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E GELEERDE herendie opzzmaart : 'Sr3

naar de vergadering van het'Hollandsch

zijden uit het handschrifr en om deze vervolgens te
verspreiden over geleerde instellingen in Europa in
de hoop dat een buitenlandse collega nadere infor-
matie over de inhoud zou hebben.

Joannes Willmet (afb. z) moet een gedreven
handschriften verzarnelaar zíjn geweesr. Hij heeít
gedurende zijn lange leven vele veilingen bezocht
oflaten bezoeken en daar zo veel orientalia als
zijn middelen hem maar veroorlooíden vandaan
gehaald. Het is interessant om re zien hoe hij er in
geslaagd is om veel van de stukken die al vanafhet
eind van de zeventiende eeuw in Nederland van de
ene particuliere verzameling naar de andere ver-
huisden bij elkaar te krijgen, van de paar stukken
die bij de grote veiling van Jacobus Golius' privé-
collectie in r696 in Nederland waren gebleven, tot
handschriíten die in de gehele achttiende eeuw en
de eerste decennia van de negentiende eeuw met
zekere regelmaat in het Nederlandse veilingcircuit
opdoken.
Al dit verzamelen deed Willmet in de marge van

zij n wetenschappelij ke belangstelling en zijn
overige universitaire bezigheden. Hij had theo-
logie gestudeerd aan het Atheneum Illustre in
Amsterdam en had zich verder in de godgeleerd-
heid bekwaamd, maar dan in combinatie met de
oosterse studiën, eerst in Harderwijk onder leiding
van Everard Scheidius j74z-r794), endaarna in
Leiden bij J.J. Schultens j76-r778),die beiden ook
enthousiaste verzamelaars van oosterse handschriÊ
ten waren geweest.Zijn academische carrière mocht
er ook zijn. Na enigejaren als predikanr gesraan te
hebben werd hij inry93 benoemd tot hoogleraar in
de oosterse talen in Hardewijk.Zijnoratie had als
onderwerp het esthetisch gevoel van de arabieren,
waarbij hij onder meer de kalligrafie behandelde als

Instituut'waren gekomen kregen daar een opmer-
kelijk boek te zien,waarover het lid foannes
Willmet j7 5 o - rg 5) zijn Iicht zot laten schij nen
(afb.r).Zo iets hadden zij naar alle waarschijnlijk-
heid nooit eerder gezien. FIer was een groot blok
van een onbestemd,zeer robuust materiaal - in elk
geval geen perkament en evenmin papier - dat werd
beschermd door twee grore houten platten, waar-
van één met snijwerk was versierd. De tekst van het
boek was geschreven met inkt op een vele meters
lange strook van dat onbekende materiaal. Ook
wat vorm betreft was het boek onconventioneel,
het was geen codex en evenmin een rol, de bladen
waren gevouwen in harmonika-vorm. De inhoud
was al even ongewoon. Deze bestond uit tekst in
een onbekend schriít met illustraties, en geen der
aanw ezigen, inclusiefWillmet, had ook maar het
flauwste idee wat het werk kon behelzen. Hetzager
oeroud, bijna prehistorisch, uit.
Het boek was een van de topstukken in de parti-

cu.Iiercverzarneling van Willmet, die, zoals bekend
was, aanzienlijk moest zijn. Willmet was immers
in de afgelopen decennia veelvrrldig koper van
oosterse handschriften in vele talen op Neder-
Iandse veilingen geweest. Nu had hij kennelijk
een handschrift verworven, voor de interpretatie
waarvan ook zíjn uitgebreide kennis tekortschoot.
Maar hij had er wel over nagedacht, en de resulta-
ten van zijn denkwerk wilde hij op die zzste maart
aan zijn hooggeleerde collegae en medeleden van
het Instituut, voorleggen. En aan het eind vanzíjn
voordracht, kwam hij met een voorstel om uit het
budget dat de keizer het Instituur had toegekend
een facsimile te laten vervaardigen van enige blad-

