
Uit de tijdschriften 

Korthals Altes A., 'Koning Willem II schrijft de Keizer van Japan'. 
In: Spiegel Histtoriael 13 (1978) nr. 2 (febr.) blz. 66 - 72. 

De titel van dit artikel is te bescheiden. De auteur beschrijft 
vooral de Nederlandse missie naar Japan in 1844 en de pogingen om 
het schrijven van de Nederlandse koning overhandigd te krijgen aan 
onwillige Japanse keizerlijke ambtenaren. 

En passant krijgt de lezer een aardig inzicht in het saaie be
staan van de Nederlanders op Decima. 

Dat de onderhandelingen met de Japanners een moeizaam verloop 
hadden, kwam mede door een schromelijk tekort aan Nederlandse ken
nis van de Japanse verhoudingen en door het weinig tactvolle optre
den van enige Nederlanders. 

De brief van Willem II pleitte voor ruimere openstelling van 
Japan voor vreemdelingen. Resultaten had deze koninklijke poging 
niet. 

Het artikel is verlucht met een aantal portretten en Japanse 
prenten. 

J.G. Kikkert 

Korthals Altes, A., 'De kanonnen van Simonoseki". In: Spiegel His
toriael XIII ( 1978) 3 (maart) pp. 158 - 169. 

Uit het dagboek van jhr. Dirk de Graeff van Polsbroek, die in Japan 
verbleef van 1857 tot 1869, krijgt men een goed beeld van de toestan
den, die zich rondom de "openstelling" van Japan in die periode heb
ben afgespeeld. 

Dit artikel is in zekere zin een vervolg en een aanvulling op het 
verslag van de missie-Uhlenbeck naar Japan in 1844 ( zie Sp. H., febr. 
178) en beschrijft met name het forceren van de Straat van S:imonoseki 
in 1863, waaraan door het Nederlandse stoomkorvet 'Medusa' is deel
genomen. 

Het verhaal wordt vergezeld van een groot aantal illustraties. 
Enige afbeeldingen zijn zeer bij zonder en afkc:mstig uit de collec
tie van het Rijksmuseum "Nederlands Scheepvaart Museum" te Amsterdam. 

J .G. Kikkert 
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Brants, J., 'Potgieter'. In: Spiege l Historiael XIII ( 197 8) 3 (maart) 
pp. 174 - 177. 

Zeer korte biografie van de bekende negentiende eeuwse zakenman
literator, met terechte nadruk op "De Gids". Ook vermeldt het arti
kel enige persoonlijke gegevens voor niet-Potgieterkenners. Enkele 
illustraties. 

J. G. Kikkert 

Elias, B.G.J., 'Koloniale troebelen en ministriële verantwoordelijk-
heid'. In: Spiegel Historiael XIII (1978) 5 (mei) pp. 357 - 361. 

Over de problemen rond de Nederlandse Westindische koloniën in de 
vorige eeuw bestaat weinig literatuur. De opgave bij dit artikel 
bevat, naast twee nieuwere artikelen, slechts een drietal monogra
fieën uit de vorige eeuw. 

De gouverveur van deze bezittingen van 1842 tot 1845 was 
Burchard Jean Elias, een voortvarend man in een kolonie, waar
"de geringste afwijking of wijziging van bestaande gewoonten of ge
bruiken eene panische schrik veroorzaakt ( ... )". Elias raakte dan 
ook in conflict met de plantage-eigenaren in Suriname in verband 
met een nieuw slavenreglement. Daar doorheen speelde de vraag 
(het wasnog vóór 1848!) in hoeverre art. 59 van de grondwet nog 
van praktische toepassing was: "De Koning heeft bij uitsluiting het 
opperbestuur over de volksplantingen en bezittingen van het Rijk in 
andere werelddelen". 

Het artikel wordt o,m. vergezeld van interessante repro's van 
vijf pagina's uit het gouvernementsblad no, 6 van 1844, 

J. G. Kikkert 

Blom, A. van der, P. Janzen, 'Nederlandse historieschilderkunst uit 
de vorige eeuw', In: Spiegel Historiael XIII ( 1978) 5 (mei) pp. 381 -
388. 

Een vrij uitgebreide schets van de ontwikkeling van de negentiende 
eeuwse historieschilderkunst in ons land, die sterk in de belang
stelling is gekomen door de geslaagde zomertentoonstelling in 
het Amsterdamse Rijksmuseum. 

