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waarin dat een rol speelt van de Vlaamse schrijver Cyriel Buysse en van de Nederlanders Herman Heijermans en wederom De Haan als uitgangspunt.
In een verihssende insteek op het taboe geld komt bij Helleke van den Braber
ook de laatnegentiende-eeuwse literatuur voorbij, maar anders dan de literatuur
zelfvormen hier brieven en financiele archiefstukken het bronnenmateriaal voor

ineenextrabijdrage,wasindezebundelwellichtopzijnplaatsgeweest.Te

kertijdbiedendehoofdstukkenmethuncaseskleinemaardiepeenoverwe

interessanteinkijkjesindepraktijkvanhettaboeinhetfindesiecle.Decont<

zijnwelvrij specifiek. Denadmk ligt op literatuur enerzijds ende soda
wettelijke stmcturen rondcriminaliteit anderzijds,meteenenkeluitstapj

haarboeiendebijdrage over de Tachtigers en geld. Den Braberstelt ondermeer

raakt aanmuziek enmedicijnen engenderkwesties gerelateerd aanUedinE

aan de kaak hoe er werd opgeschept over binnengehaalde financiele bijdragen
voor De Gids, wie er middels obligaties De Gids steunde, en hoe onderlinge giften patronaatscultuur de verhoudingen tussen schrijvers soms op scherp kon zetten. Josephine Hoegaerts gaat in op ongepaste mannenstemmen en maakt daarbij

aandebeperkte kantvoor eenjaarboek over iets dat cultured zobreed
weerslagvindtenineenverscheidenheidaanonderwerpenbestudeerdkan

ook gebmik van een wat minder literair of artistiek bronnencorpus: medische
traktaten,waamitnormenover'gezonde'en'natuuriijke'mannenstemmenblijken.

den.Casestudies vantaboesin,bijvoorbeeld, visuele enperformatieve cultui
denk aandebeeldende kunst enmuseumpraktijk (de als problematisch er
confrontatie van vrouwelijke museumbezoekers met mannelijk naakt, om

watte noemen) enaanpublieke architectuur (Cuypers' crypto-katholieke

Ben de Paters bijdrage over zelfmoord vomit de bmg tussen het eerste, meer
letteren- en literair georienteerde deel en het tweede, meer maatschappelijk-sociologisch gerichte deel, met de nadruk sterk op strafen misdaad. De Patergeeft een
interessantinzichtin visies op zel&noordvan Duitse en Nederlandseintellectuele
elites, en dereligieuzepfpolitieke standpuntendiehetbehandelenvanzelfmoord
als taboe (ofjuist niet) bepaalden. Klaas de Graaffmaakt de historische balans op
rond de verkrachting en moord van een meisje in een kerk in 1900, en raakt

museum), maarookaantheater,anderepodiumkunsten, offilm- hadde
dezebundelmogelijkeenwatevenwichtigergeheelgemaaktMisschien I

daarmeeaaneentaboe datvandaagnog steeds dwingendin de mediaaanwezig
kanzijn:pedofilievanpriesters.Dittaboeblijktvooralaanleidingvooreenopsommingvandeonsmakelijkedetailsvandeverkrachting.Ookinzijntweedebijdrage
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eentweedebundelaangewijdwarden?TaboeenverbodindeNederianden

om1900vormen eenvmchtbaarthemavoorboeiende studies enbiede
nieuwperspectief opliteratuur- ensociaal-culturele geschiedenis, zoals c
verzameldebijdragenlaten zien.

lijkt het idee van taboe en verbod vooral een aanleiding te zijn voor een histori-

schebeschouwing,in dit gevalop cellulaire penitentie enhet eenzaamopsluiten
van gevangenen in Nederland. We blijven in het gevangeniswezen met Sibo van

Ruller, die twee kanten van de interpretatie van crimineel gedrag belicht: het
klassieke idee van vrije wil en rationale keuze, en het tegen 1900 opkomende

PhilippusBreaker,OpkomstenbloeivanhetFriesenationalisme,1740-1875-Leeuwarden
(Wijdemeer) 2014,472bladzijden,ISBN9789492052049,Euro35,-.

