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l\4artinus Schouman,

0ntploffing van de kanonneer'

boot onder conmando van

lan van Speiik, bii AntwerPen

op 5 februari t83t, t83z

Charles Howard Hodges,

Wille m B i I derdijk, 1810

EEN .cuuRE HERFST, EEN barre winter'. Zo karakteriseerde voorzitter

Jona Willem te water in r8o3 de staat van de Maatschappij der Neder-
landsche Letterkunde. Tijdens de Franse tijd leidde het genootschap
een kwijnend bestaan. Vergaderingen werden niet of nauwelijks be-
zocht. Prijsvragen, voor zover al uitgeschreven, bleven onbeantwoord.
De Maatschappij verkeerde in een diepe crisis.'

Wel werden in hetwinterseizoen regelmatig openbare zittingen ge-

organiseerd. Dan hield een spreker een voordracht over dichtkunst,
welsprekendheid, taal-, oudheid of historiekunde. De Maatschappij
mocht dan een mannenbolwerk zijn, bij zulke bijeenkomsten waren
ook vrouwen welkom. De komst van koning Lodewijk Napoleon had
weinig veranderingen teweeggebracht. De terugkeer van Willem Bil-
derdijk uit zijn ballingschap in 18o6 was van meer betekenis. Hij had
secretaris willen worden, maar Matthijs Siegenbeekwenste zijn plaats
niet af te staan. Daarom zag Bilderdijk zich, tot zijn teleurstelling,
slechts aangesteld als drukbezorger. Dat accepteerde hij, zij het onder
protest. Aan een vriend schreef hij: 'Geef my dan liever den tijtel van
doodeeter by de Maatschappy der N. Letterkunde, dan weet ik, waar
voor ik betaald wordt, en ieder met my.'2

De buskruitramp van tz januari rBoT had de Maatschappij niet on-
gemoeid gelaten. Tot de doden behoorden twee prominente leden: de

historicus Adriaan Kluit en de juristJohan Luzac. De vergaderzaal was
beschadigd; er werden een tijd lang geen vergaderingen gehouden. In
r8ro besloot Napoleon om Nederland in te lijven bij Frankrijk. Lode-

wijk Napoleon werd afgezet. Een moeilijke tijd brak aan. Het Franse

bewind voerde preventieve censuur in. Iedereen die iets wilde publice-
ren, moest zijn werk voortaan naar Parijs sturen om goedkeuring
van de censor te krijgen. Dat was niet van gunstige invloed op de letter-
kundestudie. Voorzitter Te Water sprak zelfs van een 'kwijnende en
doodzieke Maatschappije'. Zou de omwentelingvan r8r3 daar verande-
ring in brengen?

GEZELLIGHEID EN VADERLANDS GEVOEL

'De oude tijden komen wederom', schreef Gijsbert Karel van Hogen-
dorp in zijn proclamatie van r8r3. Gold dat ook voor de Maatschappij
der Nederlandsche Letterkunde? Nederland was bevrijd, en Willem
Frederik, de zoon van de in 18o6 overleden stadhouder Willem v, keer-

de terug in hetvaderland om koning te worden. De eerstejaarvergade-
ring na de bevrijding werd gehouden op 6 juli r8r4. Onder d e 22 aanwe-
zigen bevonden zich Joan Melchior I(emper, die bij de omwenteling
een cruciale rol had gespeeld, enJ.H. van der Palm, de academiepredi-
ker die in de Franse tijd Agent van Nationale opvoeding was geweest.
Ook CJ. Kneppelhout, op B januari vader geworden van een zoon, de
latere schrijver Johannes I(neppelhout, ontbrak niet. Meinard Tyde-
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UIT NAAM VAN ZYNE HOOGHEID DEN
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GYSBERT KARIL VA}I EOGENDOFS.

man, een goede vriend van Bilderdijk, was eveneens van de partij.
VoorzitterJona Willem te Water hield een jaarrede, waarin hij terug-

blikte op de gebeurtenissen. Hij betoogde dat niets standvastiger is

dan de standvastigheid zelf, en dat voorspoed en rampspoed, droef-
heid en vreugde, gejuich en geklaag, elkaar doorgaans beurtelings op-

Proclamatie van de Nederland
se onathankelijkheid door

A.F. van der Duyn en 0.K. van

Hogendorp, 21 november 18i3
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volgen. De jammervolle toestand waarin het vaderland zich tot voor
kort nog bevond, achtte hij aan alle aanwezigen bekend. Nu zou een
tijd van vrede en verzoening aanbreken, waarin de wetenschappen
zouden opbloeien. Het zou prachtig zijn wanneer de nieuwe vorst, ko-
ning Willem r, beschermheer van de Maatschappij wilde worden. Dat
wilde deze wel, mits de leden daarmee akkoord gingen. De vergade-
ring van r8r4 hoorde dit voorstel met 'geestverrukking' aan. Op zz ok-
tober r8r4 werd dit bekrachtigd, toen een commissie het officiele do-
cument van het beschermheerschap aan de vorst overhandigde.

Hoogleraar in de theologie Te Water bleef tot zijn dood in 1Bz2 voor-
zitter.u Een jaar daarvoorwerd Matthijs Siegenbeek vicevoorzitter. Tij-
dens de gehele periode tot rB4B zou hij zijn stempel op de Maatschap-
pij drukken. Hij was in 1797 benoemd tot hoogleraar in de Nederlandse
taal en welsprekendheid te Leiden. In r8o4 trad hij aan als secretaris en
penningmeestervan de Maatschappij, en in r8z3 alsvoorzitter. Siegen-
beek ontpopte zich als een der actiefste leden. Hij schreef vele verhan-
delingen, nam plaats in talloze commissies en hield talloze voordrach-
ten.

Bij dat alles moet hij een nogal saaie man geweest zijn. August Hein-
rich Hoffman von Fallersleben, die in r8zr als student naar Leiden
kwam om middeleeuwse handschriften te bestuderen, en Leiden na-
dien nog meermalen bezocht, vond hem geen genie, maarwel een res-
pectabel geleerde: 'S. war ernst und bediichtig, ohne Feuer und Leben,
und konnte recht langweilig sein.'n Gerrit van de Linde, beter bekend
als de Schoolmeester, bespotte de wollige schijnredeneringen die Sie-
genbeeks voordrachten kenmerkten.Zo zou deze hebben kunnen op-
merken dat men op de dag, die voorafgaat op een partij metveel drank,
veel frisser en werklustiger is dan op de dag die op een dergelijk feest
volgt, 'maar ook dat men op denvorigen dagvan eene partij dikwijls
zeer ongeschikt kan zijn tot allerlei drukte, wanneer namelijk deze

David Pierre Humbert de

Supet u ille, I o s n M e I c h i o r
Kenper, jurist en staatsman,
r8r5

Anon ie m, ./ohonnes

Hendrikus van der Paln,
182o

Anoniem,Gefflt yan de Linde
(De Schoolmeester'J in zijn
stude ntentij d, ca. 1832
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vorige dag slechts de goedheid heeft om devolgende van eene andere

partij te zijn, die zich evenzeer door vrolijkheid en het gebruik van veel

wijn onderscheiden heeft als de partij in quaestie'.'
HendrikWillem Tydeman, hoogleraar in de rechten, zoon van Mei-

nard en net als zijn vader bevriend met Bilderdijk, speelde eveneens

een belangrijke rol.6 Hij nam in rBrB de taak van secretaris op zich, en

zou deze functie tot rB3B vervullen. Van hem schetste Hoffmann von
Fallersleben eveneens een portret in woorden. Hij was een aardige, le-

vendige figuur: 'Er war ein Chamdleon in seiner Thdtigket, vielseitig
wie selten einer.'t OokJohannes Henricus van der Palm, hoogleraar in
de oosterse talen en gewijde welprekendheid, ontplooide vele activitei-
ten. Hij droegmet zijnverhandelingen een steentje bij, maartrad nooit
toe tot het bestuur. Andere Leidse hoogleraren waren eveneens actief,

H. Fleuss,Drlnkgalog in de

Socidteit Minerva, ca. 1830.

De krullebol geheel rechts
op de voorgrond is Gerrit
van de Linde
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Franciscus Waanders,

I ac ob G eel, bi bl i oth e cari s

van de Leidse universiteit,
niet gedateerd

Hendrik Hollander Cz.,

David Jacob van Lennep,

h o o g I eraar Kl assie ke Tal en

aon het Atheneun lllustre te

Am ste rdam, n iet gedateerd

Jan van Rossum,

lohannes Kinker, 18 10!1i
Johann Heinrich Rennefeld

[naar Jozel lsra0ls],
Isaiic do Costa,

niet gedateerd

zoals dejonggestorven theoloog, classicus en dichter Elias Annes Bor-
ger, de classicusJohn Bake, de classicus en bibliothecarisJacob Geel,
de jurist Cornelis Johannes van Assen en Hendrik Arent Hamaker,
hoogleraar in de Oosterse talen. Uit Amsterdam kwam de classicus
David Jacob van Lennep en uit Utrecht de neerlandicus Adam Simons.
Vanwege de aanwezigheid van zoveel professoren fungeerde de Maat-
schappij in dit tijdvak vooral als een discussieforum voor geleerden.

