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is dead’, verkondigde de Amerikaanse
auteur Jeff Gomez stellig in een gelijk-
namig essay uit 2007. Gomez staat met
deze radicale opvatting in een traditie:
sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw
wordt de dood van het gedrukte boek met
enige regelmaat aangekondigd. Gezien
de invloed van de digitale revolutie op de
mediaconsumptie en informatietech -
nologie ligt het voor de hand dat ook de
boekcultuur een transformatie zal door-
maken. Maar ondanks zijn provocerende
titel biedt Gomez een redelijk genuan-
ceerde visie op de toekomst van het boek.
Hij voorspelt weliswaar dat het e-book
binnenkort op grote schaal zal doorbre-
ken, maar verwacht ook dat er altijd een
markt zal zijn voor het gedrukte boek. En
zelfs als dat nog maar een marginale
positie zou innemen, is dat niet iets om
bezorgd over te zijn. 

Gomez verzet zich tegen cultuurpessi-
misten die met het gedrukte boek de hele
westerse beschaving ten onder zien gaan.
Volgens hem maakt het geen wezenlijk
verschil of wij Shakespeare en Proust op
papier of van een scherm lezen – als ze
maar gelezen worden. Het eigenlijke pro-
bleem, stelt Gomez, is de ontlezing. Ame-

rikaans onderzoek toont aan dat jonge-
ren steeds minder boeken lezen. Dit vormt
een wezenlijke bedreiging voor onze intel-
lectuele cultuur, zoals ook de Amerikaanse
essayist Sven Birkerts stelde in The Guten-
berg Elegies (1994). Hierover zou de boe-
kenindustrie zich zorgen moeten maken.
Gomez gelooft dat juist het digitale boek
mogelijkheden biedt om digital natives
aan het lezen te krijgen. Zijn pamflet
mondt uit in een dringende oproep aan
uitgeverijen om de digitale revolutie te
omarmen in plaats van krampachtig vast
te houden aan verouderde publicatie-
vormen en businessmodellen. 

Hoe het digitale publiceren vorm moet
krijgen, is de vraag waarmee alle spelers
in het boekenvak worstelen – zeker sinds
de introductie van de iPad en het aan-
houdende succes van Amazons Kindle,
waardoor het elektronisch lezen serieuze
vormen begint aan te nemen. In de Ver-
enigde Staten hebben e-books al een
marktaandeel van rond de tien procent;
er is geen reden om aan te nemen dat ons
land daarin niet zal volgen. 

In de Nederlandse pers is de afgelopen
maanden veel gedebatteerd over het e-
book. De aanvankelijk afwachtende en
wat onverschillige houding van gevestigde
uitgevers en boekhandels heeft plaats-
gemaakt voor een lichte vorm van paniek.
Hun bijdragen aan de discussie kenmer-
ken zich door een wat krampachtig vast-
houden aan bestaande rolverdelingen.
Daartegenover staan mensen die het e-
book beschouwen als een kans om de ver-
houdingen binnen het boekenvak eens
flink op te schudden. 

Sommige schrijvers brengen hun digi-
tale boeken via hun eigen website aan de
man – zoals Leon de Winter van plan is
met zijn eigen e-bookplatform c-SHED,
dat ook onderdak zal bieden aan andere
auteurs – anderen blijven trouw aan hun
uitgeverij maar bepleiten hogere royalty’s
voor hun digitale boeken. Lezers eisen
dat e-books aanzienlijk goedkoper zijn
dan gedrukte boeken en dreigen anders
hun toevlucht te nemen tot illegale
kopieën. Een van de meer verontrustende
conclusies uit Print is Dead luidt dat het
beschermen van auteursrechten, net zoals
in de muziekindustrie, onmogelijk zal
blijken en dat uitgevers nieuwe verdien-
modellen zullen moeten bedenken.

