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ters van Kant in Sluiers van Isis (1988) echter een gideonsbende, waarmee hij ener-

zijds hun geringe aantal en anderzijds hun enorme ijver beklemtoonde. Die bekeringsijver zorgde ervoor dat er inderdaad nogal wat publicaues en redevoeringen
opdoken, maar die bleken telkens uit dezelfde hoek te komen: de kring rond Paulas
van Hemert en Johannes Kinker.

De keuze van de drie tijdschriften draagt hier bij aan een mogelijke vertekening
van het beeld. De Vaderlandsche Bibliotheek was absoluut niet ingenomen met de
filosofie van Kant. De Schouwburg, onder redactie van Kinker, was dan weer ukge-

sproken kantiaans. Omdat de Recensmt zich op de vlakte hield, en gematigde verdedigingen van Kant opnam, gewaagt Franke wat voorbarig van een 'verborgen
kantianisme' (p. 188). Om haar argument kracht bij tezetten, reconstrueert zij
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zich zeer verheugd met het toeueden van de Amster-.
dichteres: het was een eer om haar~o'p"te'

m^ogen nemen in 'deez Dichter Maatschappii';
"- woesuiovens panicipatie past in een trend: in de

van de achttiende eeuw werden steeds meer
vrouwen toegelaren tot genootschappen. Het gir

niet alleeft om dichtgenootschappen, ma^

om wapengenootschappen, herVbrmende en

."-a!uy.rkundige g^nootschaPpen. Over de pamdpade

van vrouwen in de Nederlandse genootschapswereld

is nu voor het eerst een oyerzichtestudie verschenen^

(naast de groep Van Hemert-Kinker) twee kringen die zich met de kanuaanse filosofie bezighielden. De ene kring bestaat uit een aantal individuele theologen die
Kants filosofie poogden in te passen in een christelijk kader - en op die manier in

Ze plaatst de narionale_ontwikkelmgen bovendien

servatisme. De andere is een netwerk van Duitsers in Nederland die contacten

te maken met de situatiein Engeland, Frankrijk~eS

feite het vernieuwende potentieel van Itants ideeen inkapselden in een veilig con-

onderhielden met her Duitse kantiaanse ti]dschnft Al^emeine Literatur-Zeitung. Dit

gaat echter om een beperkt aantal mensen, waarvan J.R. Deiman de belangrijkste is
- niet toevallig opnieuw iemand uk de vriendenkring van Kinker. Viktoria Franke
biedt de lezer dus dieper inzicht in de working van wat de kantiaanse hbby genoemd
kan warden, maar lijkt door haar focus te snel tot de algemene conclusie te komen
dat er een brede voedingsbodem was voor vooruitstrevende Verlichtingsfilosofieen
en -theologieen.

In 1995 publiceerde Gert-Jan Johannes De barometer van de smaak, een brede

schets van het gehele veld van Nederlandse tijdschriften tussen 1770 en 1830.

van de hand van de histojaca Claudette Baar-de Weerd!

m een internationaal.perspectiefdoor een vereeliikir
Duitsland.

Baar-de Weerd^ onderzocht een tiental genoot-

SaE£^p^±fSv^^genoo;d^^
^^uwl^?^rtgemvhit'Kunstwwdt^o^b^^^

Zf:^£teL^^D= ^L:?=^^
?fTL^O chappen,(cmwM^Z7^;te:n^
gr±JenT.chappen (MaatschaPPiJ ^Nutv^:t'Aigen:e:n' ^Z'ZSg;

S^^^§^=sS?:^

Johannes' werk is een overzicht van de soorten tijdschriften, en dient als opstap voor
verder onderzoek - de achttiende eeuw wordt vaak (en niet ten onrechte) beschouwd

als de eeuw van her tijdschrift. Dat verder onderzoek is volop aan de gang: publicades over afeonderlijke tijdschriften, uitgevers, auteurs, redacteuren bieden telkens
opnieuw nieuwe inzichten in het complexe veld van tijdschriftpublicades. Viktoria

SS^2S=S?=SS
SJ£?s:^nder.wiepetronella Moens.^riana^'0^^ce;S^e

recensietijdschriften een belangrijke bijdrage aan die studie van het tijdschrift, maar
ook aan die van de verspreiding van nieuwe, revolutionaire ideeen in het Nederland

£^^^^^tMm7i;'1^l:a^?:;^'g^s^

van de lange achttiende eeuw.