230



een typisch Arabische kunstvorm. In r8o3 volgde

een uitbreidin g van zrjn Harderwijkse leeropdracht

met'hebreeuwse oudheden'. Kort daarop, in r8o4,

keerde hij terwgntar zíjnalma mater als hoogleraar

in de oosterse talen. In zijn inaugurele rede behan-

delde hij de geschiedenis van de Nederlandse oriën-

talistiek, een onderwerp waarover hij later ook nog

zou publiceren. Zijn verzamelwoede is een uiting

van diezelftle historische belangstelling.

Wie nu terugkijkt op Willmets werk kan zich niet

onttrekken aan de conclusie dat het allemaal niet

zo heel erg origineel oíbaanbrekend is geweest.

Zijn Arabisch-Latijnse woordenboek uít ry84, dat

wel als zijn voornaamste publicatie wordt genoemd,

is weinig meer dan een uittreksel van Jacobus
Golius' Lexiconttit 1653,met speciale aandacht voor

de woordenschat van de koran en enige historische

en literaire teksten die al door Nederlandse arabis-

ten waren geëditeerd. Met zijn belangstelling voor

esthetiek en oriëntalistiek stond hij in zijn tijd

evenmin alleen. Aan het eind van de achttiende

eeuw gingen meer Nederlandse oriëntalisten zich

interesseren voor het schone in exotische literatu-

ren. Willmets jonggestorven tijdgenoot Hendrik

Albert Schultens p.749-r7y), de derde generatie van

de Schultens-dynastie die de Leidse oriëntalistiek

in de achttiende eeuw beheerste, had zich ook met

esthetische motieven in de Arabische dichtkunst

bezig gehouden. Hun grote voorbeeld in deze was

de Engelse oriëntalist Sir William fones (r748-1796).

Als fakkeldragers ofestafettelopers zijn figuren als

Willmet niettemin belangrijk. Zij zorgen voor de

continuiteit van en de blijvende belangstelling voor

een vakgebied , ook aI zijn zij daarin zelfniet grens-

verleggend bezig.
Terug naar die 2zste ÍnaaÍt van hetjaar r8r3.

foannes Willmet hield zijn toehoorders voor hoe

hij geprobeerd had het handschrift dat inzrjnbezít

was gekomen te beschrijven en te doorgronden. En

hoewel zijn deductieve denkwerk hem uiteinde-

lijk niets dan hoon opleverde, is toch de methode

die hij daarbij gebruikte een geldige en bruikbare,

enrnagdeze ook nog steeds modern genoemd

worden. Hi j  begon met de provenance van zi jn

handschrift te behandelen. Hij had het boek laten

kopen, zo vertelde hij, op z9 september rSoo op

de veiling van de bibliotheek van ]. J. de Bruin, een

Middelburgs burgemeester. Uit aantekeningen op

het handschriít bleek dat De Bruin het stuk had

verworven van zekere Danièl Pulleken van Melis en

Mariekerke, en dat deze het stuk op zijn beurt had

verworven in Leiden op 3 oktober q8t,op devei-

ling van de bibliotheek van de Middelburgse pro-

fessor facob Willemsen (r69 8- r78o).'l ot zoveÍ gaat

de verwervingsgeschiedenis van het handschrift, en

iedere verdere schatting van de ouderdom is spe-

culatie. Dat Willemsen het stuk via een connectie

uit Oost-Indië had kunnen verwerven wordt door

Willmet niet uitgesloten geacht. Dit is inderdaad

mogelijk door Willemsens velerlei connecties met

de oost: zijn betrokkenheid met de Middelburgse

kamer van de voc, zijn eerste echtgenote die uit

Oost-Indië afkomstig was, ofuit nog andere bron.

Willemsens bibliotheek was bekend om de vele

orientalia die zrjbevatte,hoewel hij zelfals oriënta-

list in de geschiedenis geen sporen heeft nagelaten.