Veel bijdragen aan het debat over e-books
kenmerken zich door overmatig doem-
denken of utopisme. Vrijwel niemand
overziet de materie in al haar complexi-
teit – met alle technologische, economi-
sche, juridische en sociologische facto-
ren die daarin meespelen. Het is daarom
wenselijk dat wetenschappers de huidige
ontwikkelingen in een bredere (histori-
sche) context duiden en een genuan-
ceerdere visie bieden. Het Jaarboek voor
Boekgeschiedenis 2007 deed dat heel aar-
dig door de lezer de keuze te bieden uit
een optimistisch, een neutraal en een
pessimistisch begin. De inleiding was
opgemaakt als een website waarbij de
suggestie van hypertekstualiteit werd
gewekt doordat de lezer zogenaamd kon
klikken op de tekst van zijn keuze. In wer-
kelijkheid waren de drie tekstversies ach-
ter elkaar geplaatst omdat drukwerk nu
eenmaal lineair van structuur is. Daar-
mee werd meteen een fundamenteel ver-
schil tussen analoge en digitale teksten
benadrukt. 

In het buitenland is onlangs een aan-
tal interessante publicaties verschenen,

waarmee de Nederlandse discussie in een
breder kader geplaatst kan worden. Daar-
bij gaat het behalve over het publiceren
van (literaire) boeken in elektronische
vorm om het digitale lezen in de breed-
ste zin van het woord. Er is immers ook een
groot debat gaande over Google Books
en de retrodigitalisering van complete
biblio theekcollecties. Deze ontwikkeling
heeft, net zoals de e-bookrevolutie, zowel
beloftevolle als verontrustende kanten en
zal de wetenschappelijke onderzoeks -
praktijk in de humaniora hoe dan ook
beïnvloeden.

N’espérez pas vous débarrasser des livres is
de weergave van een aantal gesprekken
tussen de bekende semioticus Umberto
Eco en filmmaker Jean-Claude Carrière.
Uitgever-journalist Jean-Philippe de Ton-
nac tekende hun uitspraken op over de
toekomst van het gedrukte boek en de
voors en tegens van digitalisering. Meteen
in het voorwoord al wordt stellig beweerd
dat het e-book het gedrukte boek niet zal
doen verdwijnen. De geschiedenis laat
zien dat nieuwe media in het algemeen
hun plaats krijgen naast oude media, die
zij in eerste instantie proberen te imite-

ren. Mediawetenschappers duiden dit
fenomeen aan als ‘remediation’: een
nieuw medium verkrijgt acceptatie door
in te spelen op bestaande gewoonten van
gebruikers. Pas in een later stadium gaat
het meer zijn eigen mogelijkheden ver-
kennen en uitbuiten. De eerste e-readers
deden vooral hun best om het gebruiks-
gemak van papieren boeken te evenaren.

De enige echte meerwaarde die deze
apparaten boden, was de mogelijkheid
om een grote hoeveelheid boeken op te
slaan. De iPad luidt vermoedelijk de om -
slag in naar een vorm van lezen die ver-
rijkt is met interactieve en multimediale
toepassingen.

Volgens Eco en Carrière zal het gedrukte
boek altijd in een behoefte blijven voor-
zien, omdat het net zoals het wiel een
geniale uitvinding is die niet verbeterd
kan worden. Beiden zijn verwoede biblio-
fielen en ze vertellen prachtige anekdo-
ten over de manier waarop hun kostbare
boekcollecties tot stand zijn gekomen.
Zij delen een grote liefde voor het boek
als materieel object, maar relativeren
tegelijk de sacrale status van het medium
door te laten zien dat de geschiedenis van
het boek er een is van transformaties en
mislukkingen. Wat wij cultuur noemen,
is het resultaat van een eeuwenlang pro-
ces van selectie en filtering. Daarbij is veel
verloren gegaan, in vergetelheid geraakt
of gecensureerd – en het is de vraag of dat
erg is. Door de nadruk te leggen op de
voortdurende dynamiek van de cultuur-
geschiedenis, relativeren Eco en Carrière
het ideaalbeeld van het gedrukte boek als

statisch medium. In historisch perspec-
tief is de digitale revolutie alleszins ver-
gelijkbaar met de introductie van de
boekdrukkunst: ook het gedrukte boek
was een omstreden technologische ver-
andering die er lang over deed om alge-
meen geaccepteerd te worden. 