In 1816 werd het vijftigjarig bestaan van de Maatschappij gevierd.
Drie der aanwezigen waren bij de oprichting in 1766 betrokken ge-
weest: Herman Tollius, Hendrik van Wijn en Meinard Tydem an. Ze za-
gen zich geprezen als sieraden van de Maatschappij en van het vader-
land. Na rBzo steeg het ledental. Zo traden de dichters HendrikTollens,
A.C.W. Staring en Johannes Kinker toe. Veel activiteiten ontplooiden
zij niet. Dat kon evenmin gezegd worden van de buitenlandse leden,
zoals de gebroeders Jacob en Wilhelm Grimm en de reeds genoemde
Hoffmann von Fallersleben. Tot de nieuwe leden behoorde ook Isadc
da Costa, die in r8zo toetrad. Hij was een toegewijde leerling van Bil-
derdijk, die hem had voorgedragen. Deze feliciteerde hem met de
woorden: Als het oudste en meest aanzienlijke van alle Lettergenoot-
schappen by ons, heeft het (ondanks haar verval) iets onderschei-
dends, waar in ikvoor U eenig belang stelde. Ontmoet daar alle moge-
lijke aangenaamheden van!'8 Maar Da Costa liet de Maatschappij voor
watzijwas en bezocht nooit de jaarvergadering.

Veel van de nieuwe leden konden weinig bijdragen aan de doelstel-
lingen van de Maatschappij; ze zochtenvooral gezelligheid. Je hoefde
maar een oude druk te schenken of je kon al lid worden.e Daardoor
werd de Maatschappij weliswaar gered uit 'haren kwijnenden staat, en
de bijkans doodelijke krankheid', maarveel schoot men daar niet mee
op. Vanaf t8z5 vonden de jaarvergaderingen plaats in Logement De



Witte Zwaan te Lisse. Ze werden in deze periode druk bezocht. Op

5 juli rB3r kwam zelfs een recordaantal van tachtig leden opdagen. De

hoogleraar en latere politicusJohan Rudolph Thorbecke, die erbij was,
schreef aan een vriend dat hij het plezierig vond dat men bij zulke sa-

menkomsten een hoop kennissen ontmoette. Hij merkte echter op: 'Er
was bij die aanzienlijke zamenkomst minder orde en tucht, dan bij
eene ontgroenpartij. Zingende en lollende zijn de leden naar onder-
scheiden kanten afgedropen.'Van der Palm sprak enige 'lieve woor-
den', maar Thorbecke ergerde zich aan Siegenbeeks 'gerekte, hoogst
vervelende en ongepaste aanspraken'.to Om iets te kunnen betekenen,
moest de Maatschappij volgens hem heel anders ingericht en bestuurd
worden.

Soms trad de Maatschappij ook uit haar beslotenheid, om zich sterk
te maken voor de Nederlandse cultuu r. Zo redde zij in fi25 het Muider-
slot. Dit gebouw van grote historische waarde - de dichter P.C. Hooft
had er nog gewoond - was in de Franse tijd een kazerne geweest en in
verval geraakt. Nu dreigde het gesloopt te worden. Siegenbeek ver-

zocht de koning, via minister Van Maanen, om hier een stokje voor te
steken. Hetverzoekwerd ingewilligd en de sloop ging niet door.

Ook op een andere manier probeerde de Maatschapplj blj te dragen
aan hetopwekkenvan hetvaderlands gevoel en het aaneensmedenvan

JozeF lsraels,./oh an Rudol f
Thorbecke, hoogleraor
Rec htsg eleerdh eid te Leiden,

1875

H. 0roenewoud / L. Springer,

Logenent'De Zwoan' in Lisse,

1828
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A. Mulder [fotograal),
Het Muiderslot [toestand in

de rge eeuw v66r de

restauratie van r875l761

de nieuwe natie. Een der leden had voorgesteld een nieuwe versie van
de wetten te ontdoen van alle bastaardwoorden. Lovenswaardig maar
onuitvoerbaar, oordeelde een voor dit doel ingestelde commissie. Het
mag dan niet doorgegaan zijn, het initiatief toont aan dat men zich in
deze.jaren sterkwenste te maken voor de zuiveringvan het Nederlands.

PRIJSVRAOEN EN OPENBARE VERGADERINGEN

Na de jaren van politieke onrust probeerde de Maatschappij de traditie
van de prijsvragen nieuw leven in te blazen. In de periode r8r3-r833
werden circa drie€ntwintig onderwerpen opgegeven op het gebied van
taalkunde, dichtkunst, welsprekendheid en oudheid- en geschiedkun-
de. Het streven om het nationaal gevoel te bevorderen vindt men ook
hierin terug. Zo ging het over de kenmerken van de Nederlandse dia-
lecten, en om een vergelijking tussen het Nederlands en het Frans. Wat
was er op het gebied van de welsprekendheid in de moedertaal bereikt?
Wat waren de kenmerken van de Nederlandse dichtkunst? De eerste
jaren kwamen er echtergeen antwoorden binnen. In rBrT gebeurde dat
wel. Het onderwerp was een lofrede op de raadpensionaris Simon van
Slingelandt. Toen men hetverzegelde brief e met de naamvan de win-
naar opende, bleek het Siegenbeek te zijn, die de prijsvraag nota bene
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zelf had uitgeschreven! Hiernawerd pasweer in rBzz eenverhandeling
bekroond.

Tot 1833 vielen er nog drie verhandelingen in de prijzen, twee op het
gebied van de dichtkunst en 66n op het terrein van de welsprekend-
heid. Het ging daarbij om de bijdrage die de dichtkunst aan de geschie-
denis had geleverd, en om de betekenis van de 'Noordsche' mythologie
voor de Nederlandstalige po€zie. Het derde onderwerp behelsde een

antwoord op de vraag: 'Welk is het wezenlijk en kenmerkend onder-
scheid der Welsprekendheid van den I(ansel, van de Pleitzaal, van de

Raadsvergadering, en van de Gehoorzaal?' De winnaar was hier de

autodidact Nicolaas Godfried van I(ampen, die het tot hoogleraar aan
hetAthenaeum lllustre zou brengen. Een ongepolijste figuur met een

afstotelijk uiterlijk, die, aldus Nicolaas Beets, in alles onvermoeibaar
was, behalve in het zich wassen.11

Naast prijsvragen organiseerde de Maatschappij, net als in voor-
gaandejaren, openbare vergaderingen. Jaarlijks vonden er drie plaats.
Tijdens de openbare vergaderingen traden in deze periode bijnavijftig
sprekers op. Vanaf 18z6 gebeurde dat in de grote zaal van het Cathari-
na Gasthuis op de Breestraat. Siegenbeekwas het meest op het spreelc
gestoelte te vinden: hij trad in deze jaren elf keer op. Jacobus Scheltema
sprak tien keer, gevolgd door H.W. Tydeman en Adam Simons, die elk
negen keer het woord voerden. Een terugkerend thema was het natio-
nale volkskarakter, dat nieuw leven moest worden ingeblazen; men
kwam er alsmaar op terug. Zo sprak Siegenbeek in :'B:rT over'de hand-
havingvan den echt Nederlandschen geest, in de beoefening der fraaije
letteren en kunsten'.

De meest gewaardeerde spreker was Van der Palm, niet alleen van-
wege zijn oratorisch talent, maar ook vanwege zijn beminnelijk karak-
ter. 'Ich habe das Holliindische nie schciner sprechen hcjren als aus

seinem Munde', schreef Hoffmann von Fallersleben.l2 Beets noteerde:

'Zijne hooge en opgehevene gestalte, en de schoone trekken van zijn
gelaat boezemden onwederstaanbaar ontzach in. Hy had noch het
hooge voorhoofd, noch het vonkelend oog, dat der welsprekendheid
zoo veel kracht pleegt bytezetten; doch de zijne was van dien aart, dat
er een minzaam gelaat en zachte blik byvoegden. Alles was by hem in
harmonie."'Hij had een buigzame en welluidende stem. 'Die hem
spreken hoort, krijgt hem lief,' aldus Beets.la Meestal voerde hij het
woord over de welsprekendheid.

