both published and unpublished poems by 

her has recently come to l ight ' (92). 

Lonsdales boek staat wel in Rams bibliogra

fie, maar i s b l i jkbaarerg selectief geraad

pleegd. 

O o k o v e r d e inhoud van de gedichten en 

essays worden secundaire bronnen als auto

riteit geciteerd: als Ram zel f een analyse 

presenteert, is het resultaat mager. The Gent

leman's M a g a z i n e besteedde opvallend 

weining aandacht aan de roman, maar wei 

aan een even nieuwen verwant genre: de 

biografie, veelal geschreven doorSamuel 

Johnson, de beroemde redacteurvan het 

tijdschrift. Ondanks het feit dat in de over

vloedige bestaande l i teratuuroverdeze Liues 

Johnsons vrije gebruik van zijn bronnen is 

aangetoond, geeft Ram objectiviteit als een 

van de kenmwerken van deze levensbeschrij

vingen. Tegelijkertijd noemt zij de beschre

ven levens echter 'exemplary and 

commendable ' (166). Beide delen van deze 

paradox worden 'bewezen' door tekst

fragmenten, waarbij een textuele analyse 

ontbreekt. 

Tweederde van dit boek bestaat uit lijsten 

en registers. Hieronder bevindt zich een 

nuttige lijst met de beginregel van alle ge

dichten, behalve die in het Grieks, want 

'eighteenth-century Greek fonts are 

extremely hard to decipher' (185), met in

gangen in d i t c o r p u s o p d a t u m en auteur. 

Dankzij Rams inspanningen i s e r n u o o k e e n 

reconstructie van Caves fonds, met lijsten 

van advertenties uit de omslagen van The 

Gentleman's Magazine die Ram ontdekt heeft. 
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In de eerste 25 jaarvan zijn bestaan heeft het 

tijdschrift Indexon Censorship een opvallende 

gedaanteverwissel ingondergaan. Het begon 

in 1972 als een nogal onoogl i jk krantje, 

gedrukt op goedkoop papieren meteen 

simpel zwart-wit omslag . N u , ruim vijfen

twint ig jaar later, verschijnt het tijdschrift in 

boekvorm meteen u i tbundig vormgegeven 

kleurig kaft. (Bij een recent nummerover 

verboden muziekwas zelfs een CD ingeslo

ten.) Deze verandering is niet alleen uiterlijk: 

ook wat betreft de doelstel l ing en de inhoud 

is er in de loop der jaren het een en ander 

veranderd. 

Indexon Censorship werd in 1972 opgericht 

doorStephen Spenderom een stem te geven 

aan dissidente schrijvers in de Sovjet Unie. 

Zijn idee was om werkte publiceren van 

schrijvers die dat in eigen land niet konden 

omdat ze gevangen zaten o f omdat hun werk 

verboden was. Publ ikat ievan hun werk in het 

Westen betekende een steun in de rugvoor 

de schrijvers en wekte ook belangstel l ing 

voorde situatie achter het IJzeren Gordi jn . In 

deze beginjaren hield het blad zich dus 

vooral bezig met censuur in de enge beteke

nisvan het woord: het verbieden van 

publicaties en het monddood maken van 

schrijvers. In de loop der t i jd , en vooral na de 

val van de muur in 1989, heeft het begrip 

'censuur' een veel bredere betekenis gekre

gen. In de laatste tien jaar heeft Index zich 

ontwikkeld tot een platform voor informatie 

en debat overvelerlei misstanden die kun

nen worden opgevat als een belemmering 

van de vrijheid van meningsuit ing , maar die 

veel verdergaan dan censuur in de enge z i n . 

Dit levert vaak interessante artikelen op over 

bijvoorbeeld geweld op de televisie o f vrij

heid van meningsu i t ingop internet, maar 

soms dreigt het specifieke karakter van 

censuurte verdwijnen en denkt de lezer 

eerdereen publicatie van Amnesty Interna

tional o f een andere mensenrechten

organisatie in handen te hebben. Zo versche

nen e r i n het afgelopen jaarspeciale 