S; ^LTllp£liA\l d^iMhttwa^^^^^^^

Franke levert met haar studie van de Dukse theologie en fdosofie in Nederlandse
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Vrouwen en genootschappen in Nederland
Claudette Baar-de Weerd, Uw sekse en de onze. Vrouwen en genootschappen in Nederland en in de ons omringende landen (1750-ca.l810). Hilversum: Verloren,
2009. 368 p., ills. ISBN 9-789087-041007. Prijs: 39,00.
"Welkom! Dichteresse! en Dichters! / Die in 't smjdperk zegepraelt!'. Met open
armen werd de dichteres Maria Petronella Woesthoven in 1790 ontvangen door de

voorzitter van het dichtgenootschap Kwnst wordt door arbeid verkregen. Hij toonde

^^^"T^^^^^^^^^dS^ZS
ty^^^wdetwetpw\ 1999.-Verra.sender^Zn^l^lgZ^;1^

ivrouwen een prominente-rol. De "donatrWwaren

LWTOrd.voerdenen waarbi^ zelf6ebord"urde v:andel7^denTvei!hSa
Tu^hu^.opttedensprak een Srote Pouueke~en'maat:chappeliJkrb^ocS53;

SS^Lnlwieenbesloten
^^Si^^t^u^ndi^^
kring van vrouwen wt depatricitekrmgen'd^
kregen in de natuurwetenschappen.

,Dtlmeel,wwde ;M deze^ertatieygekgen in het prosopografische karakter
:an.helonderzoek- Baar-de weerd. heeft^^vi'°uwe^lTdZ^fn^S

^^S1^,±eng!^^:^^e:::^^^

^.HeL^T^n^led°T en'trou^tes^

gww»stBMJ:'de weerd komt tot deconc^ie datdedeelimnFv^r^^ Z
e^b!pa^ltypesettootscbap..seboadetl wasaa» stand- D" mag ophet'eerste <
8^Zzimb."!nde CTnclusiezijn'wat deze "udie bijzo'ndermaAtTda't alkonbZ^
^onu^Ten^pd.eledenujsteneen ei6en 8ezicht kriJge". B^-de'Weerdbeschriift

van velen de individuele leefsituatie en de^~^^mTettge^ch^l^n

BOEKBEOORDEUNGEN

368

betrokken raakten - niet zelden blijken de acdviteken van de echtgenoten daarbij
van doorslaggevende invloed te zijn geweest. . , . .
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tF'evenJs'een meer theoretische benadermg van het gebruik van termen
&publieke'-en private' sfeer. Baar-de Weerd had hier haaivoordeel kunnendo^n^net

kende als minder besproken teksten van Gezelle

T "" kijkt. Het boek blijft ook verder aangenaam verrassen. Maar laat ik eerst beginnen met het vertrouwde,

en dat is, in het geval van de handelseditie van het
proefschrift van Dietlinde Willockx, de vorm. De

de studie van'Ulrike Weckel naar achtuende-eeuwse Duitse vrouwentijdschntten,
"Zwischen Hauslichkeit und Offentlichkeit. Die erstm deutschen Frauen-

^hriften7mspaten78^ahrhun^rtundihrPublikum(WS).D^^

tiseert zij het door historic! veelvuldig gehanteerde begrippenpaar Ujfentlichkw
held) en Hauslichkeit (huiselijkheid) en stelt zij dat historici te gemaj

1c politieke, openbare sfeer als het terrein van de man te defimeren en

le"a-^oUtiekefamilie- en privdsfeer als het domem van de vrouw; ved vake,rl?,er
sprafc'van een vloeiend amalgaam, waarbij beide domeinen zich niet eenc

studie is onderverdeeld in een theoretisch (hoofd-

stuk 1: 'De personificarie en de tekst') en een praktisch gedeelte (dat'de resterende vijf hoofdstiAken
beslaat). Elk praktisch hoofdstuk begint met een
t historische inleiding waarih de ontstaangeschiedenis, publicatie en reVeptie van Gezelles bundels

Dichtoefeningen, Kgkhofbloemen, Gedichten, gezan-

gen en gebeden, Tijdkrans en Rijmsnoer warden

laten begrenzen. ^ _ _ . . . ,

"fwee'vormen van sociabiliteit heeft Baar-de Weerd bewust buiten '

aten: de reTigieuze genootschappen en de vrijmetselMd-sloges. Hun eigen liturgie,