In nauwe samenhang met het vaderlands nationalisme volgen de 
schrijvers deze ontwikkeling van het artikel van Pieter Kikkert in 
het Koninkrijk Holland van Lodewijk Bonaparte totaan de periode rond 
1880, wanneer de sociale kwestie de historieschilderkunst naar 
de achtergrond dringt. De schrijvers vatten het zelf aardig samen: 
Veth wilde Nederland. opheffen, Potgieter wilde Nederland verheffen, 
Thorbecke wilde Nederland veranderen. 

J .G. Kikkert 
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De derde aflevering van jaargang 19 (1978) van Kleio. Tijdschrift 
van d.e Vereniging van leraren Geschiedenis en staatsinrichting in 
Nederland (V.G.N.) is voor een deel gewijd aan artikelen over de 
Nederlandse Verlichting (blz. 237 - 283). De themata zijn 'Schuld en 
boete' (opvattingen over homosexualiteit), 'Terreinverkenning' 
(enkele hypothesen voor nader onderzoek) en 'Grondwettige Herstelling' 
(de centrale ideeën van dit belangrijke geschrift). Het geruchtmaken
de boek van S. Schama, Patriots and Liberators: Revolution in the 
Netherlands 1780 - 1813, wordt geanalyseerd; daarbij komt uiteraard 
de historiografie over deze periode, van Thorbecke tot en met De Wit 
aan de orde. 

Tenslotte geeft een uitvoerig artikel (blz. 284 - 297) een his
toriografisch overzicht van de hedendaagse discussie en de daarin 
ingenomen standpunten over de aard en betekenis van de Franse Revolutie. 

Al bij al een waardevol nummer voor wie geïnteresseerd is in 'wor
tels' van de 19e eeuw. 

M.J. van Velzen 

Baetens, R., "Een onderzoek naar het beoefenen van de industriële 
archeologie in België". In: Bijdragen en Mededelingen betreffende 
de geschiedenis der Nederlanden, 92 ( 1977, 1 ) 69 - 80. 

Industriële archeologie heeft als object de technische aanwending 
van verschillende materialen in landbouw, visserij, nijverheid, trans
port, handel en andere diensten. 

Schrijver pleit er voor "materiële overblijfselen" te vervangen 
door "getuigen", zodat archivalia en iconografische bronnen ook 
binnen de definitie vallen. 

Een interdisciplinaire benadering van het industriële aspect 
van de materiële cultuur vergt samenwerking tussen ingenieurs, ar
chitecten, industriële ontwerpers, geografen etc. Doeleinden zijn 
het inventariseren, beschrijven, classificeren en bestuderen van 
industriële artefacten en eventueel de conservering en onderbrenging 
in musea, Schrijver geeft een overzicht van de stand van zaken in 
België, 

P,R,D, Stokvis 

Wils, L., "De taalpolitiek van Willem I. In: Bijdragen en Mededelingen 
betreffende de geschiedenis der Nederlanden, 92 ( l 977 , 1 }. 81 - 87. 

Door Koning Willan I werd de staatstaal, het Noord-Nederlands, als 
steunpilaar van zijn verlicht centralistisch regime in de als Vlaams 
beschouwde gewesten bevorderd, Dit stuitte op verzet van de libera
len, die zich erfgenamen voelden van de Franse revolutie, en van de 
traditionàlisten, die de verlichting in de vorm van verhollandsing 
vreesden. De rigoureuze doorvoering van de "staatstaal-politiek" 
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vanaf 1819 riep dusdanige weerstanden op, dat Willem I in 1830 tot 
concessies besloot: taalvrijheid voor Waalse taalgrensgemeenten, 
facultatief gebruik van het Frans in het gehele rijk. Hierdoor werd 
de volkstaal tot overheidstaal met de nodige uitzonderingen, De 
''volkse" taalregeling kwam te laat om de revolutie te voorkcmen, die 
het Frans voor lange tijd tot officiële taal maakte. 

P.R.D. Stok.vis 

Documentaal 6 (1977) 3 (oktober) 

- In de rubriek Vakgenootschap: 
Prijsvragen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en 
Letterkunde: afdeling Letterkunde, voor het jaar 1980: 

Een studie over de gelegenheidspoëzie van Guido Gezelle 
in zijn Kortrijkse tijd. 