Het is te verwachten dat de doorbraak
van het digitale lezen, net als destijds de
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uitvinding van de boekdrukkunst door
Johannes Gutenberg, een diepgaande
invloed zal hebben op de intellectuele en
literaire cultuur. Een van de meest behar-
tigenswaardige hoofdstukken van het
boek handelt over de inherente instabi-
liteit van digitale media. Opslagmedia en
-formaten verouderen steeds sneller,
zodat een diskette van tien jaar oud op de
meeste computers al niet meer te lezen
is. Een gedrukt boek daarentegen blijft
in principe eeuwenlang bruikbaar. Boven-
dien lijdt de digitale cultuur aan chro-
nisch geheugenverlies doordat veel com-
municatie plaatsvindt via het internet en
niet wordt gearchiveerd. Door de over-
daad aan ongestructureerde informatie
die via het web tot ons komt, hebben we
meer dan ooit behoefte aan filtering en
betrouwbare gidsen. 

Eco en Carrière geven in hun conver-
saties blijk van een indrukwekkende eru-
ditie, die hen in staat stelt verrassende
verbanden te leggen tussen oude en
nieuwe media. Zo zijn volgens Carrière
veel moderne uitvindingen de realisatie
van heel oude dromen: de Aeneas van
Vergilius die afdaalt in de hel is als een
personage dat in een virtuele werkelijk-
heid avatars tegenkomt. Zulke histori-
sche parallellen werken relativerend en
bieden een welkom tegenwicht aan het
wat hijgerige digitaliseringsdebat in de
media. 

We vinden deze historiserende benade-
ring ook bij de Amerikaanse historicus
Robert Darnton, die een aantal essays uit
The New York Review of Books bundelde
onder de titel The Case for Books. Past, Pre-
sent and Future. Hoewel sommige stuk-
ken wat gedateerd zijn of enige overlap
vertonen, is het boek de moeite waard
door de fenomenale kennis en het inzicht
van de auteur. Darnton geldt als grond-
legger van de boekgeschiedenis als dis-
cipline en is gespecialiseerd in de intel-
lectuele geschiedenis van de Verlichting.
Het achttiende-eeuwse ideaal van de
Republiek der Letteren klinkt in al zijn
essays door: juist op het internet kan zo’n
wereldwijde intellectuele gemeenschap
bloeien en in principe openstaan voor
iedereen. In navolging van Elisabeth
Eisenstein (The Printing Press as an Agent
of Change, 1979) gelooft Darnton dat
mediarevoluties een grote culturele
invloed hebben. Hoewel hij ook oog heeft
voor de technische en juridische com-
plicaties van de digitale revolutie is hij
vooral enthousiast over de nieuwe moge-
lijkheden die ze biedt. 

Darnton besteedt veel aandacht aan
de rol van bibliotheken in de digitalise-
ring en democratisering van kennis en
literair erfgoed. Hij beschrijft hoe uitge-
vers van wetenschappelijke tijdschriften
de universiteitsbibliotheken in een houd-
greep hebben genomen door abonne-
mentsprijzen te berekenen die kunnen
oplopen tot 25.000 dollar per jaar. Tijd-
schriften slurpen een onevenredig groot
deel van het acquisitiebudget op, zodat
voor monografieën steeds minder geld
beschikbaar is. Hierdoor lopen carrières
van wetenschappers gevaar, met name in
de humaniora. Darnton is een fervent
aanhanger van open access en hij spant
zich in om alle kennis die aan zijn uni-
versiteit wordt geproduceerd via een repo-

sitory openbaar te maken. Ook lanceerde
hij het Gutenberg e-project voor digitale
monografieën op het gebied van de gees-
teswetenschappen. Daarbij liep hij in eer-
ste instantie aan tegen een gering animo
onder wetenschappers, gezien de in hun
ogen lage status van elektronische publi-
caties. Toch blijft Darnton ervan over-
tuigd dat digitaal publiceren een oplos-
sing kan bieden voor de monografiecrisis
en dat het voor sommige doeleinden zelfs
geschikter is dan de aloude codex. 

Zelf werkt Darnton aan een totaal -
geschiedenis van de achttiende-eeuwse
boekcultuur in Frankrijk, gebaseerd op
de resultaten van tientallen jaren archief-
onderzoek. Om recht te doen aan deze
overstelpende hoeveelheid bronnenma-

teriaal is hij van plan een digitaal boek te
maken met meerdere lagen. Onder een
tekst die de synthese vormt van het onder-
zoek hangt een verzameling essays en
databestanden die de lezer de mogelijk-
heid biedt in te zoomen op een bepaald
subthema en de bronnen te controleren. 