In De Bruins veilingcatalogus wordt het hand-

schrift omschreven als 'een boek in vreemde letters

geschreven (mogelijkjavaanse) op rietbladen'. De

veilinghouder heeít het kennelijk niet geweten,

en Willmet heeft het stuk op aístand, zonder het

geziente hebben, laten kopen met de gedachte van
je weet maar nooit'.

Na aldus de provenance van zijn handschrift

besproken te hebben ging Willmet over tot de

fysieke beschrijving. Het uiterlijk (noch rol, noch

codex, maar harmonika met losse houten platten)

komt eerst aan de orde. Merkwaardigerwijs nam

Willmet aan dat de losse bladen aan elkaar waren

gehecht, op de plek van de nu zwart geworden

vouwen, en leek het niet bij hem op te komen dat

het boek altijd uit een stuk bestaan heeít. Dat het

materiaal boombast is wordt door Willmet aan-

genomen, zij het onder enig voorbehoud omdat

hij papyrus, wat het ook zou kunnen zijn, niet uit

eigen aanschouwing kent. De botanici die hij heeít

geraadpleegd kunnen hem niet verder helpen. Had

hij beseít dat het handschriít :uit één strook van tzlz

meter bestond, dan was papyrus als mogelijkheid

zelfs nooit bij hem opgekomen.

Ofde tekst in letters ofkarakters is geschreven

durfde Willmet op voorhand niet vast te stel-

len. Wel constateerde hij dat de tekst met heldere

zwarte inkt is geschreven, en dat de illustraties in

zwaÍt eÍ1rood waren uitgevoerd. Willmet verbaasde

zich nog over de wijze waarop de tekst op het

schrijfmateriaal is aangebracht: eerst moet men de

gehele voorzijde, daarna de gehele achterzijde lezen.

Men leest dus niet per blad de recto en vers o zrjàe.

Dit is uiteraard eigen aan werken in leporello. Ten
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slotte viel Willmet nog een verschil op tussen tekst

en illustraties. Dezelaatsre zijn duidelijk afkom-

stig van'een volk ofeen schrijver die nog stond op

den allerlaagsten trap der ruwste tekenkunde'. De

letters daarentegen steken'hier bij verbazend af,

[...]; zij toonen reeds zeer groote vorderingen in de

schrijfkunst, daar zij alle Ínet eeraezeer vaste hand

gezet, met frxerondingen staan, en daarenboven,

door het geheele werk heen, volkomen aan elkander

gelljkzijn,zonder eenig het minste verschil, zelfs

ín gedaante ofgrootte.' Dat expertise in schrijven

blijkt uit gelijkvormigheid van letters was Willmet

bekend. Van de tabellen aan het begin fofhet eind,

want dat wist Willmet natuurliik nietl van het

handschrift giste Willmet dat het om een verklaring

van de illustraties ofmogelijk om een registeÍ gaat

fin feite is de tabel een wichelkalender, maar dat

kon Willmet niet wetenJ. Tenslotte schonk Willmet

nog aandacht aan de grafische hulpmiddelen die de

schrijver had gebruikt ter afscheiding van tekstde-

len. Dat deed Willmet opeens beseffen dat hij niet

eens wist ofhet schrift van links naar rechts dan

wel in omgeke erde Àchting gelezen moest worden.

Ook stelde hij zichdewaagofhet een letterschrift,

ofsyllabarium is, ofwel dat het schriÍt uit karakters

bestond. op dat punt in het betoog gaat het met

Willmets redeneringen volledig mis. Hij zei:'Het

komt mij v o or dat de ftgw en ín naanw v erb and methet



geschrevene staan, en wel misschien symbolisch of

hieroglipisch betekenen het geen door het schrift

ofuitgedrukt ofopgehelderd en uitgelegd is.' Met
'figuren'bedoelde Willmet de kleine tekeningen in

het handschrift.Zíjngedachten gaan hier al duide-

lijk in de richting van een oud-Egyptische identifi-

catle van zíjnhandschrift, iets wat hem waarschijn-

lijk van het begin aíaan voor de geest zweefde.

