
Met name bijlage 4, een inventarisatie

van de bijdragen van schrijfsters aan
Vlaamse literaire en algemeen-culturele

tijdschriften, trekt de aandacht. Er staan
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In de Europese geleerde wereld waren de

Nederlanders omstreeks 1750 niet langer

toonaangevend. Een snelle blik over de

oostgrens leerde dat het nog achterlijker

kon. Halverwege de eeuw waren voor

Nederlanders Duitser en domkop nog

synoniem, zo herinnerden Wolff en

Deken zich in 1782. In het jaar dat de

schrijfsters dat publiekelijk memoreer-

den, waren de bordjes verhangen: een

heuse 'Deutsche Welle' had in de voor-

afgaande decennia bezit genomen van

de Nederlandse culturele wereld, Duitse

filosofen en romanschrijvers wisten in

Nederland de gevoelige snaren van lezers
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beter te raken dan hun Nederlandse

collega's. Het vaderlandse zelfvertrou-

wen liep een zichtbare deuk op toen de
domme buren van weleer in Europa het

voortouw namen.
Een enkele scherpzinnige Duitser - de

naam van Heinrich Heine valt hierbij

steevast ten onrechte - veroorloofde
zich zelfs de boutade dat hij in geval de
wereld ten onder zou gaan naar Neder-
land uit zou wijken omdat daar alles een

halve eeuw later gebeurde. In Duitsland

hadden rond 1800 bijvoorbeeld de Ne-
derlandse `Geestelijken in het vak Theo-

logie' de reputatie `eene halve eeuw ten

achteren' te zijn. Of dat ook zo was, zei

de recensent van het tijdschrift Schouw-

burg van in- en uitlandsche Letter- en Huishoud-

kunde graag in het midden te willen laten.

Als vaderlandslievende mannen zoiets

pijnlijks in het midden laten, bevestigen

zij de juistheid ervan.

Mensen en culturen namen en nemen

elkaar de maat: de een loopt voor, de
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ander achter, maar waar de maat van de
meter onomstreden is, is het met het
meten van culturen en mensen heel wat
ingewikkelder. Soms lijkt het voldoende
om te zeggen dat er van voorsprong of
achterstand sprake is. Bewijs is moeilijk

te geven en wordt dan ook meestal niet
gegeven.

Onmiskenbaar was er in de tweede

helft van de achttiende en de eerste

decennia van de negentiende eeuw in de
verhouding tussen de Republiek en de

Duitse landen een en ander veranderd.

Het aanzien dat beide landen, beide op

zoek ook naar een grotere staatkundige

eenheid, in het buitenland genoten

was sterk gewijzigd. In tal van steden in

Duitsland, in Berlijn, G6ttingen, Ham-

burg, Jena, Osnabruck, Weimar werd
aansluiting gevonden met de Europese
Verlichting, in tal van Nederlandse ste-
den ging die aansluiting naar het schijnt
langzaam verloren.

Dergelijke overwegingen dringen zich
op bij de lectuur van de dissertatie van

Viktoria E. Franke, Een gedeelde wereld?

Duitse theologie en filosofie in het verlichte debat
in Nederlandse recensietijdschriften. 1774-1837.
Het onderzoek van Franke, waarop zij

in april 2009 aan de Nijmeegse univer-

siteit promoveerde, maakte deel uit van

een Nwo-project. In dat project, waarin
behalve de Nijmeegse ook de Groningse

universiteit participeerde, stond de
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culturele invloed van de Duitse landen
in Nederland centraal. Een belangwek-
kend thema.

In het onderzoek van Franke gaat het
om de debatten over de neologie en het
Kantianisme in enkele Nederlandstalige

recensietijdschriften. Het betreft bewe-

gingen in theologie en filosofie die beide

kennelijk van onverdacht Duitse en
moderne snit zijn. Bij de karakterisering

van neologie wordt een zeer rekkelijke
opvatting gevolgd: neologie is volgens

Franke protestantse theologie met een
verlicht karakter. Bij de bepaling van

wat Kantianisme is, maakt Franke het de

lezer ogenschijnlijk wat gemakkelijker:

het denken van Immanuel Kant.

Het ligt voor de hand om aan de hand

van recensietijdschriften de ontvangst
van de nieuwe theologie en filosofie te
volgen, tijdschriften waren (en zijn) im-
mers de seismografen van het eigentijd-
se denken. Al zijn die seismografen dan
niet altijd goed afgesteld.

In een verhelderend en betrekke-
lijk vlot geschreven eerste hoofdstuk

staat Franke stil bij de theorie van het
recenseren en bij de veranderingen in de
recensiepraktijk `hiiben und driiben'.
Zij ziet bij die veranderingen een vitale
rol weggelegd voor de All8emeine Litera-

tur-Zeitun8, die de recensie allengs zou

hebben hervormd van een onpartijdig
en vooral informatief uittreksel in een
betoog, dat de lezer wilde uitdagen tot
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een zelfstandig oordeel, tot mondigheid
dus. Franke overtuigt daarbij niet altijd,
zeker niet waar het gaat om `ideologi-
sche complexen' en veranderingen in de
`publieke ruimte', maar haar stellingen
zijn de moeite waard en prikkelen tot
nader onderzoek.