Ondanks de moeilijkheden die derge-
lijke projecten onvermijdelijk met zich
meebrengen, blijft Darnton overwegend
optimistisch over nieuwe media en is hij
steeds bereid om nieuwe experimenten
aan te gaan. Bij zijn aantreden in 2007 als
directeur van de universiteitsbibliotheek
van Harvard vernam hij dat zijn nieuwe
werkgever geheime besprekingen met
Google voerde om grote delen van de col-
lectie te digitaliseren. Nadat Google in

2005 was aangeklaagd door uitgevers
en auteurs wegens schending van het
auteursrecht, zocht het bedrijf naar
samenwerking met bibliotheken die de
grote hoeveelheden content kunnen aan-
leveren. In Nederland maakte de Konink-
lijke Bibliotheek onlangs bekend een
overeenkomst met Google te hebben
gesloten voor het digitaliseren van ruim
160.000 rechtenvrije boeken; ook in
andere landen gingen grote instellingen
met het bedrijf in zee. Darnton is bezorgd
over deze ontwikkeling omdat Google
een commercieel bedrijf is en geen open-
bare nutsinstelling die de opdracht heeft
kennis te bewaren en te verspreiden. 

Met het Google Books Settlement (2008)
heeft het bedrijf in wezen een monopo-
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lie gekregen op het aanbieden van gedi-
gitaliseerde boeken. Op dit moment is
Google druk bezig manieren te ontwik-
kelen om die content te verkopen, bij-
voorbeeld via printing on demand (POD)
of licenties die toegang geven tot rech-
tendragend materiaal. Darnton beseft dat
het tegenstrijdig is dat bibliotheken in
zee gaan met een commerciële gigant als
Google. Hij geeft volmondig toe zelf niet
erin geslaagd te zijn een serieuze digitale
bibliotheek op touw te zetten, en dat
beschouwt hij als een enorme gemiste
kans. Er is immers geen enkele garantie
dat Google de gedigitaliseerde boeken

blijvend en tegen een redelijke prijs zal
aanbieden. Alleen daarom al is het belang-
rijk dat bibliotheken hun rol als conser-
vator van gedrukte boeken serieus blijven
nemen. Bovendien heeft het gedrukte
boek materiële aspecten (formaat, inbin-
den, papiersoort, gebruikssporen) die
ook heel betekenisvol kunnen zijn, maar
in digitale vorm verloren gaan. Ten slotte
zouden bibliotheken volgens Darnton
meer werk moeten maken van het con-
serveren van born digital materiaal (web-
sites, e-mails en andere vormen van elek-
tronische communicatie).

Darntons essaybundel is behalve een vlot
geschreven en zelfbewust pleidooi voor
het in stand houden van de boekcultuur,
een onderzoek naar de mogelijkheden
van het digitaal publiceren en conserve-
ren van teksten. Het boek eindigt met het
klassieke essay ‘What is the History of
Books?’ uit 1982 – hetgeen illustreert hoe
belangrijk Darnton is geweest voor de
institutionalisering en legitimering van
de destijds nog nieuwe discipline. The
Case for Books als geheel toont aan dat de
boekgeschiedenis een levendige disci-
pline is met fundamenteel belang voor
de humaniora. 

Opvallend is dat zowel Eco en Carrière als
Darnton, ondanks hun redelijk gevor-
derde leeftijd, geen tekenen van techno-
logiefobie vertonen maar juist volop par-
ticiperen in de nieuwste ontwikkelingen.
Professionals in het boekenvak zouden
er goed aan doen kennis te nemen van
hun genuanceerde visie op de digitale
revolutie in het licht van de boekgeschie-
denis. Dat geldt temeer voor het nieuwe,
indrukwekkende boek over het heden-
daagse boekbedrijf van hoogleraar socio-
logie aan de universiteit van Cambridge
John B. Thompson: Merchants of Culture. 