Veel sprekers lieten hun licht schijnen over het bijzondere karakter
van het dichterschap. Sommigen waren behoudend en hielden er nog
classicistische denkbeelden op na, zoals Siegenbeek en Van der Palm.
In hun ogen moest po€zie aan bepaalde regels voldoen. In de meeste
gevallen werd de dichter echter - anders dan in de voorgaande periode

- beschouwd als een genie, dat zijn dichterlijke gevoelens in poezie uit-
stortte. Voor Adam Simons, die in 1816 zijn oratie had gehouden over

Wilhelmina van ldsinga,

lacobus Scheltema,

h isto ricus, niet gedateerd
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de 'ware dichter', was Vondel zo iemand.lt Deze was als een adelaar die
in hogere kringen zweefL. Maar ook in hun eigen negentiende eeuw

was zo'n dichter voorhanden: Willem Bilderdijk.16

BILDERDIJK: BEWONDERD EN VERGUISD

In i"Br7 vestigde Bilderdijk zich wederom in Leiden om als privaat-
docent lessen te verzorgen. Vanaf dat moment namen zijn werkzaam-
heden voor de Maatschappij toe. Geregeld las hij po€zie of droeg hij
een verhandeling voor. Omdat Bilderdijks gezondheid steevast te wen-
sen overliet, moest hij meermalen verstek laten gaan. Zo meldde hij
zich in r8zo af voor een vergadering met een gedicht:

Zware pijn in hoofd en lenden,
Die mij in mijn kamer bindt,
Bij het bed van vrouw en kind,
Maakt dat uwverzwakte vrind

Nog zijn huisban niet kan schenden:
Dus, verschoon en houd hem vrij
Bij de Lettermaatschappij.l'

In december van dat jaar zou hij in de Maatschapprj een po€ticaal op-
stel over hetverhevene voorlezen. Omdat hij wederom ziekwas, bracht
zijn vriend H.W Tydeman de verhandeling ten gehore. Bilderdijk
maakte onderscheid tussen po€zie en dichtkunst. Po€zie is uitstorting
van het gevoel en dichtkunst is slechts nabootsing van po€zie. Dicht-
kunst was volgens hem een vaardigheid met een doel. Po€zie daarente-
gen had geen enkel doel dan alleen zichzelf. Hetverhevene openbaart
zich alleen in de poezie, die in staat is het publiek tot hogere sferen te
verheffen. Vanwege de nadrukdie op hetgevoelwordtgelegd, geefthet
hele opstel blijkvan een romantische literatuuropvatting.

Nuwas die visie minder uitzonderlijk dan doorgaans wordt gedacht.
Ook andere Maatschappij-leden beschouwden, zoals we zagen, de

dichter inmiddels niet meer als een ambachtsman, maar als een zie-
ner, een profeet, die dichtte vanuit zijn gevoel en zijn toehoorders naar
hogere sferen voerde. Die opvatting treffen we ook aan bij Adam Si-

mons. Maar bij Bilderdijk is de poeet een priester, een middelaar tus-
sen het aardse en het hogere. Wat bij anderen slechts een metafoor
was, blijkt bij Bilderdijk een diep gevoelde religieuze realiteit. Ook wat
het belangvan regels betreft, waren erverschillen. Voor Bilderdijkwas
po€zie niets anders dan vrije gevoelsuitstorting, die niet aan regels ge-

bonden was. Dat ging geleerden als Siegenbeek en Van der Palm veel te
ver.

Bijzonder was vooral dat bij Bilderdijk theorie en praktijk in 66n per-
soon verenigd waren. Dichten was voor hem een fysiek proces, waarop



hij geen invloed kon uitoefenen. Als hij in trance raakte, werd hij
koortsachtig, begon hij te zweten, stroomde het bloed onrustig door

zijn aderen en spande zijn hele lichaam zich in om zijn gevoelens tot
uitdrukking te brengen. Hij vergeleek het zelfs met een orgasme of het

baren van een kind. ook in zijn uiterlijk onderscheidde hij zich van an-

deren. Hij kleedde zich ouderwets, in het zwart, met een kniebroek,

strikschoenen, en een driekanten hoed. Soms droeg hij een Turkse

wrong, tegen de hoofdpijn - maar dat was vooral binnenskamers, als

hij college gaf aan zijn kleine schare leerlingen. Dat riep mogelijk een

associatie op met de oosterse literatuur, waarin men ook in de Maat-

schappij de essentie van het dichterschap herkende. Vanwege dit alles

gold hij in de ogen van anderen als de incarnatie van de door God be-

zielde dichter.
Zijn hypochondrie droeg ook tot dit imago bij. Bijna in elke brief die

Bilderdijk schreef, klaagde hij steen en been over zijn gezondheid. Hij
trachtte zijn leed te verzachten door overmatig opiumgebruik. Daar
kwam nog bij dat hij volstrekt niet met geld kon omgaan. Zijn geld-

zaken werden in deze periode behartigd door het Maatschappij-lid Lo-

dewijk CasparLuzac.Toen zijn huisbaas hem in r8zr per ongeluk eens

zelf aanschreef, antwoordde hij met een beroemd gebleven brief e:

'Daar ik my nooit met geldzaken bemoeid heb noch meen te bemoeien,
weet ik niets van huurpenningen of lasten of wat dergelijke is. Ik ver-

schoon voor het overige, volgens uw verzoek, uwe vrijpostigheid, als

van een onbekendejegens een onbekende, schoon het - inderdaad -
dezelve wat verre gedreven is, iemand in zijne studien met zoodanige
kleinigheden te storen.'18 Bilderdijk mocht dan excentriek zijn, binnen
de Maatschappij bestond er wel enig begrip voor zijn onmaatschappe-
lijke houding.

Als dichter werd Bilderdijk alom bewonderd, maar zijn opvattingen
over andere zaken brachten hem al spoedig in conflict met enkele

Maatschappij{eden. Daar was allereerst de spellingkwestie. Siegen-

beek had in r8o4 de spelling van het Nederlands getiniformeerd, die
door Van der Palm nationaal werd ingevoerd. Na het herstel van Hol-
lands' onafhankelijkheid, in r8r3, begon Bilderdijk zich steeds kriti-
scher over de spellingkwestie uit te laten. Hij schreef: 'Wanneer men
iets van mij drukken wil, moet men zich niet aanmatigen mijn Neder-

duitsch tot Siegenbeeksch te veranderen."n Vanaf de jaren twintig be-

gon Bilderdijk steeds feller van leer te trekken tegen het spelling-
systeem. Zo schreef hij in r8zo zijn pas postuum gepubliceerde
'Rondedans (in futuro) om een doodkist', waarin hij zich voorstelde
hoe Siegenbeek en zijn aanhangers na zijn dood op zijn kist zouden
pissen. In zijn wetenschappelijk werk stelde hij Siegenbeek verant-
woordelijk voor het taalbederf; zijn spelling noemde hij een voorbeeld
domheid, en hij vroeg zich af hoe vreemdelingen (siegenbeek was van

Duitse afl<omst) voorschriften durfden op te stellen. Ook op andere 6l
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plaatsen viel hij Siegenbeek persoonlijk aan, zozeer, dat enkele leden,
zoals Van der Palm, voor hem in de bres sprongen.

Siegenbeek beklaagde zich over die op de man gerichte aanvallen.
Dat hij de confrontatie vreesde, bleek bij het promotiefeest van Bilder-
dijks leerling Groen van Prinsterer. Een andere leerling schreef: ,Zoo-

dra hij Bilderdijk zag, verbleekte hij en aardig was het om te zien, hoe
hij langs de muren en met spoed wist te kruipen om de deur te vinden
en Bilderdijk te ontwijken.'2o Van persoonlijk contact was dus geen
sprake meer. Ook Van der Palm verbrak de vriendschappelijke relatie,
en stuurde hem niet langer zijn publicaties. Dat had ook te maken met
andere kwesties, waarin Bilderdijk eigenzinnige standpunten innam.
Het zou ertoe bijdragen, dat hij binnen de Maatschappij geisoleerd
raakte.

De meest toegewijde leerling van Bilderdijk was Isadc da Costa. Hij
had veel religieuze en politieke ideeEn van zijn leermeester overgeno-
men. In r8z3 verscheen zijn boekje Bezwa.ren tegen den geest der eeuw,
waarin hij zich vooral tegen de Verlichting keerde. Door uit te gaan van
de menselijke rede was het ware geloof verloren gegaan. Daaruit vloei-
de het verval der zeden voort. De mens had zich op Gods troon ge-
plaatst. Slavernij en maatschappelijke ongelijkheid waren door God
gegeven; daar moest niet aan getornd worden. De vorst was alleen ver-
antwoording schuldig aan God, niet aan het volk. Ook ziekten waren
door God gegeven. De mens moest zich daar niet tegen verzetten.

