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Elke maand (her)leest een geestes-

wetenschapper een belangrijk

werk voor het eigen vakgebied.

Belangrijk omdat het toonaan-

gevend of baanbrekend was, een

grote discussie opleverde, omdat

het werk alom erkend is in de

canon of juist voor de recensent

persoonlijk een openbaring bete-

kende. De auteur van dienst geeft

de pen door aan een collega elders

binnen de faculteit.

Volgende maand: Marieke de

Goede, universitair docent bij het

Nieuwegeneratieoffensief.

De openbaring Vaessens leest Shattuck
In de vroege avond van 16 december 1998, zo’n

achttien uur voor aanvang van de openbare verdedi-
ging van mijn proefschrift, zat ik samen met mijn
toenmalige kamergenoot op de Utrechtse universi-
teit in een café mijn zenuwen weg te spoelen met
het ene glas tonic na het andere. Mijn kamergenoot
dronk wél bier en in zijn pogingen om mij gerust te
stellen voor de bijeenkomst van morgen werd hij
steeds minder voorzichtig.

‘Ach weet je’, zei hij, ‘het is natuurlijk ook
gewoon een schijnvertoning, allemaal’.

Terwijl hij met zijn rechterhand de aandacht van
Jan de kastelein probeerde te trekken, vertelde hij
over een Amerikaans onderzoek naar leesgedrag van
academici: een inventarisatie van vingerafdrukken
in duizenden bibliotheekexemplaren van weten-
schappelijke studies zou hebben uitgewezen dat het
zelden voorkomt dat zulke boeken helemaal gelezen
worden. Dus ach, wie las dat proefschrift van mij
nou helemaal.

‘Ik durf er vergif op in te nemen dat zelfs je
opponenten van morgen het geen van allen van
voor naar achter bestudeerd hebben. Jan, nog een
keer hetzelfde!’

Het vervelende van mijn vriends stelling is dat
de onjuistheid ervan niet aan te tonen is. Het bewijs
van zijn ongelijk werd dus ook tijdens de plechtigheid
van 17 december niet geleverd en als een zeurderige
mantra bleef het nog zeker een week in mijn hoofd
rondspoken dat er misschien wel niemand op de
wereld was die de 109.000 woorden van mijn boek
over de dichters Nijhoff en Van Ostaijen allemaal
zou lezen. Was dat erg? Ja, dat was erg want tsjonge,
wat had ik een moeite gedaan om mijn bevindingen
in de context van een gloedvol betoog te presenteren.
En wat was me er veel aan gelegen geweest om de
boel ook voor ánderen dan de vijf leden van de
promotiecommissie pruimbaar te maken.

Ik moest hieraan terugdenken toen mij gevraagd
werd voor deze nieuwsbrief iets te vertellen over
een boek dat op mij grote indruk gemaakt heeft.
Met weinig moeite kon ik zo een lijstje van ‘belang-
rijke’ boeken opsommen: boeken die mij methoden
aan de hand deden, die mij genazen van verstarde
denkpatronen, die aandachtsgebieden belichtten
waarop ik mij in het donker nooit gewaagd zou
hebben, die mij de mores van fascinerende, mij
vreemde vakgebieden leerden kennen. Maar toen ik
uit deze boeken er één wilde kiezen, realiseerde ik
me dat ik ze geen van alle echt helemaal woord
voor woord en van kaft tot kaft gelezen had.

Dus besloot ik hier een heel ander boek naar
voren te schuiven. Het boek dat mij er halverwege
mijn studententijd toe bracht niet langer te twijfelen
tussen perspectief en passie. Toen ik The Banquet
Years van Roger Shattuck gelezen had, koos ik

definitief voor de letterkunde. Wat moet je met
degelijke beroepsperspectieven (het was eind jaren
tachtig en studenten Nederlands gingen opeens
massaal ‘Communicatie’ studeren), als je weet dat
er een vak bestaat waarin studies geschreven worden
die de allure hebben van een meeslepende roman?
Ergens in zijn boek vat Shattuck het zelf als volgt
samen: ‘how the fluid state known as bohemia, a
cultural underground smacking of failure and fraud,
crystallized for a few into a self-conscious avant-
garde that carried the arts into a period of astoni-
shingly varied renewal and accomplishment’. Voor-
waar de elementen voor een goed verhaal. En dat
vertelt Shattuck dan ook. Schilders, componisten
en dichters zijn de personages met wie we kennis
maken als ze in het eerste hoofdstuk aanzitten aan
een banket - de ultieme rite van de culturele elite in
het Parijs van omstreeks 1900 - en van wie we in
het laatste hoofdstuk, ‘The Last Banquet’, met spijt
afscheid nemen. Maar dan hebben ze de kunst en
de wereld wel voorgoed veranderd.

Er zijn veel meer van zulke mooie boeken.
Soms hebben ze in de academie de schijn een beetje
tegen, maar ze beklijven wel. Klassiekers als The
White Godess (Graves) en Axel’s Castle (Wilson),
maar ook de essays van Sontag, Paz, Ellman, 
Ackroyd... Van recenter datum zijn De Groote
Oorlog van De Schaepdrijver of Lethen’s Verhal-
tenslehre der Kälte. En het laatste boek waarbij ik
vergat dat ik een studie zat te lezen was The Diffi-
culties of Modernism van Diepeveen. Wat mijn eigen
vak betreft: wij hebben een sterke mediëvistische
component, met mensen als Pleij en Van Oostrom,
en op mijn eigen twintigste-eeuwse terrein vond ik
nog niet zo lang geleden ook Onder de giftige rook
van Chipka van Humbeeck (over Boon) prachtig.

Zúlke boeken hebben mij uiteindelijk toch het
meest beïnvloed. Eerst omdat ze mij ertoe brachten
mijn typische jaren-tachtigbezwaren tegen een
doorgevoerde specialisatie in de economisch zwakke
letteren opzij te schuiven. En vervolgens omdat ze
mij bescheidenheid bijbrachten en mij genazen van
mijn hoogmoed om, nog nat achter de oren, van
mijn proefschrift een meesterwerk met epische
allure te willen maken.

Thomas Vaessens is universitair docent bij het
Nieuwegeneratieoffensief en treedt binnenkort aan
als hoogleraar Moderne Nederlandse letterkunde

Roger Shattuck, The Banquet Years. The Origins
of the Avant-Garde in France: 1885 to World War I.
London, 1955.
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