In het tweede en derde hoofdstuk
wordt het eigenlijke onderzoek gepre-
senteerd: de weergave van het debat
over neologie en Kantianisme in een
drietal Nederlandstalige tijdschriften: de
Nederlandsche Bibliotheek (1 774-1788 en de
opvolger Vaderlandsche Bibliotheek (1 789-
1811)), de Schouwburg van in- en uitlandsche
Letter- en Huishoudkunde (180 5-1810) en de
Recensent, ook der Recensenten (1806-1850).
Eerlijk gezegd heeft het me verbaasd dat
de Vaderlandsche Letteroefeningen, ontegen-
zeglijk het leidinggevende recensietijd-
schrift in Nederland, niet een van de
drie was.

Het woord `debat' lijkt een hyper-
bool voor de nu en dan rommelige en
toevallig ogende ontvangst van werken
van Duitse theologen en filosofen in
Nederland. Op wat de recensenten
schreven, volgde zelden reactie en van
een waarachtig debat is dan ook slechts
bij uitzondering sprake. Bij de beschrij-
ving van de ontvangst van de neologie
wreekt zich bovendien het nogal diffuse
karakter van de beweging. Wie over
een zelfstandige en denkende geest
beschikte én een afkeer van taboes had,
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behoorde al tot de neologen. Een bont
gezelschap, dat in de beschrijving van
Franke die ongeregeldheid als kenmerk
behoudt.

Veel duidelijker is haar beschrijving
van de discussie over het Kantianisme.
Vindingrijk, misschien te vindingrijk is
haar bewering dat de oprichters van het
tijdschrift Recensent, ook der Recensenten het
blad in 1806 `een impliciet Kantiaanse
signatuur' verschaften. Die signatuur
blijkt volgens Franke onder meer uit de
onwil van het blad om de bezwaren van
de vijanden van Kant geheel te delen,
maar veel meer dan een voorkeur voor
matiging in de toon, meer dan matheid
en Hollandse halfheid kan ik er niet in
ontdekken. Ook veronderstelt Franke
soms te vlot dat de Kantiaan Jan Kinker
voor bepaalde recensies verantwoorde-
lij k is geweest.

Een bijzondere paragraaf wijdt
Franke aan de `wegen van cultuur-
transfer'. Woorden als `cultuurtransfer'
mogen dan wel behoren tot het `patois'
van de academische geleerdheid, erg
verhelderend of raak is het gebruik
ervan hier niet. Het gebruik van der-
gelijke `nieuwspraak' misstaat daarbij
in de zo levendige beschrijving van een
intrigerend netwerk van mannen die de
grenzen van taal en land verkenden en
overschreden. Het koor van culturele
grensgangers verdient uitbreiding met
de namen van Frans Hemsterhuis, Jus-
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tus Moser, August Wilhelm Schlegel, Jan
van Geuns, Georg Forster en de schilder
Johann Friedrich August Tischbein, om
slechts enkelen te noemen.

Met haar onderzoek heeft Franke
een beschrijving gegeven van de ont-
vangst van twee belangwekkende Duitse
bewegingen in theologie en filosofie
in het langzamerhand `verdommend'
Nederland. Die beschrijving is lang niet
altijd helder, wél nauwgezet en zij prik-
kelt nu en dan tot tegenspraak en nader
onderzoek. De Nederlandse ontvangst
van Duitse theologie en filosofie lijkt in
het onderzoek van Franke geheel los te
staan van de politieke en staatkundige
ontwikkelingen: in de roerigste jaren
in de Nederlandse geschiedenis - bur-
geroorlog, revolutie, oorlog, bezetting
- vertoont het debat over neologie
en Kantianisme zo gelijkenis met de
discussie over nieuwe ontwikkelingen
in de damsport ten tijde van de Tweede
Wereldoorlog. Het volstrekt negeren van
de `buitenwereld' doet geen recht aan
de betekenis daarvan voor het verlichte
debat. In de Republiek politiseerden de
preken onder invloed van de polarisatie
tussen patriotten en prinsgezinden,
verscheen er met de komst van de Fran-
sen een welhaast seculiere revolutio-
naire godsdienst op het toneel, werd de
scheiding van kerk en staat geregeld en
in 1798 een radicale grondwet aanvaard.
Door het veronachtzamen van de poli-
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tieke werkelijkheid raakt het verlichte
debat nu verzeild in een luchtledig, waar
het destijds waarachtig niet in verkeer-
de. Het aan Habermas ontleende begrip
`publieke ruimte' wordt wel te pas en te
onpas gebruikt, maar veel verheldert dit
mantra niet.

De vasthoudendheid van Viktoria
Franke verdient grote bewondering.
Het door haar in beeld gebrachte debat
is taai en lang niet altijd gemakkelijk te
doorgronden. Al die varianten van ne-
ologie en Kantianisme moeten haar nu
en dan tot wanhoop hebben gedreven.
Die wanhoop lijkt monter bestreden,
wat een prestatie van formaat is. Haar
neiging om geciteerde tekstfragmenten
ook nog eens in samenvatting te parafra-
seren beviel me minder: het vertraagt de
lectuur nodeloos. Het boek had voorts
gewonnen bij een wat strenger redactie,
die de tekst niet alleen van spelfouten
en germanismen had gezuiverd, maar
die de tekst ook levendiger had kunnen
maken.

Intussen ligt er wel een bruikbaar
fundament voor de nadere geschied-
schrijving van de Duits-Nederlandse
ontwikkelingen in de periode 1750-1850.
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