Dergelijke denkbeelden riepen veel weerstanden op. Men herkende
in alles de ideeen van de leermeester, en velen keerden zich dan ook te-
gen Bilderdijk. Ook vanuit de Maatschappij kwam kritiek. N.G. van
I(ampen wond zich op over de in zijn ogen onchristelijke ideeen die Da
Costa ventileerde. In de ogen vanJohannes Kinker verstoorden Bilder-
dijk en de zijnen de nationale rust. OokVan der palm, doorgaans wars
van pennenstrijd, reageerde in het voorwoord van een van zijn bun-
dels. Toen Bilderdijk in deze tijd een (vermoedelijk openbare)vergade-
ring bezocht, weigerden de Maatschappij-leden om naast hem plaats
te nemen, zodat de stoelen in zijn omgeving leeg bleven.21

Ook met zijn vriend H.W. Tydeman kwam het tot een breuk, zijhet
slechts tijdelijk. Tydeman zamelde, samen metN.G. van Kampen, geld
in om de Grieken te steunen in hun vrijheidsoorlog tegen de Turken.
Dat kwam hem op een heftige reprimande van Bilderdijk te staan, die
de vriendschap op hoge toon verbrak: 'De Heer HW. Tydeman gelieve
van nu voor altijd verwitti gdte zijn, dat ik geen deelnemer en voorstan-
der of ondersteuner van het godloos gespuis der eerlooze Grieken in
hunnen vervloekten opstand tegen de ons vriendschappelijke Mo-
gendheid in mijn huis ontvange, noch eenige betrekking tot den genen
die zich tot zoo ver vergeet, behouden wil, en richte zidn daarna.'"2



WAARDERING VOOR BILDERDIJK EN VAN DER PALM

Omdat het met de prijsvragen maar niet wilde lukken, stelde Siegen-

beek in L827 voor, om eens in de drie jaar een oorspronkelijkwerk met
een gouden erepenning te bekronen. Een commissie onder leiding van
CJ. van Assen, die dit voorstel nader zou uitwerken, suggereerde ver-

volgens om de gouden penningtoe te kennen aan twee letterkundigen:
aan Bilderdijk voor zijn verdiensten voor de Nederlandse taal en po€zie

en aan Van der Palm voor zijnproza en voor zijn prestaties op het ge-

bied der welsprekendheid." Bien dtonnds de se trouuer ensemble! Het
contrast tussen beide laureaten kon niet groter zijn. Nicolaas Beets zou

die tegenstelling later bondig en fo the point formuleren: 'Van der Palm
bedaard, gematigd, zacht, gelijkmoedig, voorzichtig, byna tot achter-

houdenheid toe; Bilderdijk hartstochtelijk, in uitersten, krachtig, gril-
lig, moedig, en meestal overmoedig. Van der Palm bescheiden, de

menschen liefhebbende en ontziende, niet altijd zonder het vermoe-
den van menschenvrees; Bilderdijk trotsch, stellig en met somberen
menschenhaat worstelende. Van der Palm plooizaam, somtijds aan

zwakheid grenzendel Bilderdijk standvastig, niet zonder hoofdigheid.'
Van der Palm werd, aldus Beets, algemeen bemind en geeerd, terwijl
Bilderdijk gekweld en miskend werd. De twee Maatschappij-leden
waren vanwege hun uiteenlopende standpunten uit elkaar gegroeid:

'hunne harten hadden zich van elkander vervreemd, en niets dan de

dood kon hen vereenigen'.'n
Bilderdijk toonde zich ingenomen met het eerbetoon. De gouden

penningen werden uitgereikt op de jaarvergadering van 5 juli r83r.
Van der Palm kon hem zelf in ontvangst nemen. Bilderdijk, die zijn
Iaatste levensjaren in Haarlem doorbracht, voelde zich daar niet toe in
staat. HU vroegTydeman, metwie devete intussenweerwas bijgelegd,
om dat in zijn plaats te doen. Deze voelde daar nietveel voor, omdat hij
bangwas zichte zullen ergeren aan de feestrede van Siegenbeek. Daar
was geen reden voor. De voorzitter betoonde zich grootmoedig in de

huldigingvan zijn tegenstander en roemde hem als de Tweede Vondel
van Nederland en als de nestor van de vaderlandse dichters en geleer-

den, al kon hij niet ontkennen dat de uitreiking van de penning aan

Van der Palm hem meer genoegen verschafte.
Dit was het laatste huldeblijk dat Bilderdijk ten deel viel. Een half

jaar later, op rB december r83r, overleed hU. HU werd begraven in de

Grote I(erk, waar een kleine kring getrouwen en bewonderaars zich om
zijngrafverzameld had. Namens de Maatschappij was alleen Tydeman
aanwezig. Voor Siegenbeek, de voorzitter, moet de dood van Bilderdijk
een verlossing zijn geweest. Bij hem thuis, zo schreef Thorbecke in een

brief, 'heeft men, toen het berigt van Bilderdijks overlijden hier aan-

kwam, eenige ponden kaarssen bezorgd voor eene illuminatie', om
een feestje te bouwen dus. 'De heer Siegenbeek heeft het echterwelvoe-
gelijker geoordeeld, dezelve in de keuken te laten gebruiken.'2s 63
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Toch was Siegenbeek nog niet helemaal van Bilderdijk af. Tijdens de
jaarvergadering van 1832 moest hij diens levensbericht voordragen.
Hij maakte van de gelegenheid gebruik om zichzelf vrij te pleiten en
vast te stellen dat hun breuk niet aan hem te wijten was. Daarom voelde
hij er ook niet voor om nu als lofredenaar op te treden. Bovendien was
de toegemeten tijd te kort om aan al Bilderdijks verdiensten recht te
doen. Zelfs de hartelijkste vriend en de vurigste bewonderaar zou
daartoe niet in staat zijn, meende hij. Daar liet hij het verder bij. Deze
redevoering riep veel weerstanden op, zozeer zelfs dat er een violente
scdne moet hebben plaatsgevonden.'z6 Details hierover ontbreken he-
laas.

Tydeman, die na Bilderdij ks dood diens G e s chi e de ni s d e s Vq.d e rl and s

zou uitgeven, las op z7 januari rB3z een verslag voor over deze studie.
Zijn verhaal wekte de wrevel van onder anderen Simons, die fel van leer
trok, waaruit een geweldige ruzie ontstond.2T Zo hield de omstreden
dichter ook na zijn dood de gemoederen van de Maatschappij{eden
nog bezig. Toch bleef er ook waardering voor hem bestaan. Nicolaas
Beets beschreef een gesprek dat hij drie jaar na Bilderdijks dood met
Van der Palm voerde: 'Van der P liet zich nu en dan vrij hevig tegen Bil-
derdijk uit, doch wisselde zijne uitvallen af met betuigingen van de
hoogste bewondering. "Met dat al" - zeide hij tenslotte van een gezeg-



de dat minder tot Bilderdijks eer was, "met dat al is het iemand dien ik
ver, ver boven mij acht."''"

DE BELGISCHE OPSTAND

Op 25 augustus 1B3o brak in Brussel de Belgische Opstand uit; op 4 ok-

tober volgde de onafhankelijkheidsverklaring. I(oning Willem r wei-
gerde in te stemmen met de afscheiding van het Zuiden en riep zijn
noordelijke onderdanen te wapen. Daar werd massaal gehoor aan ge-

geven. Op alle betrokkenen maakten de gebeurtenissen grote indruk.
Ook op het literaire leven drukte de Opstand een duidelijke stempel.2e

Nederland werd overspoeld door een golf van nationalisme, die de let-
terkunde niet ongemoeid liet. Hoe werd binnen de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde gereageerd op deze revolte?

Het bestuurvan de Maatschapprj had tijdens de maandelijkse verga-
deringvan 9 juli rB3o besloten om prins Frederik het honorair lidmaat-
schap aan te bieden, maar vanwege het conflict met de Belgen had hij
nog niet gereageerd en was er nog geen gelegenheid geweest om hem
de bijbehorende oorkonde uit te reiken. Bovendien werd in de tweede
helft van r83o en de eerste helft van r83r het verloop van de maande-
lijkse vergaderingen verstoord als gevolgvan de 'treurige gebeurtenis-
sen in ons Vaderland'. Na de bijeenkomst van 9 juli 1B3o zou pas weer
op r4januari r83r eenvolgende plaatsvinden.In r83r belegde de Maat-
schappij slechts vijf vergaderingen.