FrieslandneemteenbijzonderepositieinalsprovincievanNederiand.Vai

model van de invloed van wat ik maar even in eigentijdse termen nature en
nurture noem op crimineel gedrag.

herkentditgewesteensterkeeigencultuur,waarindetaaleenbelangrijk b

Hetlaatstetaboebetreftkledinginrelatietot sekse,ineenkortartikelvanKitty

geleerdeJoostHalbertsma:'Detaalisganschhetvolk,zijisdenatiezeh

de Leeuw dat ingaat op de vrouwenbroek, begin twintigste eeuw mislukt als

broekrok maar succesvol als onderdeelvan een pyjama. De wat beperkte opzet
van dit stuk maaktdat het fascinerendeonderwerpvan taboe in kledingnauwe-

element is. Bekend is nog altijd deuitspraak van de Friese negentiende-.

uitspraakheeft nogaltijd nietaankrachtingeboet. Ookvandaagdedag
activisten diepleitenvooreensterkere zichtbaarheid vandeFriesecultuu
algemeen enhetbehoudvandeFriesetaalinhetbijzonder.

lijks uitgedieptkanwarden.
Hiermee is de bundel een verzameling casestudies. De interessante inleiding
van Sintobin en De Pater gaat uitgebreid in op de origine van term en fenomeen

' Aandatstreven naarmeerzichtbaarheid draagthetnieuweboekvanPl
Breuker,emeritushoogleraarFriesetaal-enletterkunde, beslisteensteentj

'taboe' en de invulling daarvan in het fin de siecle, maar is daarmee de enige
bijdragediekritischreflecteert op het taboeals concepten de relatie daarvantot

manifestaties van het Friese culturele nationalisme in de achttiende en

li/v<- ^^"/^/^f-

OpkomstenbloeivanhetFriesenationaUsme,1740-1873,bespreekthijversd

tiendeeeuw.Hij gaatondermeerinopdereputatievandeFranekerAc
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aandacht: de Teschkiao-w, die rond 1815is ontstaan en het Oera LindaBoek, datvan

omstreeks 1860 dateert. Beide teksten dragen de schijnvan authenticiteit, maar
zijn in werkelijkheid mystificaties. Het zijn typische voorbeelden van 'invented
traditions', zoals die toen in heel Europa te vinden waren.

Breakers studie laat zichhet beste gebmiken als naslagwerk. Voorwie lets wil
weten over toonaangevende figuren uit het toenmalige Friese culturele leven, is

het boek een goudmijn. Zo zijn er interessante uitweidingen over bekende en
minder bekende figuren, onder wie de publicistJacobus Scheltema, de liberaal
Albartus Telting, de taalkundige J.H. Behms, de hoogleraar geschiedenis JanWillem de Crane en de stadsarchivaris Wopke Eekhoff. Breuker bespreekt nauwgezet
welke bijdrage zij aan de Friese wetenschap en cultuurgeschiedenis hebben geleverd. Als leesboek is Breukers werk minder geslaagd:het is meer een aaneenschakeling van case studies, dan een gestructureerd verhaal met een duidelijke
onderliggende these. Dat blijkt ook uit het feit dat er midden in het boek een

heruitgave van Teschklaow is opgenomen. Daamaast zijn eruitgebreide intermezzo's,zoalsdeweergave vaneenreeksbrieven vanPaulus Scheltema (degeestelijke
vader van de Teschklao-w) en een integraal overzicht van de connecties tussen
Willem Bilderdijk en Halbertsma.