Thompson publiceerde al in 2005 een
omvangrijke studie over de ontwikke -
lingen in het wetenschappelijke uitgeve-
rijbedrijf. Hij deed een aantal jaren
onderzoek naar publieksuitgeverijen in
Groot-Brittannië en de Verenigde Staten
en verzamelde een enorme hoeveelheid
cijfermateriaal. Daarnaast interviewde hij
honderden uitgevers, redacteuren, boek-
verkopers, literair agenten en andere spe-
lers in het veld. Het is op zichzelf al bewon-
derenswaardig dat Thompson deze data
wist te verzamelen, maar bovendien
slaagt hij erin deze in te zetten voor een
samenhangende sociologische analyse
van het hedendaagse literaire bedrijf. 

In navolging van de Franse socioloog
Pierre Bourdieu beschouwt Thompson
het boekbedrijf als een veld met een
interne logica die de onderlinge verhou-
dingen tussen de spelers vastlegt. Op
basis van zijn analyse van recente ont-
wikkelingen benoemt hij een aantal
 factoren die de structuur en interne dyna-
miek van het veld bepalen. Schaalver-
groting is daarbij het centrale begrip,
zowel in het boekhandelsbedrijf als in het
uitgeverijwezen. Deze machtsconcentra-
tie gaat gepaard met een toenemende
commercialisering en concentratie op
bestsellers. In de Engelstalige wereld
wordt deze tendens nog versterkt door de
groeiende invloed van literair agenten.
Zij bedingen vaak torenhoge voorschot-
ten, die de uitgeverijen vervolgens moeten
zien terug te verdienen. Daarbij komt dat
boeken een steeds hogere omloopsnel-
heid hebben: een titel heeft slechts enkele

weken om zijn verkoopbaarheid te be -
wijzen. Thompson citeert persoonlijke
getuigenissen die overtuigend aantonen
hoe deze globale ontwikkelingen het han-
delen van personen en instituties bepa-
len. Op deze manier biedt hij een unieke
kijk op het boekenvak van binnenuit.

Uiteraard besteedt Thompson ook aan-
dacht aan de digitalisering van het boek-
bedrijf. Hij constateert dat de e-book -
revolutie op zich laat wachten, maar wijst
op de ‘hidden revolution’ die het boeken-
vak heeft doorgemaakt: manuscripten
worden op een tekstverwerker geschre-
ven en geredigeerd en alle processen bin-
nen het uitgeverij- en boekhandelswezen
zijn gedigitaliseerd. Het lijkt een kleine
en logische stap om dan ook het uitein-
delijke product in digitale vorm aan te
bieden. Thompson toont echter met prak-
tijkvoorbeelden overtuigend aan dat elek-
tronisch publiceren allesbehalve tijd- en
geldbesparend is. Het beheren en archi-
veren van digitale bestanden is bijvoor-
beeld heel ingewikkeld en kostbaar, vooral
omdat er veel verschillende bestandsfor-
maten in omloop zijn. 

Thompsons studie biedt een uitste-
kend overzicht van alle technische, juri-
dische, economische, praktische en sociale
aspecten van het digitale uitgeven. Als
potentiële voordelen van het digitale
boek benoemt hij de toegankelijkheid,
de mogelijkheid tot updaten, het groot-
schalige aanbod, de doorzoekbaarheid,
de draagbaarheid, intertekstualiteit en
multimedia. Als belangrijkste problemen
waarmee uitgevers van e-books gecon-
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fronteerd worden, noemt hij piraterij en
prijsstelling. Thompson memoreert hoe
Amazon uitgevers schokte door alle best-
sellers voor het vaak verliesgevende
bedrag van 9,99 dollar aan te bieden. Boe-
ken werden zo gebruikt om klanten te
binden en hardware te verkopen. Het pro-
bleem is dat consumenten gewend raken
aan dergelijke irreële prijzen en dat het
onmogelijk wordt om de kosten van
redactionele begeleiding, promotie en
marketing terug te verdienen. 