Mogelijk speelde een rol dat enkele leden gehoor gaven aan de op-
roep tot bewapening. Thorbecke, die in Gent had gewerkt, maar uit zijn
huis en werkkring was 'gesmeten', schreef in oktober r83o vanuit Lei-
den: 'Ingevolge de oproeping des konings tot eene algemeene wape-
ning ben ik hier met prof. Geel en eenige anderen werkzaam geweest,
om onverwijld gemeenschappelijke wapenoefeningen daar te stellen.
Deze zijn thans in den gang, en wij worden elken dag gedurende twee
uren geexerceerd door een oud officier.'to Nu de actualiteit om actie
vroeg, was voor letterkundig vermaak kennelijk minder tijd. In het
Noorden was men beduchtvoor een aanval op eigen grondgebied. Dat
verklaart waarom de Leidse professoren zich genoodzaakt zagen te
gaan exerceren.

Bovendien hadden enkele Maatschappij{eden wel iets anders aan
hun hoofd, nu hun zonen alsVrijwilligeJagerswaren uitgetrokken.Zo
verkeerde de theoloog Johannes Clarisse in onzekerheid over het lot
van zijn zoon Walrand Cornelis Lodewijk, die letteren studeerde. Dat
gold ookvoorA.C.W. Staring. ZijnzoonWinand Carel Hugo studeerde
wis- en natuurkunde, maar verwisselde het studenten- met het solda-
tenpak. Ook het Maatschappij-lid Wessel Albertus van Hengel, die de

studenten na hun terugkeer als rector magnificus verwelkomde, had
zrjn zoon als Leidse Jager zien uittrekken. Ten slotte wuifde Hendrik 65
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Collot d'Escury, curator van de universiteit, zijn twee zonen uit .

Toch werden er enkele bijeenkomsten belegd. Deze kregen, meer
dan voorheen, een politieke invulling. Zo las Siegenbeek op 4 maart
rB3r voor uit zijn nog nietverschenen Geschiedenis der burgerwapening
in Nederland. Niet toevallig ging hij vooral in op de bewapening in het
Ranrpjaar 1672,toen de vrijheid bedreigd werd door aanvallen van En-
geland, Frankrijk en de bisdommen Miinster en I(eulen: de Derde En-
gelse Oorlog. De parallellen met de eigen tijd waren onmiskenbaar.

Daarnaast organiseerde men in het winterseizoen r83o/3r drie
openbare vergaderingen, waarin wederom de politiek centraal stond.
Op 3o november rB3overgeleekAdam Simons hetbewindvanJohan de

Witt met dat van Anthonie Heinsius. Beiden waren raadpensionaris in
een stadhouderloos tijdperk. Simons benadrukte dat Nederland altijd
zijn gezag had weten te handhaven, dankzij Cornelis Tromp, Michiel
de Ruyter, Witte de With,;an van Galen en bovenal Johan de Witt. De
boodschap was dat Nederland, nu de vrede wederom van buitenaf be-

dreigd werd, behoefte had aan grote mannen.
Een tweede openbare lezing werd verzorgd door de ori€ntalist Hen-

drik Arent Hamaker. Een dag later, op 5 februari 1.831, zoD Jan van
Speijk zichzelf opblazen ('Dan liever de lucht inl'), en in 66n klap be-
roemd worden. Hamaker was een 'groot, breed, gezet man. Zyne phy-
sionomie zeer sprekend; levendige oogen achter den bril'. Geheel zijn
voorkomen was'imperiezs en onstuimig'." Discussies met hem kon-
den hoog oplopen; meermalen ging hij zelfs met zijn tegenstanders op
de vuist." Hij hield een redevoering over de zelfstandigheid, 'haar ge-

wigt voor geheele volken en bijzondere persollen en hare hooge nood-
zakelijkheid voor Nederland, in het tegenwoordige tijdsgewricht'. De
tekst werd later ook uitgegeven. De opbrengst was bedoeld voor een
monument voor Van Speijk en ten voordele van de nabestaanden van
de met hem gesneuvelde zeelieden - een manier om met de letterkun-
de een utilitaire bijdrage te leveren.

Ten slotte hield H.W. Tydeman op 18 maart rB3e bij de Maatschappij
de derde openbare lezing over de vraag, hoe de natie zich ten tijde van
de Nederlandse Republiek gelukkig had kunnen voelen bij het gemis
van staatkundige vrijheid. Interessanter is de toespraak die Siegen-

beek vier maanden later hield bij de jaarvergadering, waarin hij de
'schandelijke' afscheiding van het 'trouwelooze' Belgi€ besprak. Vol-
gens Siegenbeek moest Nederland blij zijn dat het de Belgen kwijt was.

Alleen was het jammer dat de ambitie om de Nederlandse taal- en let-
terkunde te verbreiden, thans gedwarsboomd werd. Maarverlorenwas
de zaak nog niet. Belgie zou wel weer naar de Hollandse taal en litera-
tuur teruggrijpen, aangezien het merendeel van de Belgen alleen het
Nederlands beheerste.

In 1832 ging de Maatschappij over tot de orde van de dag. Leden la-
zen weer neutrale verhandelingen voor en de politiek verdween naar de



achtergrond. Alleen in rB33 stelde Johannes Matthias Schrant de Bel-
gische Opstand nogmaals aan de orde. Hij was vanaf rBrB werkzaam
geweest als hoogleraar in de Nederlandse taal- en letterkunde te Gent.
Door de omwenteling was hij genoodzaakt naar Nederland terug te
keren. In 1831 werd hij als hoogleraar toegevoegd aan de Leidse hoge-
school. Als katholiek was Schrant in het overwegend protestantse
Leiden een vreemde eend in de bijt. Op z9 maart rB33 hield hij een re-
devoering over de ware volksroem. De glorie van een volk berustte vol-
gens hem niet op de uitgestrektheid van zijn grondgebied, maar op zijn
innerlijke waarde. Het verlies van het Zutden was daarom niet erg:
'Oud-Nederlandwas groot zonderBelgi€; het kan noggroot zijn zonder
Belgie.' Dat Nederland niet ontaard was, bleekvolgens hem uit de daad
van Van Speijk. De verhandeling bevatte ook een pleidooi voor een na-
tionale letterkunde: 'Dat men toch niet langer op Griekschen of Ro-
meinschen bodem zoeke, wat men op eigen grond vinden kan., Deze
redevoering laat goed zien dat de Opstand ook het nationalisme bin-
nen de Maatschappij aanwakkerde.

NIEUWE STERREN EN OUDGEDIENDEN

Na de Belgische Opstand keerde de rust bij de Maatschappij weer.
Siegenbeek trad gewoontegetrouw als voorzitter op. Naar achttien-
de-eeuws gebruik was hij belast met het schrijven en voordragen van
de levensberichten van de 'afgestorven'leden. In t836 realiseerde hij
zich dat hij het oudste lid was. Alleen Pieter Weiland, die in de Bataafse
tijd een spraakkunst had vervaardigd, was langer lid, maar diens
'blindheid en hoog geklommen jaren' beletten hem aanwezig te zijn.
Veel prominenten uit de vorige jaren, zoals Simons, Hamaker en Van
Kampen, werden na hun dood door Siegenbeek herdacht.

Tijdens vergaderingen reageerde de voorzitter soms op de actuali
teit.Zo stond Siegenbeek stil bij het overlijden van koningin Wilhelmi-
na van Pruisen op rz oktober 1837. Ook memoreerde hij het Verdrag
van Londen, dat Willem r op 19 april rB39 tekende. Daardoor werd de
afscheiding van Belgi€ bekrachtigd. Op I december rB3B herdacht
Siegenbeek de terugkeer van Oranje vijfentwintig jaar eerder. In 1B4o
stond hij erbij stil dat een kwart eeuw tevoren, op tB juni r8r5, Napo-
leon bij Waterloo was verslagen. Siegenbeek blikte toen ook terug op
de vereniging met en de latere afscheiding van Belgi€. De vereniging,
die hij aanvankelijk had toegejuicht, beschouwde hij achteraf als ,te

onbedacht en onvoorzigtig'. Ook de dood van Willem r in 1843 werd ge-
memoreerd; Willem rr nam het beschermheerschap van zijn vader
over. Toen ook hij in tB49 overleed, deed zijn zoon hetzelfde.

Over het algemeen had de Maatschappij in de jaren na de Opstand
niet te klagen over belangstelling. Bij de jaarvergaderingen waren
nooit minder dan vijftig, meestal meer dan zeventig en soms zelfs meer 69
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etablissement: Ach! de Zwaanis eene gemeene herberggeworden, elke

andere gelijk, en niemand houdt er meer voor stil dan de Heeren van
Letterkunde en de Conducteurvan dezen ofgenen postwagen.'33

In de landelijke omgeving van Lisse kwamen de leden tussen 1825

en L843jaarlijks bijeen. Tussen tB44 en 1845 ontmoetten ze elkaar
in Huis Den Deyl in Wassenaar, dat ook een geliefde locatie voor
promotiefeesten was. In t847 en 1B4B bood de Stadsgehoorzaal op de

Breestraat onderdak. De jaarvergaderingen werden traditiegetrouw
besloten met een diner.