Datum van inzending: vóór 11 december 1979. 
Bedrag van de prijs: 25.000 Fr. 
Voor alle inlichtingen kan men zich wenden tot het Secretariaat der 
Academie, Koningstraat 19, 900-Gent, tel. (91) 252774. 

- In de rubriek Inventarisatie: 
1. Proefschriften in voorbereiding. (samenst: A.L. Sötemann, bew.: 

W.A. Hendriks). 
VU Amsterdam 

Prof. Hoekstra-Schenkeveld: 

RU Leiden 

J.Andriessen: De waardering van het werk van A.L.G. 
Bosboom-Toussaint door haar tijdgenoten. 

Prof. Gomperts: 
E. Francken: "Woutertje Pieterse", een deel van Mul
tatuli's Ideeën. (voorl. titel) 

Prof. Zaalberg: 

RU Utrecht 

J. Wagelaar: Jacob Vosmaer (met editie van Het Leven 
en de Wande lingen van Meester Maarten Vroeg). 
F.E.A. Batten: Jan ten Brink. 

Prof. Brandt Corstius: 
G. Kuipers: De receptie van buitenlandse literatuur 
in de Nederlandse tijdschriften gedurende het tijdvak 
1830 - 1840. 

Prof. de Deugd: 

RU Gent 

H. Bakker: De Kleine Johannes van Frederik van Eeden en 
Das fremde Kind van E.T.A. Hoffmann, Een comparatis
tisch-struçtuuranalytische studie. 

Prof. Deprez: 
S. Bracke: Prudens van Duyse. 
Mej. G. de Clerq: Rodenbach en de Duitse romantici. 
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KU Leuven 
Prof. Aerts: 

E. Derluyn: Guido Gezelle en Engeland. 
K. Hulpiau: René de Clerq, monografie. 
L. Simons: Vlaanderen en Neder-Duitsland in de 19e 

eeuw. 
J. Vlasselaers: Ontwikkeling van literaire kunstopvat
tingen in Vlaanderen vanaf het Realisme (ca. 1840) tot 
Van Nu en Straks (niet inbegrepen). 

Prof. van Gorp: 
R. Debbaut: Mens en maatschappij in de Nederlandse na
turalistische roman. 

Prof. Janssens: 
?: Multatuli en/in Duitsland. 

U. van Luik 
Prof. Rutten: 

L. Gillet: J.-K. Huysmans et la Hollande. Lettres de 
J.-K. Huysmans à Arij Prins (1885 - 1907) Introduction 
et notes. 

U. van Parijs (Paris-Sorbonne) 
Prof. Brachin: 

M. Coussens: Le Mouvement Flamand et l'Allemagne avant 
1914. 

2. Stichting Taalwetenschap. (W.H.) 
In: Lijst van lopende projecten: De bibliografische 
beschrijving, de karakterisering en de terminografie 
van de primaire bronnen van de geschiedenis van de be
schrijving van de gramnatica van het Nederlands tot 
omstreeks 1900. Prof. Dr. D.M. Bakker: Mevr. Drs. E. 
Ruijsendaal, Mevr. H. van Dalen-Koreman, J. van Hel
voort , M. Maas • 

- In de rubriek Uitgaven in voorbereiding: 
Isaäc da Costa: Vijf en Twintig Jaren. Een lied in 
1840. Naar het handschrift uitgegeven, ingeleid en van 
aantekeningen voorzien door dr. W.J.C. Buitendijk. 
Zutphen: Thieme. (Klassiek Lett. Pantheon 140) 

- In de rubriek Pas verschenen: (B.v.S.) 
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Bibliografie van geschriften op het gebied van de 
Nederlandse taalkunde uit de negentiende eeuw. 
Amsterdam: Vrije Universiteit 1977. 3 dln. in één 
band. Gestencilde uitgave. 
Adres: Mevr. H.W. van Dalen-Korsman, p/a Vrije Uni
versiteit, Fac. der Letteren, Postbus 7161, Amsterdam. 
Aan verzoeken om toezending zal worden voldaan zolang 
de oplage strekt. 