Auelen en organisatievormen vragen, aldus Baar-de Weerd, om een apart onderzoek. Dat is ronder meer een verdedigbare keuze, maar degegevens die zij^erover
verstrekt maken wel nieuwsgierig. Zo telde de ledenlijst van het Nederiandsch Z.en^

deling Genootschap in de jaren'1798-1801 maar liefst 358 yrouwen^oP ee»^tot"1
van 939 leden. Waarom was het aantal vrouwelijke leden zo hoog en

ande're'godsdienstige genootschappen? Hoe zag hun rol er precies uit? Kre|en ze
andere taken toebedeeTd dan in andersoordge genootschappen? En is er weUicht een

punt voor een vernieuwende leesmethode en een

perspectief van waaruit ze naar zowel de overbe-

"De'sterk^iografische invalshoek maakt dat andere zaken minde,r ,uitvoeriS ^

bod'komen.'zS was een bredere inbedding in het verlichtingsdebat wen
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besproken. Daarna wprden er gedichten geanaly-

seerd met de natuurelementen boom, roos en vis. Verder vormeneen inleidmg over
natuurpersonificarie in her werk van Gezelle en afrondende beschouwingen een

kader voor deze indeling.
In de nauwelijks tachag pagina's van her eerste, theorerische hoofdstuk warden de

belangrijkste metafoortheorieen besproken, van Aristoteles en Quinulianus over Pierre

Fonranier tot de cognidvisten. Her is een welkom overzicht, en toch, wellicht omwille

van zijn schetsmadge Wakter, niet vrij van vereenvoudigingen. Zo warden bijvoor-

beeld de theorie van Max Black (met het in alle overzichtswerken, en dos ook door

wrband te leggen met de opkomstvandevrouwenbewegmg in het begin van

'Willockx aangehaalde voorbeeld 'de mens is een wolf) en de Mental Space Theory als

tee°rd aan religieus geinspireerde zorgactivkeiten door vrouwui? Het ziJn vraSen^dle

Toch is er bij LakoflF en Turner geen sprake van interactie in de metafoor (we map

negentiende eeuw, die door verschillende vrouwenhistorici exPliciet wordt6ere^a'

in een vervolgonderzoek wellicht aan bod kunnen komen. Prosopogratisch onderzoek kan ook daarbij een waardevolle basis leggen.

LOTTE JENSEN
Radboud Universkek Nijmegen

Welkom, oude vriend!

Diedinde Willockx, Boom, roos, vis. Natuurpersonificaties als leesmethode worde

"'poSzie van Guide Gezelle. Tick: Lannoo, 2009. 384 p. ISBN 978-90-20983616. Prijs: 29,95.

Bij een zoveelste Gezelle-boek heb ik niet de neiging om^ent^ousiaft .te ro,ePen
'Welkom, oude vriend!', maar eerder om, in de trant van Jacob Geel, m stUte te

verzuchten:-'Ach, zijt gij daar alweer...' Boom, roos, vis. Natiturpersonificaties 6
Uefmethode voorde poe-zie van Guido Gezelle is niettemm een mooi gevonden
voor een boek waarin Gezelles gedichten warden geanalyseerd. Dat de boom^ roos

en vis ookop een methode slaan waarmee de kinderen vroeger hebben leren lezen,
is niet vanzelfsprekend voor iemand die als ik in een andere taal heeft leren lezen.

In de proloog combineert de auteur deze twee gegevens tot een gesla^d uitgangs-

twee theorifeen voorgesteld die 'op het principe van interactie' (p. 35) gebaseerd zijn.

one way only'),' evenmin als bij andere cognitivisten ('geen wederkerigheid', Jakel)2
Veryolgens wordt in de studie van Willockx de term personificatie toegelicht,
waarbij eyeneens termen warden besproken die met de personificatie warden verwarden/ofmet dit begrip gepaard f,w\: prosopopoeia, allegorie, rei-ficatie, apostrofe
en dialoog. Ook wordt de relatie besproken tussen synecdoche, metonymie, metafoor enerzijds en de personificatie anderzijds. Jammer genoeg gaat de auteur niet
nader in op de relatie tussen antropomorfisme en personificatie. Ook deze relatie
wordt vereenvoudigd en er wordt een al te rechte lijn getrokken van anttopomorfisatie naarj)ersonificatie: 'Niet zelden geeft de dichter de natuur een antropomorf
karakter. De boom, de bloem, de dieren en ook God krijgen menselijke kenmerken
of eigenschappen. Ze warden gepersonifieerd' (p. 12). Verder in het boek komt
antropomorfisme terloops in de cukurele context ter sprake en wordt het met de
personificatie verbonden: 'In cultureel perspecriefis de personificatie een vorm van
antropomorfisme' (p. 65). Ook wordt er, weliswaar in een andere context, gewezen
op her probleem van verschuiving van betekenissen die onder verschillende criteria

' G. LakoflF & M. Turner, More than Cool Reason: A Field Guide to Poetic Metaphor.

Chicago/London, 1989, 132.

2 0. Jakel, Metafory w abstrakcyjnych domenach dyskursu (Metaphem in abstrakten Diskurs-

Domanen, 1997, vert. M. Bana^ & B. Dqg). Krak6w, 2003, 112.