Toen Hoffmann von Fallersleben Leiden in r836 voor de tweede keer

bezocht, kwam hij enkele oudgedienden tegen, zoals H.W. Tydeman,

J.H. van der Palm, M. Siegenbeek, CJ. vanAssen,J. Clarisse en N.G. van
Kampen. Siegenbeeks positie stond niet ter discussie, hoewel er steeds

de draak met hem gestoken werd. Net als Gerrit van de Linde dreef ook

Jacob van Lennep de spot met de voorzitter enzijn maniervan spreken.
In 1836 schreef hij in een brief: 'Ik verklaar u dat ik hartelijk naar den
Zomer verlang, daar het alsdan (gelijk Siegenbeek zeer juist doet op-
merken in zijne "bijdrage tot de kennis der schapenkeutels") meestal
warmer en aangenamerweer is dan in denwintertijd.'3aJacob Geel pa-

rodieerde Siegenbeek tijdens een openbare vergadering op a7 februari
1837, overigens zonder diens naam te noemen. Hij gaf een voorbeeld
van de 'goedhartige' - dat wil zeggen: wollige, door bijzinnen geken-

merkte en (zoals ingewijden begrepen) Siegenbeekiaanse - stijl. Geel

vertelde over het driejarige jongetje Hein I(nap, dat op schoot zatbij
zijn moeder, toen hetvolgende gebeurde:

Slechts weinige oogenblikken had onze Knap deze rust genoten,
toen, hetzij dat het toeval zulks wilde, of dat het diertje door de

zwoele uitdamping van den warmen drank aangelokt, onder het
lesschen van deszelfs dorst, op den natten en glibberigen rand
uitgegeleden was, eene vlieg in den koffijkop der moeder van
onzen Knap nederstortte, en niet-tegenstaande de spoedig aan-
gebragte hulp der goedaardige vrouq hetzij dat het insect door
plotselinge uitputting van krachten, of door de hitte van de koffij
(en dit is mij altlnans steeds als het waarschijnlijkste toegesche-

nen) bezweken zij, den dood moest vinden.3s

Van der Palm overleed op 8 september r84o, op zevenenzeventigjarige
leeftijd. Siegenbeektypeerde hem bij dejaarvergaderingvan r84r als

66n 'dierweinige mannen, welke men ten algemeenen nutte wenschen
zou, dat aan het gewone lot der vergankelijkheid van dit ons stoffelijk
bekleedsel mogten ontheven zijn' en roemde hem als het'sieraad van
Nederland en de menschheid'. Op voorstel van Abraham de Vries be-

sloot de Maatschappij 66n jaar later om een gedenkteken voor hem op

te richten, als bewijs van haar verering. Daartoe werd een commissie 7l
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ingesteld. De locatie stond vast: de Pieterskerk, waar Van der Palm ja-
renlang had gepreekt. Er werd een intekenactie op touw gezet om het
project - een witmarmeren borstbeeld door L. Royer, naar het schilde-
rij van C.H. Hodges - te financieren. In rB43 maakte de Maatschappij
bekend dat er reeds 38Bo,35 gulden was binnengekomen. Ook het ko-
ningshuis leverde een aanzienlijke bijdrage: Willem rr en zijn vader
Willem r schonken beiden vijfhonderd gulden; prins Frederik gaf twee-
honderd gulden. Eind rB43 vond de onthulling plaats. Het fraaie borst-
beeld siert tot op de dag van vandaag de Pieterskerk.

Er traden ook nieuwe geleerden toe. De munt- en penningverzame-
laar Pieter Otto van der Chijs, sinds rB35 directeur van het Leidse
Penningkabinet en buitengewoon hoogleraar, bezocht trouw de sa-

menkomsten. Hij hield soms een lezing over een oudheidkundig of nu-
mismatisch onderwerp. De opvolger van Tydeman, de rechtsgeleerde

Johan de Wal, vanaf rB4B in Leiden hoogleraar, ontpopte zich eveneens
tot een prominent lid. In rB5r en tussen rB54 en rB57 was hij voorzitter.
Ook actief was de archeoloog Leonhardt lohannes Friedrich Janssen,
die CJ.C. Reuvens na diens dood in rB35 opvolgde als conservator van
het Museum van Oudheden. Hij hanteerde eveneens enige malen de
voorzittershamer. Andere bekenden waren N.C. I(ist, hoogleraar in de

theologie, en de taalkundigen Matthias de Vries en LammertAllard te
Winkel. De laatste twee werkten aan een Woordenboek der Nederland-
sche taal en zorgden ervoor dat de Maatschappij zich meer op de taal-
kunde ging richten.

Een nieuwe ster aan het genootschappelijke firmament was Johan-
nes Tiberius Bodel Nijenhuis, portrettenverzamelaar, cartograaf en
tot rB4B directeur van uitgeverij Luchtmans. In 1839 volgde hij Tyde-
man op als secretaris. Bodel vervulde tot 1860 het secretariaat en was
66n van de ijverigste leden. Hij hield meermalen lezingen over taalkun-
dige, Ietterkundige of cartografische onderwerpen. In de Maatschap-
pij was hij, ondanks zijn kleine gestalte, iemand om rekening mee te
houden. Niet iedereen was over hem te spreken. Zo meende de taalkun-
dige Anthonie Cornelis Oudemans dat Bodel te zeer zijn mening door-
drukte bij het benoemen van leden, waardoor vele geleerden werden
afgewezen. Hij beschuldigde hem van 'vervloekte streken', 'knoeierij'
en machtsmisbruik: 'Bodel doet wat hy wil, en zulks ten prejudice der
ware en waarachtige belangen der Maatschappy.'tu

Studenten konden g66n lid worden. In dejaren dertigvan de negen-
tiende eeuw maakte Nicolaas Beets als studentauteur furore. Hoewel
hij geregeld openbare vergaderingen bezocht, werd hij nietvoorgedra-
gen. Enkele leden, zoals Geel en Siegenbeek, vonden hem aanmati-
gend. Geel noemde Beets verwaand en over het paard getild. Siegen-
beek duidde Beets aan als 'een van die genie€n, die zich op de klippen
van eigenwaan en laatdunkendheid te barsten stooten zullen'..t Vol-
gens Beets had Siegenbeek hem echter nog nooit ontmoet. Pas toen hij
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predikant was, werd Beets ingestemd. Ook andere literatoren lieten
zich het lidmaatschap welgevallen, zoals Bernard ter Haar, Johannes
I(neppelhout, C.E. van Koetsveld en R.C. Bakhuizenvan den Brink.

Maar wie er ook al dan niet met moeite lid werden, vrouwen waren
daar niet bij. Pas rond 186r zou de discussie worden gevoerd over hun
toelating. Waarom mocht een erkende romancidre als Anna Louisa
Geertruida Bosboomrloussaint geen lid worden? Toch waren vrouwen
niet helemaal uitgesloten van de activiteiten. Bij openbare vergaderin-
gen bleven ze ookin deze jarenwelkom.Jacobvan Lennep beschreef de

openbare vergadering van 15 februari 1833, waar hij een Byron-verta-
ling declameerde. De zaalwas vol, aldus de spreker: 'drie dames zijn
flaauw gevallen van akeligheid (of van de hette)'.3* Zijn vriend Gerrit
van de Linde geeft overigens een hilarisch verslag van deze bijeen-
komst en vertelt tien dagen later in een brief 'wat men thans algemeen
in Leijden van u zegt: dat gij uw publiek negligeert wanneer gij leest,

dat gij van alle formen den droes geeft, dat gij veel te vrij zijt op den
spreekstoel, dat, zoo gij elke week te Leijden slechls eens kwaamt lezen
de maatschappij van Letterkunde bankbreukigzou moetenworden uit 75
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hoofde van de enorme onkosten aan Catheders en waterglaasjes, die
men veronderstelt dat gij dan uit hun verband rukken en verbrijzelen
zoudt'.'n

VOORDRACHTEN EN HUISHOUDELIJKE LEUTERPRAAT
De maandelijkse bijeenkomsten waren bedoeld om huishoudelijke za-

ken te bespreken. Soms werden zulke samenkomsten opgeluisterd
met de voordracht van 66n van de leden. Meestal waren ze dodelijk
saai. Op B december rB37 schreefJacob Geel aan Thorbecke dat hij zich
had opgeofferd om de maandelijkse vergadering bij te wonen. Siegen-

beek zou een geschiedkundige verhandeling voordragen in de Stads-
gehoorzaal. Maar Geel hield het zolang niet vol: 'Ik heb 3/+ uur de huis-
houdelijke leuter-praat uitgehouden, en toen ben ikweggedropen. Het
stak ook te erg af , bij de symphonie van Beethoven no. r, die ik even te
voren in Musis Sacrum, onder het zelfde dak, aangehoord had.'no

De maandelijkse vergaderingen waren doorgaans weinig succesvol.
Als elders in de stad op hetzelfde moment een andere bijeenkomst
plaatsvond, trok de Maatschappij aan het kortste eind. Zo was op

4 maart 1859 niemand bereid gevonden om te spreken en waren er,

naast drie bestuursleden, slechts twee gewone leden aanwezig. Reden
daarvoor was dat in de Stadsgehoorzaal de populaire schrijverJJ. Cre-
mer optrad. Met zo'n publiekstrekker kon de Maatschappij niet con-
curreren.