Ellen Krol 



Gezellekroniek afl. 12, 1977, Guido-Gezellegenootschap, Kapellen 
Gezellesymposium Kortrijk 1977, 5 - 59 
Inleiding, 7 
G.P.M. Knuvelder, 'Toespraak tot J, de Cuyper', 8 - 10 
J. de Cuyper, 'Toespraak tot het Gezellesymposium te Kortrijk', 

1 J - 15 
J.P. Couttenier, 'Maatschappelijke basis van Gezelles poëtische ver
nieuwing omstreeks 1877', 17 - 33 
B.F. van Vlierden, 'O Dichtergeest', 35 - 59 
Bijdragen 
K. de Busschere, ' 'Westvlaams' voor Gezelles taal een ongelukkige 
benaming', 61 - 121 
B.F. van Vlierden, 'Gezelle in de spiegel', 123 - 141 
Chr. D1Haen, 'Een centrale periode in Gezelles leven 1860 - 1865', 

143 - 150 
H. de Bos, 'De Friese nieuwjaarswens van Guido Gezelle. Een mystifi-
catie in miniatuur', 151 - 164 
Archivalia 
Chr. D'Haen, 'De notaboeken van Guido Gezelle', 169 - 175 
K. de Busschere, 'Verslag plenaire vergadering 1 mei 1976', 176 - 178 
Mengelmaren (verzameld door K. de Busschere), 180 - 193 
Boekbesprekingen, 196 - 210 
Bibliografie 
J. Geens, 'Bibliografie 1975 en 1976', 212 - 220 
Klapper 
E. Janssen, 'Klapper op de jaargangen 6 t/m 10' , 222 - 223 
Corrigenda et addenda, 233 

K. de Bus schere 

Bakker, R., 'Octave Mirbeau of de onschuld gaat in het zwart ge
kleed'. In: Maatstaf 25 (1977) 5/6 (mei/juni), p. 40-75 [waarvan p. 
41-52 foto's en p. 74-75 de daarbij behorende onderschriften] 

Octave Mirbeau, in 1848 geboren in Trévières als zoon van een offi
cier van gezondheid, brengt zijn jeugd door in Rema.lard, is enige 
tijd leerling aan het jezuïetencollege in Vannes (Bretagne), behaalt 
in 1866 in Caen zijn baccalaureaat en schrijft zich dan in Parijs in 
als student rechten, maar studeert niet. Hij wordt journalist in 
1872 en bekleedt in 1877 zelfs voor een korte tijd een bestuurlijk 
ambt. Na een dramatisch geëindigde liefdesaffaire leert hij Augus
tine Toulet, zich noemende Alice Regnault, actrice, kennen, met wie 
hij in 1886 trouwt, In 1883 richt hij samen met vrienden het sati
rische weekblad Les Grimaces op, dat maar nauwelijks een half jaar 
bestaat. In het jaar van zijn huwelijk valt ook zijn literair debuut: 
Lettres de ma chaumière (1886), een verhalenbundel, in 1887 gevolgd 
door zijn eerste roman Le Calvaire, Mirbeau wordt in deze jaren van 
overtuigd monarchist anarchist, In 1899 verschijnt Le jardin des 
supplices (Ned. vert. De tuin der folteringen), het jaar daarop ge
volgd door zijn bekendste boek Le journal d'une femme de chambre
(Ned. vert. Het dagboek van een kamermeisje), waarin al de thema's 
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uit zijn werk terugkeren. Mirbeau overlijdt in 1917 in Pa.rijs aan 
syfilis. Het anekdotenrijke artikel besluit met zijn roerige begra
fenis en de spoedig daaropvolgende vergetelheid. 

Dick Welsink 

Prenen, H.L., 'Portfolio: Charles Keene'. In: Maatstaf 25 (1977) 
10 (okt.), p. 24-34 [waarvan p. 25-32 illustraties] 

De Engelse tekenaar Charles Keene (1823-1891) leverde wekelijks 
gedurende veertig jaar een 'cartoon' aan het beroemde blad Punch.
Men beschouwt hem thans als de beste medewerker aan dit blad, als 
een voorloper van de impressionisten, die alle facetten van de sa
menleving van zijn tijd briljant heeft getekend. Aan het eind van 
dit korte artikeltje vindt men enige feitelijke gegevens en de 
voornaamste literatuur over Keene. 

Dick Welsink 

Ros, M., 'Octave Mirbeau en het anarchisme', In: Maatstaf 25 (1977) 
10 (okt.), p. 77-91.