Toch doet Breuker in de inleiding wel een poging zijn boek van een koepelthese te voorzien. Hij gaat daartoe in debat met de Groningse hoogleraar Friese
taal- en letterkunde GofFeJensma, auteur van Hetrodetasjevan Salverda. BurgerUJkbewustzijn en Friese identiteit in denegentiende eeuw (1998).Jensma signaleert
eendalendetendensinhetFriesenationalismevanafiSgo:volgenshemkeerdede
grote burgerij zichvan de Friese cultuur afen werd dezevoortaan door de kleine

burgerij gedragen. Hij brengt deze ontwikkeling in verband met het 'revolutiejaar
1848' en de komst van Thorbecke. Breaker signaleert al rond 1835 een tendens

richtingliberalisme en verbindt de ontwikkelingenliever met termen als optimisme, voomitgang en trouw aan Friesland en de Friese voorvaders. Voor de

relatievebuitenstaanderzijndergelijkenuanceverschillenlastigtevolgendoordat
eenbrederepolitiek-historischeinbeddingontbreekt. Detheseszijnevenminduidelijk aanhet gepresenteerdebronnenmateriaalte relateren.

De discussietussen Breaker enJensmakrijgt concreterevormen met betrekkingtot het OeraLindaBoek,waarindegeschiedenisvanhet Friesevolkvanafde
Scheppingtot omstreeks 50v. Chr.wordtverhaald.In eenopdrachtaande naza-

tenwerdhetvoorgesteldals eenhandschriftuit hetjaar1256datbemsttebij de
familie Over de Linden,maarhet was al snel duidelijkdat het om eenverzinsel
ging. Breuker zoekt op twee punten de confrontatie metJensma. Ten eerste ziet

Breukerhetwerkprimairals eensatirischeafi-ekeningmet deFriesezelfgenoegzaamheid en het wefensrhannp1ii)<p rli1pttantii;mp tpn*rii1 Toncma hpi- iTi rlo l^om

elkaarwardengeplaatst. Tentweedeschrijft Breukerhetboektoe aand(
kundige EelcoVerwijs,wiensachtergrond engeschriften hij goedbijhetv(
karakter Oera Linda Boek vindt passen. Jensma meent daarentegen da

geschreven door Francis Haverschmidt (beter bekend onder zijn psew
PietPaaltjens). Breuker sluit overigens niet uit datdetwee alineenvroeg t
contact hadden over het boek.

Wieergelijkheeft?Dezerecensentdurfthetniettezeggen,maarzek>
datBreakereenprikkelendbetoogneerzet, dat delezeraanspoortom z
nieuweverbandenenaanknopingspuntentespeuren.Wieopzoekisnaar
netheorievorming enverdieping van concepten alsregionalisme encultu
nalisme, zoekt vergeefs in Breakers werk. Op detailniveau biedt dit wer
informatieve beschouwingen over deFriese cultuurbemiddelaars vanwel
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DeNegentiendeEeuw39,2015,i.Themanummer Satire,96bladzijden,ISSN13818546.
Satire wordt vaak gebezigd door auteurs die een zekere ongrijpbaarhek

belangrijk onderdeel van hun auteurschap gemaakt hebben. Auteurs al
Reve, Michel Houellebecq en HafidBouazza- om er willekeurig een :

noemen- zijnzeldenvasttepinnenopeenduidelijke eneenduidigeme
beter gezegd: zij geven regelmatig uitgesproken meningen, maar of die
ook daadwerkelijk is wat zij geloven, is nooit met zekerheid vast te ste
komt doordat uitspraken van deze auteurs over wat goed en slecht is b:

vastgedaanwardeninwatDanSperberenDeirdreWilsoninhunessay'I
the Use-MentionDistinction'(1981)een'ironictone ofvoice'noemen. I

maakt alleswatgezegdwordt ambigu,waardoorhet uiteindelijk aan d
om te besluiten of het besprokene inderdaad goed of slecht is. Erge

vreemd datjuist zulke auteurs zich met satire inlaten. Satire gaat imn

temg op duidelijke opvattingen overwatgoedenslecht is.Het doelvan
zoalsLindaHutcheonhetin Irony'sEdge(1994) omschrijft, 'ridiculing -

plicitly correcting - thevicesandfollies ofhumankind'. Ironieverliest in ?
ambiguiteit, omdathet ingezetwordt om het gerepresenteerde aante
voor te stellen als abject.

Ook J.B.D. Wibmer (1792-1836), door Laurens Ham geintroduceerd

bijdrageaanhetthemanummer oversatirevanDeNegentiendeEeuw,isz(
die ongezouten zijn mening geeft middels satire entegelijkertijd ieden