De openbare vergaderingen, eens het paradepaardje van de Maat-
schappij, werden in r84o afgeschaft. Hoe was dit besluit te verklaren?
In het winterseizoen tB3z-r833 waren er nog drie openbare lezingen,
maar dat werden er steeds minder. Mogelijk was het lastig om telkens
een spreker te vinden die kosteloos wilde optreden. Een publiekstrek-
ker alsJJ. Cremer kostte al gauw een paar honderd gulden per avond.
Ook een voorval dat Nicolaas Beets optekende zal niet hebben bijge-
dragen tot een positiever imago van de bijeenkomsten. Op 6 februari
rB35 woonde hij een openbare vergadering bij in de Stadsgehoorzaal.
Na een optreden van Abraham des Amorie van der Hoeven las Siegen-
beek een gedeelte voor van zijn vertaling voor van het treurspel Filippo
(1783)van de Italiaan Vittorio Alfieri. Bij deze voordracht ging het mis.
Beets schreef: "tWas, als men denken kan, allerberoerdst. De helft der
toehoorders deserteerde dan ook, de zaal bij troepen vrij luidruchtig
verlatende. De andere helft bleef om zich met den spreker te vermaken,
Iachende en d tort et d trauers fin het wilde weg] applaudisseerende.
Voor geen honderd gulden was ik in 's mans plaats geweest.'n1

De maandelijkse bijeenkomsten bleven wel bestaan. Waarover
sprak men zoal? Natuurlijk was er aandacht voor het Leidse verleden.
Ook kwamen geregeld taalkundige onderwerpen aan bod. Dan sprak
Van Assen bijvoorbeeld over de alliteratie, onderhield Matthias de



Vries zijn toehoorders over de etymologische ontwikkeling van een
aantal woorden, ging Bodel Nijenhuis in op de betekenis van oude
spreekwoorden of hield Te Winkel een lezing over een orthografische,
morfologische of grammaticale kwestie. Erwaren ook meer algemene
voordrachten, zoals toen Siegenbeek in rB37 het woord voerde over de

spaarzaamheid, 'milddadigheid' en andere Nederlandse deugden uit
vroegere tijden.

Relatiefveel aandacht ging in dezejaren uit naar historische onder-
werpen. Zo sprak men over Nederlandse munten, klederdracht, hune-
bedden, posterijen en voornamen. De bevordering van de studie van
de vaderlandse geschiedenis werd als een kerntaak beschouwd. Daar-
om spanden de leden zich in om een Leidse leerstoel in de vaderlandse
geschiedenis tot stand te brengen. Erwerd zelfs een briefover aan de

koning gestuurd. Uiteindelijk werd in 186o Robert Fruin op die post
benoemd.

De gerichtheid op de vaderlandse taal, letterkunde en geschiedenis
kwam samen in de fascinatie voor de middeleeuwen. Men ging zich, in
navolgingvan omringende landen, realiseren datin binnen- en buiten-
landse bibliotheken veel onuitgegeven schatten schuilgingen. Tijdens
vergaderingen spraken leden over al dan niet bekende Middelneder-
landse teksten, zoals Van den Vos Reynaerde, Ferguut en Lancelof. Ook
vertelden ze welke schatten ze in bibliotheken aantroffen. Zo heeft de

Maatschappij de totstandkoming van de Nederlandse medi€vistiek
mede gestimuleerd.

Te midden van deze stortvloed aan taalkundige, geschiedkundige
en medi€vistische voorlezingen waren letterkundige voordrachten in
de minderheid. Aan contemporaine letterkunde besteedde de Maat-
schappij vrijwel geen aandacht. Alleen de persoon en het werk van Bil-
derdijk konden rekenen op een aanhoudende belangstelling.a2 Tussen
1833 en 186o werd zo'n tien keer over hem gesproken.

Hoewel de Maatschappij zich in de praktijk nauwelijks met eigen-
tijdse literatuur bezighield, kwamen toch enkele actuele kwesties aan
de orde als prijsvraagonderwerpen. Ze illustreren de nationalistische
doelstelling van de Maatschappij en hadden betrekking op de vader-
landse letterkunde, geschiedenis oftaal. In die laatste categorie vroeg
men bijvoorbeeld naar een geschiedenis van de Nederlandse taalkun-
de, naar de beginselen om de moedertaal te zuiveren en naar een Ne-
derlandse spraakkunst. Ook letterkundige onderwerpen hadden door-
gaans een nationalistische inslag. Zo werd gevraagd naar de algemene
regels van het Hollandse blijspel en wilde men weliswaar een gedicht
in de smaak van Thomas Moores romance Lalla Rookh, maar over een
onderwerp uit de Nederlandse geschiedenis.

Ook op het gebied van de prijsvragen was er aandacht voor Bilder-
dijk. In l.94z opperde een lid om als onderwerp een vergelijking tussen
Goethe en Bilderdijk uit te schrijven. Dit voorstel haalde het niet. In

0nbekende totograaF,

Robert Fruin op jonge leeftijd
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1844 wenste de Maatschappij een onderzoek naar de invloed van Bil-
derdijks dichtwerken op de Nederlandse taal. Arie de Jager verwierf
met zijn inzending de gouden erepenning. In rB34 schreef de Maat-

schappij een prijsvraag uit over Jacoba van Beieren, naar aanleiding
van wat Bilderdijk over haar had geschreven; hij vond haar een slet,

omdat zij in haar korte leven vier keer gehuwd was.n'Tegen dit stand-
punt rees verzet. Bilderdijk bleef dus een belangrijk referentiepunt.

Dat de Maatschappij de ogen niet helemaal sloot voor contempo-
raine literaire ontwikkelingen bleek in r\4z. Toen schreef men op als

vraag uit: 'Is de zoogenaamde Romantische schrijftrant geschikt voor
het Hollandsch karakter?' Dit was een actuele zaak, zij het een beetje
aan de late kant. In de jaren dertig gaven de leden van de Rederijkers-
kamer voor Uiterlijke Welsprekendheid - die door tegenstanders sma-

lend de Romantische Club werd genoemd - een stimulans aan de in-
troductie van de Romantiek in Nederland. Vooral Nicolaas Beets droeg
daar zijn steentje aan bij.Jacob Geel positioneerdezichzelf van meet af
aan als zijn tegenstander. Op r5 april rB34 hield hij in Leiden bij de Hol-
landsche Maatschappij van Fraaije Kunsten enWetenschappen een le-

zing in 'humoristischen stijl', die Beets bijwoonde.nn Deze werd gepu-

bliceerd als: Gesprek op den Drachenfels (rsSs). De inhoud is bekend.
Drie heren, de ik-figuur en de Duitse hoogleraren Charinus en Diocles,

voeren een gesprek over het verschil tussen de klassieke en de roman-
tische letterkunde, tijdens hun beklimming van de Drachenfels. De

locatie was veelzeggend: de rots in de Rijn gold als een symbool van de

Romantiek. In zijn lezing gaf Geel zijn negatieve visie op de romanti-
sche literatuur: ziin tekstwas een'antiromantisch manifest'.ns

Mogelijkwilde de Maatschappij inspelen op dit debat. Wellichtwas
Geel er zelf verantwoordelijk voor; hij zat in de commissie die belast
was met het bedenken van de prijsvraagonderwerpen.n6 Er kwam 66n

korte verhandeling binnen, die unaniem werd afgekeurd. Vooral nam
men het de auteur kwalijk dat hij een verouderde betekenis van 'ro-
mantisch' hanteerde (in de zin van: over de roman). Dat hij niet inging
op de verhandeling van Geel vond men onvergeeflijk. Dit was wederom
een weinig roemrijke afsluiting van een prij svraag. Aan het onderwerp,
waarmee de Maatschappij trachtte in te haken op een tamelijk recent
vraagstuk, lag het niet. De mislukking was te wijten aan het ouderwet-
se systeem. De prijsvragen waren inmiddels uit de mode en zouden
enige jaren later worden afgeschaft .