In dit artikel rekent Mirbeau-vertaler Martin Ros af met een paar 
fouten en vergissingen die telkens weer in Mirbeau-literatuur op
duiken. Eén van de meest hardnekkige misverstanden, namelijk dat 
over zijn 'flirt' met het anarchisme, wordt hier op overtuigende 
wijze naar het rijk der fabelen verwezen. 
Dit geschiedt min of meer aan de hand van een bespreking van het 
boek Anarchism in France, the case of Octave Mirbeau van Reg Carr, 
dat ondanks heel wat kritiek toch de moeite van het bestuderen waard 
blijkt. In de tekst van het artikel worden nog een aantal andere 
min of meer belangrijke titels over Mirbeau genoemd. 

Dick Welsink 

Timmer, Ch. B., 'Gogol in nieuwe verpakking'. In: Maatstaf 25 (1977) 
10 (okt.), p. 92-96. 

Na een korte inleiding over de gevaren die verbonden zijn aan het 
interpreteren van een literair werk met behulp van biografische ge
gegevens, gaat Timmer over tot het bespreken van The Sexual Laby
rinth of Nikolai Gogol (1976) van de Amerikaanse slavist S. Karlin
sky. In dit boek wordt op overtuigende, zij het hier en daar over
trokken wijze aangetoond, dat Gogol onmiskenbare hc:mosexuele nei
gingen bezat, met welke wetenschap diverse passages uit zijn werk 
beter verstaan kunnen worden. Aan het slot van het artikel vindt 
men een lijst van geraadpleegde werken. 

Dick Wels ink 
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Sillevis, J,, 'Portfolio: John Martin'. In:Maatstaf 25 (1977) 11 
(nov.), p. 56-68 [waarvan p. 57-64 illustraties] 

De Engelse schilder John Martin (1789-1854) maakte schilderijen 
die een duizelingwekkende ruimte suggereren door een dramatische 
lichtval en vreemde architectuur, Hij debuteerde in Londen in 1812 
met een werk, getiteld Sadak in search of the waters of oblivion, 
maar zijn eerste succes boekte hij met Joshua Commanding the Sun 
to Stand Still upon Gibeon (1816), welk schilderij de bovengenoem
de eigenschappen vertoont. Voortbordurend op dit succes vervaar
digde hij tal van werken (waaronder 24 illustraties voor Miltons 
Paradise Lost, waarmee hij zich ook bekendheid buiten Engeland ver
wierf) die beurtelings werden geprezen en gekraakt. In de noten 
wordt de voornaamste literatuur over Martin gegeven. 

Dick Welsink 

Prenen, H.L. 'Portfolio: Victor Hugo als tekenaar'. In: Maatstaf 
26 (1978) 1 (jan), p. 40 - 51 [waarvan p. 41 - 48 illustraties]. 

De in zijn tijd zo hoog geprezen en later zo zeer verguisde Franse 
dichter Victor Hugo blijkt een uitstekende tekenaar te zijn geweest. 
Hij heeft meer dan 600 bladen nagelaten, waarvan het grootste ge
deelte (350 tekeningen) in het bezit is van het 'Maison Victor Hugo', 
waar ook een permanente expositie van een klein deel van de collectie 
plaats vindt. De tekeningen munten uit door een indrukwekkend clair
obscur, een geniaal spel van zwart en wit, hetgeen in de bijgeplaat
ste illustraties duidelijk tot uitdrukking komt. 

Dick Welsink 

Bokshoorn, F. 'De hebzuchtige vrees een revolutie op achter te 
zijn'. In: Tirade 21 (1977), 226/227 (juni/juli) p. 414-421. 

Het artikel gaat over de Russische boeren, vóór en na de omwente
ling van 1917 en met name over de kijk van de literatuur op de 
boeren van vóór 1917: de grote Russische literatuur van de 19de eeuw 
was plattelandsliteratuur, Tolstoi beschreef in Oorlog en vrede 
de toestand op het platteland, Dostojewski zou er, met Tolstoi, 
voor zorgen dat een 'mooie' kijk op de Russische boeren in de rest 
van Europa verspreid werd. Tsjechow echter, gaf in 1897 in zijn ver
haal Boeren (evenals Balzac in Frankrijk), een veel pessimistischer 
kijk op de boeren, waar dan ook niet alleen een literair maar voor
al een politiek schandaal uit voortvloeide. 