In het laatste hoofdstuk geeft Thomp -
son zijn mening over de ontwikkelingen
die hij beschrijft en probeert hij een aan-
tal toekomstscenario’s te schetsen. Hij
betreurt het dat het boekbedrijf steeds
meer gericht is op de korte termijn en geeft
schrijnende voorbeelden van auteurs wier
carrières door deze logica zijn geschaad.
Door de concentratie op bestsellers is het
aanbod minder divers, niet zozeer door
een eenzijdig uitgavenbeleid, maar door-
dat boekwinkels vooral succesauteurs
inkopen en promoten. Thompson denkt
dat dit systeem op de langere termijn
onhoudbaar is en hoopt dat de econo-
mische crisis de verhoudingen opschudt,
zodat de extreme voorschotcultuur wordt

getemperd en de economische druk op
andere spelers in het veld afneemt. Hoe
dat ook zij, het is duidelijk dat de digi-
talisering van het boekbedrijf zich verder
zal uitbreiden. Internetboekhandels zul-
len blijven groeien en steeds meer e-
books verkopen. Marketing en promotie
zullen steeds vaker online plaatsvinden,
wat de crisis in de journalistiek verder zal
versterken. Tegelijkertijd is Thompson
ervan overtuigd dat het gedrukte boek
een belangrijke rol zal blijven spelen in
het culturele leven. 

Merchants of Culture is een bijzonder
informatieve en prettig leesbare studie
die ondanks de focus op de Britse en Ame-
rikaanse boekenmarkt ook voor Neder-
landse uitgevers en boekwetenschappers
verplichte lectuur zou moeten zijn. Voor
ons taalgebied ontbreekt een dergelijke
overzichtsstudie vooralsnog, maar er zijn
in Thompsons relaas duidelijke parallel-
len waar te nemen met het Nederlandse
boekbedrijf. Weliswaar neemt de com-
mercialisering hier minder extreme vor-
men aan, maar de ontwikkelingen die
Thompson beschrijft zouden heel goed
een voorafschaduwing kunnen zijn van
wat ons te wachten staat. 

Het boek is, net als de andere besproken
werken, een krachtige oproep aan uitge-
vers om weloverwogen stappen te onder-
nemen op het gebied van digitaal publi-
ceren, in goed overleg met alle spelers in
het veld. Dat dit een bijzonder complexe
operatie is, staat buiten kijf, maar het is
zaak te voorkomen dat externe spelers
het initiatief nemen en de fundamenten
onder het boekbedrijf wegslaan. Mer-
chants of Culture helpt om alle aspecten
van het probleem helder in kaart te bren-
gen. De studie van Eco en Carrière biedt
de nodige historische context bij de digi-
tale revolutie en benadrukt de dynamiek
en veerkracht van het boek als medium.
Voor academici ten slotte biedt Darntons
essaybundel The Case for Books stof tot
nadenken over de verantwoordelijkheid
van wetenschappers en universiteiten als
hoeders van cultureel erfgoed, zowel in
materiële als in digitale vorm. De kans op
een digitale Republiek der Letteren is nog
niet verkeken.

Dr. Maaike Koffeman is docent literatuurweten-

schap en cultuurwetenschap aan de Radboud Uni-

versiteit Nijmegen. 
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aurice

Bowra (1898-1971) werd in Kiukiang
geboren. Zijn vader vervulde daar een
ambtelijke functie bij de Chinese douane
– in die jaren was Engeland nog invloed-
rijk in China. In 1903 ging de familie voor
een jaar verlof naar Engeland. Begin 1905
keerden vader en moeder naar China
terug. Maurice en zijn oudere broer gin-
gen bij hun grootmoeder wonen. In 1909
mochten de broers voor enkele maanden
hun ouders in China opzoeken, na een
eindeloze treinreis door Europa en Rus-
land. In 1911 wachtte Cheltenham, een
public school die als voorbereiding op een
militaire opleiding gold. Driemaal in de
week moesten de jongens militaire oefe-
ningen doen, niet tot Bowra’s genoegen.
Maar Cheltenham bood tegelijk ook diep-
gaand onderwijs in de klassieken, waar-
van hij enorm profiteerde. Bowra’s bele-
zenheid toen hij de school verliet, zou wel
eens groter kunnen zijn dan die van
menig afgestudeerde classicus vandaag. 