DE REVOLUTIE VAN 1848
In r84B ging er in Nederland, net als elders in Europa, een liberale wind
waaien. Tot verbazing van velen veranderde Willem u in de nacht van
L2 op Lg maart rB4B naar eigen zeggen in vierentwintig uurvan conser-

vatief in liberaal, en toonde hij zich bereid een nieuwe grondwet te aan-

Bladzijde uit hel exemplaar
van Roman de Fergus

[ca. r33o) uit de collectie van

de Maatschappii der

Nederlandse Letterkunde

Johannes Lange (naar Willem

Grebner), Nicolaas Beets op

jonge leeftijd, t838
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Gesprek op den Drochenfels,
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vaarden. Thorbecke ging direct aan hetwerk om een constitutie te ont-
werpen. Die was binnen drie weken gereed. De belangrijkste wijziging
was dat de ministeri€le verantwoordelijkheid werd verankerd. Boven-
dien zouden de Tweede I(amer en de gemeenteraden voortaan direct
worden gekozen, zij het op basis van censuskiesrecht. De stroomver-
snelling waarin de Nederlandse politiek in rB4B kwam, liet de Maat-
schappij evenmin onberoerd. Zij anticipeerde al in fi47 op de nationa-
le grondweth eruiening.aT

Hoe ouderwets de Maatschappij was in haar activiteiten, zo vooruit-
strevend was zij wat betreft bestuurlijke vernieuwingen. Eind 1846 en
begin $47 werd druk gedelibereerd over nieuwe statuten, die in rB47

werden aangenomen.as Daarmee anticipeerde het genootschap op de
nieuwe nationale grondwet die een jaarlater inwerkingzou treden. Of,
zoals Nicolaas Christiaan ICst het verwoordde: ook de Maatschappij
was gegrepen door de 'eigenaardige omwentelingskoorts'. Onder in-
vloed van de liberale stemming streefden de Maatschappij-leden naar
meer democratie. Een belangrijke wijziging was dat het bestuur voort-
aan, naast de vaste leden - de voorzitter, de secretaris en de penning-
meester - uit een zestal personen zou bestaan, waarvan er elkjaar twee
dienden afte treden. Iederjaar zouden de zes bestuursleden een nieu-
we voorzitter kiezen. Het nieuwe 'wetboek' maakte een einde aan de

'schijn van willekeur, waartoe het voormalig, bijna eenhoofdig be-
stuur, zelfs onder een' man als onze betreurde srBcnNsEEK, wel eens
aanleiding' gaf, zo stelde men later. De voorzitter werd daarnaast
voortaan vrijgesteld van het vervaardigen van de levensberichten.

Tijdens de'zoo woelige, zoostormachtige' jaarvergaderingvan tB47
zag Siegenbeek zich door de leden gedwongen zijn functie neer te leg-
gen. Dit moet hem verbitterd hebben. Hij stelde dat hij zich altijd met
'goeden wil en ijver' voor de Maatschappij had ingezet. Dat hij zijn post
moest opgeven was naar eigen zeggen het gevolg van een eerder ge-

nomen besluit, waartoe hij zich als gevolg van zijn gevorderde leeftijd
gedwongen zag. Maar hij zou hebben volhard indien er geen nieuw re-
glement was ingevoerd, waardoor 'nederige ambtenaren' vervangen
werden doorjaarlijks wisselende bestuurders en hij verplichtwerd om
af te treden. Datwas een artikel, 'van welks invoeringvooral de jongere
leden onzer vereeniging zich eene merkelijke verhooging van haren
bloei voorspellen', stelde hij, maar waarin hij zelf - zo is uit zijn woor-
den op te maken - geen heilzag. Deze wetswijziging laat zien hoezeer
het politieke klimaat zijn stempel drukte op de organisatie van het li-
teraire leven.

Hoewel Siegenbeek het deed voorkomen alsof hij zelf opstapte, zal
hij de gang van zaken allesbehalve leuk hebben gevonden. Om hem
toch de hulde te brengen die hem toekwam, kreeg hij tijdens dezelfde
bijeenkomst een gouden gedenkpenning - net als Bilderdijk en Van
der Palm in r83o - met de tekst: Aan M. Siegenbeek, xxvJaren Voorzit-
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naart 1818,1818

ter tB47'. Daarmee was zijn rol goeddeels uitgespeeld, hoewel hij hier-

na nog wel in enkele [beoordelings)commissies plaatsnam. Een twee-

de huldeblijk zou hem ten deel vallen toen hij in r85r, drie jaarvoor zijn
dood, tot erelid werd benoemd. Dat was voordien alleen aan leden van
het I(oninklijk Huis was aangeboden. Siegenbeek overleed in r854. In
zijn levensbericht werd benadrukt dat hij geen groot genie, maar wel
een talent was geweest.

Wat veranderde er nog meer door het nieuwe reglement? Voortaan
werd een bibliothecaris in dienst genomen. Daarnaast riep men twee

wetenschappelijke commissies in het leven: 66n voor de geschied- en

oudheidkunde en 66n voor de taal- en letterkunde, die tot op heden be-

staan. De laatste stelde zich ten doel een Nederlands woordenboek tot
stand te brengen. Ook het bedenken van prijsvraagonderwerpen en

het beoordelen van verhandelingen behoorde tot haar taken. Ten slot-

te had de commissie ook een taalpuristische functie: door een lijst op

te stellen met woorden die in strijd werden gevonden met het Neder-
landse 'taal-eigen', hoopte men de taalverbastering te bestrijden.
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Het revolutiejaar rB4B zelf ging grotendeels aan de Maatschappij
voorbij. Te midden van de 'beroeringen buiten onze grenspalen' gin-
gen de letterkundige werkzaamheden 'haren stillen, maar gestadig
voorwaarts strevenden gang,' zo stelde de secretaris. De vraag is of de

Maatschappij-wet van rB47 gunstig heeft uitgepakt. Het antwoord
werd gegeven door Kist, die in rB5B terugblikte op het revolutiejaar
rB4B. Hij stelde toen vast dat in het nieuwe wetboek veel was opgeno-
men, 'hetwelk minder regtstreeks met het oog op hare letterkundige
werkzaamheid en alzoo op den bloei der wetenschap, dan op hetgeen
de politieke tijdgeest te vorderen scheen en alzoo denyorm meer dan
hetwezen betrof'. Kortom, de Maatschappij had zich laten meeslepen
door de revolutiegeest. Dit had het genootschap geen goed gedaan.

Hetwas bedolven onder een reeks van formaliteiten, die met de Neder-
landse letterkunde niets te maken hadden. Zo werden bestuursleden
bij wet gedwongen om jaarlijks af te treden, terwijl de praktijk leerde
datjuist een klein gezelschap van actieve leden zich voor het bestuur
wilde inspannen en het meestal niet mogelijk was om steeds andere
vrijwilligers te vinden. De maandelijkse vergaderingen werden nog
meer dan voorheen gevuld met huishoudelijke zaken. De werkzaam-
heid van de leden verminderde hierdoor, omdat weinigen ervoor voel-
den om voor een door'allerlei beraadslaging afgematte of tumultueu-
se, vergadering' als spreker op te treden.

BESLU IT

Na de Franse tijd, waarin de Maatschapp| door een diep dal was ge-

gaan, probeerde men de draad weer op te pakken. Dat lukte maar ten
dele. Op de uitgeschreven prijsvragen werd niet al te vaak gereageerd.
Meer succes hadden de openbare vergaderingen, waar een aantal ge-

waardeerde sprekers optrad. Zowel uit de prijsvragen als uit de gehou-

den voordrachten blijkt, dat men ervooral op gerichtwas het nationaal
gevoel te cultiveren. Dit streven werd nog eens versterkt door de Belgi-
sche Opstand. De meeste leden zochten in de Maatschappij vooral ge-

zelligheid en geborgenheid in kleine kring en zagen in de bijeenkom-
sten een mogelijkheid om gelijkgestemden te ontmoeten. Echt actief
waren er maar weinigen. Tijdens de hele periode zien we Matthijs
Siegenbeek optreden. Zijnrol is onlosmakelijkverbonden met die van
zijn vijand en tegenstreverWillem Bilderdijk, die voor allerhande con-
troverses zorgde.Deze droeg ertoe bij dat de Maatschappij een modern
standpunt inzake de po€zie en de positie van de dichter innam. Ge-

waardeerd, verguisd, ge€erd en ook na zijn dood nog het onderwerp
van felle discussie: zijn figuur hangt als een schaduw over de Maat-

schappij in deze periode, die besloten wordt door de gebeurtenissen
van 1848. De gure herfst en barre winter waren voorbij, zo nu en dan
leek de lente door te breken, maar echt zomerwilde het nietworden. 83