Het laatste deel van het artikel gaat over meningsverschillen 
tussen Lenin, en Gorki die meende dat Lenin te veel de boeren naar 
de ogen keek. 

Jelle van der Meulen 
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Dresden, S, 'Volmaakt en onvoltooid'. In: Tirade 21 (1977) 
228/229 (sept./okt.) p, 476 - 485, 

Tirade 228/229 is gewijd aan het thema 'Het onvoltooide' in de 
kunst. Dresden betoogt o.a. dat men eind l8e eeuw oog krijgt 
voor het onvoltooide in de kunst. Het fragment wordt in de 
duitse Romantiek als zelfstandige grootheid gezien, terwijl ook 
de 19e-eeuwse schilder Eugène Delacroix gevoelig is voor het 
fragmentarisme. Er is in de 19e eeuw niet langer een tegenstel
ling tussen volmaaktheid en onvoltooidheid: het onvoltooide 
kan juist daardoor volmaakt zijn. Onder invloed van Poe en Baude
laire groeit een opvatting dat het maken van een kunstwerk be
langrijker is dan het voltooien, Het eindeloos voortzettend maken 
en mogelijkheden ontdekken heeft fragmentarisme en onvoltooid
heid tot gevolg. 

Jelle van der Meulen 

Sillevis, J, 'De schoonheid van de schets 1, In: Tirade 21 (1977) 
228/229 (sept./okt.) p. 492 - 497, 

Ook in dit artikel komt o.a. naar voren dat begin l9e eeuw de 
'onvoltooide' schets in de belangstelling komt. Er ontstonden 
tentoonstellingen van schilders die landschappen schetsten zonder 
details in te vullen. Sommige critici reageren furieus, maar 
Baudelaire schreef: "Een stuk dat goed in elkaar zit is in het 
algemeen niet uitgewerkt, en een stuk dat volledig voltooid is, 
hoeft helemaal niet goed in elkaar te zitten. "

Onscherpe foto's van bewegende beelden (wandelaars) beïnvloedden 
schilders die wandelaars als kleurvlekken gingen weergeven. 

Jelle van der Meulen 

Hart, M. 't, 'Het onvoltooide in de muziek'. In: Tirade 21 (1977) 
228/229 (sept./okt.) p. 509 - 517, 

Besproken worden de Grote mis in C-klein van Mozart en de Unvollen
dete van Schubert, die zeer veel onvoltooide stukken naliet omdat 
hij in 1828, 31 jaar oud, stierf, Als redenen voor het onvoltooid 
blijven van deze twee werken geeft 't Hart: het zijn grote werken, 
er was geen vraag naar en ze zijn te gedurfd. 

Jelle van der Meulen 
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Heumakers, A. 'Stendhals 'Lucien Leuwen': een politieke Bildungs
roman.' In: Tirade 21 (1977) 228/229 (sept./okt.) p. 539 - 555. 

Stendhal heeft zijn roman Lucien Leuwen waarschijnlijk niet voltooid 
omdat de eerste twee delen zelfstandig te lezen zijn. Bovendien 
zou de roman met zijn aanklachten tegen de Juli-Monarchie van Louis
Philippe, Stendhal zijn baan gekost hebben. Aanvankelijk juichte 
Stendhal de omwenteling van 1830 toe, maar snel bleek dat er van wer
kelijke democratie geen sprake was. Stendhal is in dienst van de 
regering en raakt daardoor met zichzelf in conflict: een thema. dat 
ook in Lucien Leuwen speelt. Daarnaast is er het thema van de vader
zoon verhouding. In zijn boeken worstelt Stendhal met het probleem 
van een slechte vader, ideale vaders en daarbij de bewondering 
voor Napoleon. In tegenstelling tot zijn andere romans zien we in 
Lucien Leuwen dat de held alles van het begin meekrijgt: welstand, 
ouderliefde. Deze zaken remmen hem echter meer dan dat ze hem sti
muleren. Lucien probeert zich daar aan te ontworstelen. Daarom is 
Luaien Leuwen, naast satire op het leven in Frankrijk, een Bildungs
roman. De roman beschrijft een wordingsproces, probeert antwoord te 
vinden op de vraag wat iemand kan zijn, die alles al heeft. 

Er wordt een uitvoerige samenvatting van de roman gegeven en aan 
het slot wordt nog even ingegaan op het nooit geschreven 3e deel. 