In 1916 werd Bowra achttien, wat
maakte dat hij opgeroepen kon worden
voor militaire dienst. Zijn ouders ver -
ordonneerden echter dat hij eerst nog
een trip naar China zou maken, zodat het
tot het voorjaar van 1917 duurde voor hij
onder de wapenen ging. Na een trai-
ningsperiode vocht Bowra als officier aan
het front bij Yperen. 

Na zijn demobilisatie ging hij naar New
College, Oxford. Bij een eerdere korte
kennismaking met de stad had hij al vast-
gesteld dat Oxford ‘zijn’ universiteit was.
Hij bracht er zijn studenten jaren door
om een Classics degree te halen; was er
vervolgens Tutor, Fellow van Wadham
College, later Dean en Warden van dat
College en ook nog gedurende een
periode van drie jaar Vice Chancellor,
ongeveer rector magnificus annex voor-
zitter van het College van Bestuur. Zo exo-
tisch als zijn leven begonnen was, zo
honkvast zou hij blijven, al bleef reizen
op kleinere schaal in Europa en de Ver-
enigde Staten wel een belangrijke com-
ponent van zijn leven.

In Oxford was Bowra wat je noemt een
‘character’. Dominant met zijn flexibele
stem die kon donderen als een kanon-
nade. Een ‘wit’ die zichzelf graag hoorde
praten. Op papier verliezen de grappen

aan kracht maar zijn geestigheid moet
onweerstaanbaar zijn geweest, zoals de
valse paradox à la Oscar Wilde: ‘awful
shit, never met him’. Toen hij gekozen
was tot Warden van Wadham boden
vrienden hem een lunch aan. Wat later
hoorde de koster rumoer in de kapel:
daar stond Bowra op de preekstoel, met
zijn vrienden in de banken, stikkend van
de lach. Een kenmerkende anekdote voor
de agnost, die toch ook beslist naar de
kerk wilde met Kerstmis, ‘singing carols
out of tune’.

Al in zijn studententijd was Bowra begon-
nen gelijkgestemden om zich heen te
scharen. De toegang tot de kring van
vrienden werd streng bewaakt en de
‘Bowristen’ stonden onder scherpe con-
trole van hun chef: je moest intelligent
zijn, geestig en vooral vrijzinnig op ieder
terrein des levens; andersom werd een
kerklid met wantrouwen bekeken, al
waren er uitzonderingen, zoals de rooms-
katholieke dichter John Betjeman, die
dan wel blij moest zijn met een kerstkaart
‘Merry syphilis, Clappy New Year, Gleet -
ings’. Nauwelijks vertaalbaar maar het zal
duidelijk zijn dat het om rabelaisiaanse
woordgrapjes met etterende (gleeting)

soa’s gaat. Wie zich niet onderwierp aan
Bowra’s regels werd vroeg of laat uitge-
stoten. Maar vriend en vijand erkenden
in hem een bijzonder mens. 

Bowra’s levensbeschouwing lag sinds
die jaren vast. In de oude Griekse bescha-
ving, met haar respect voor de waardig-

heid van het individu, vond hij zijn ide-
aal: ieder mens moet de vrijheid krijgen
zijn capaciteiten ten volle te benutten.
Fouten kunnen gemaakt worden, maar
alleen wie zijn ‘eigen ster en zijn eigen
ziel’ volgt, kan ten volle mens zijn te mid-
den van andere mensen. Dit ideaal droeg
hij in vele boeken en toespraken uit. Hij
beperkte zich daarbij niet tot Griekse stu-
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Oxford, de ‘ideale’ universiteit
Het leven van Maurice Bowra

Maurice Bowra, ‘eminent en berucht’, was een vooraanstaand representant van het
vroegere Oxford waarin de humaniora aan de universiteit de hoofdrol speelden en de
discussie beheersten. Romans als Evelyn Waughs Brideshead Revisited (1945)
 schilderden een beeld van dit academische Arcadia. Was het allemaal werkelijk zo
ideaal? door Riet Schenkeveld-van der Dussen

maurice bowra. a life 

door Leslie Mitchell.
Oxford University Press. Oxford 2009. 
400 pag. ¤ 23,50

M
‘De “Bowristen” stonden
onder strenge controle
van hun chef: je moest
intelligent zijn, geestig
en vooral vrijzinnig op
ieder terrein des levens.’
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