Jelle van der Meulen 

Büch, B. 'Goethe en Eckermann: het eeuwige en het onvoltooide'. 
In: Tirade 23 (1977) 228/229 (sept./okt.) p. 556 - 565. 

J.P. Eckermann (1792 - 1854) voltooide met zijn Gespräche mit Goethe 
in den letzten Jahren seines Lebens het Goethebeeld, maar blijft zelf 
nagenoeg onvoltooid. 

Eckermann wilde liefst schilder worden; hij krijgt een klerken
baantje, vecht tegen de Fransen in 1814, heeft daarna als militair 
een kantoorbaan. Hij ontdekt Goethe, wil dichter warden en volgt 
naast zijn baan een gymnasiumopleiding. Hij laat voor eigen rekening 
zijn Gedichte drukken, die hij, als hij in Göttingen studeert, naar 
Goethe stuurt, zonder daar reactie op te krijgen. Eckermann wil niets 
liever dan met Goethe in contact komen, wat hem eindelijk lukt in 
1823. Daarna ontmoet hij hem regelmatig, al wordt hij, met de woorden 
van Eckermanns biograaf H.H. Houben door Goethe "schandelijk mis
bruikt". 

Eckermann moet, doordat hij contact met Goethe wil hebben, zich
zelf verloochenen. Hij heeft Goethe blijkbaar nodig om zelf wat te 
zijn, maar dat levert hem een hoop ellende op. Na de dood van Goethe 
(1832) wordt Eckermanns leven steeds triester, en armoedig en een
zaam sterft hij 1854. Op zijn grafzuiltje staat 'Goethes freund', 
in feite is hij nooit meer dan Goethes slaaf geweest. 

Jelle van der Meulen 
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Timmer, C.B. 'Russische notities'. In: Tirade 21 ( 1977) 231 (dec,) 
p. 654 - 663. 

In deze notities o.a. een anecdote over Dostojewski en diens vrouw 
en (n.a.v. Tirade 228/229) enkele opmerkingen over het onvoltooide 
in de Russische literatuur, waarbij Timmer wijst op onvoltooide wer
ken van Poesjkin, Gogol en Dostojewski. 

Jelle van der Meulen 

Veer, P. van 't. 'Het verzamelde werk van Stuiveling en Multatuli'. 
In: Tirade 22 (1978) 232 (jan.) p. 2 - 15. 

Van 't Veer bespreekt het elfde deel van Multatuli's Volledige Wer
ken. Hij gaat eerst in op problemen van de eenmansredacteur (de voor
zitter van het Multatuli Genootschap: Stuiveling), vooral omdat 
het documentatiemateriaal rond Douwes Dekker zo verspreid bewaard 
blijkt te zijn. 

Uit dit deel wordt, volgens Van 't Veer, de periode 1862 - 1866 
pas echt duidelijk, met name Dekkers relatie met Mimi en ook de 
relatie tussen Dekker en zijn uitgever d'Ablaing van Giessenburg, 
die voorzitter was van de vrijdenkerskring De Dageraad. In het no
tulenboek van De Dageraad staan details over Dekker, terwijl ook 
veel materiaal gehaald is uit de collectie brievenboeken van 
d'Ablaing. In tegenstelling tot W.F. Hermans vindt Van 't Veer 
de journalistieke bijdragen van Dekker aan de Opregte Haarlemsche 
Courant over het Duitse Rijnland, fascinerend en noemt hij Dekker 
een prima buitenlands correspondent. De plannen die Dekker had om 
samen met Busken Huet (redacteur van de Opregte Haarlemsche Courant) 
een eigen krant op te richten, zouden best kans van slagen gehad 
hebben, maar Busken Huet durfde het niet aan. 

Jelle van der Meulen 

A. Bosmans-Hermans, 'De sociale opvoeding van de toekomstige onderwij
zers in de Belgische opleidingsinstituten van 1842 tot 1884'. In: Peda-
gogische Studiën 1978, 55, 1, blz. 19 - 25. 

Middels primaire en secundaire bronnen wordt aangegeven, dat sedert 
1868 de Belgische landelijke overheid ten koste van de religieuze di
mensie meer aandacht besteedt aan de sociale opvoeding van de onder
wijzers, opdat zij zich op waardige wij ze in een burgerlijk milieu 
kunnen gedragen, 

N.L. Dodde 
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