Maar op dit punt aangekomen geraakte hij in

nog groter moeilijkheden: niet alleen wist hij niet

ofhet schrift van rechts ofvan links gelezen moet

worden, maar plotseling besefte hij ook dat hij

zeLfs niet wist waar de boven- ofonderzijde van het

handschrift zich bevond. De houten platten om

het handschrift gaven daarover geen uitsluitsel. En

het werd nog gecompliceerder: misschien waren

de platten niet een boven- en een onderplat, maar

twee zíjpltttenl Dat had dan wel de consequentie

dat de regels niet horizontaal waren, maar verticaal

('gelijk in het Tataar-mantschou en het Chineesch').

Uiteindelijk kwam Willmet, met meer geluk dan

wijsheid, toch nog tot de correcte conclusie dat het

schrift horizontaal gelezen diende te worden, en

van links naar rechts.

Voor de identificatie van het schriít ging Willmet

te rade bij deínzijn tijd bekende paleografische

specimina zoals die in de wetenschappelijke en in

de reisliteratuur waren gepubliceerd. Bovendien

had hij in zijn eigen oriëntaalse collectie het nodige

vergelijkingsmateriaal ter beschikking. Geen van

de gepubliceerde tabellen gafhem echter een goed

aanknopingspunt. ]avaans schrift was het zeker niet

(zoals in De Bruins veilingcatalogus werd geopperd),

want Willmet bez^ttwee brieven in het Javaans, en

die waren duidelijk in een ander schrift geschre-

ven. Daarop overwoog Willmet om het schrift als

Malabaars te identificeren, omdat de bladen van

het handschrift door twee platten bijeen werd

gehouden, en dat verschijnsel ook bij Malabaarse

handschriíten kon worden waargenomen. Ook

deze hypothese mislukte, omdat het schrift van

Willmets boek op geen manier leek op de gepubli-

ceerde tabellen van Malabaarse schriften die hem

ter beschikking stonden.

Willmets zoektocht kwam voorlopig ten einde

door zijn beschouwing van een tabel in det)er-

gletchungsÍat'eln van C. W. Btittner [afb.3). In de

tweede afdeling van Btittners tweede tabel, waarin

het'epistolografische schrift van mummies' wordt

weergegeven, vond Willmet het antwoord op veel

'  ' i -  
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vanzrjnvragen,zij het dat hij de positieve identi-

ficatie toch nog niet helemaal aandurfde. Voor het

bestaan van een Egyptische briefletter die door

de Kopten werd gebruikt,vóórdat zij het Griekse

schrilt voor hun taal gingen gebruiken, was meer

bewijs dan de paar tekens in Biittners tabel nodig.

Sommige tekens in die tabel hebben inderdaad wel

iets weg van het schriít in Willmets handschrift.

Hoewel die tekens aanzienlijk verschilden van die

in andere Egyptische schriftoverzichten, besloot

Willmet toch om de richting vanzijnzoektocht

naar Egypte om te buigen. Men bedenke hierbij

wel dat in r8r3 het Egyptische schrift nog niet was

ontcijferd. Jean FranEois Champollion (r79o-r832)

zorlp^s in rSzr met zijn eerste ontcijíering van

het hiërogliefenschrift komen. Willmets poging

tot identificatie van zijn handschrift met een oud-

Egyptisch schrift kon daarom nooit een eenduidige

oplossing bieden. Het ijs waarop Willmet schaatste

werd wel heel dun, toen hij ook nog een Duitse rei-

ziger wist te citeren, die in Parijs een exotisch boek

had gezien:'Ein auípapier geschriebener buch 1...].
Der papyrus sieht beinahe wie Baumrinde aus und

Wimmelt von fratzen,figuren, Charakteren.' De

verleiding om dit ci taat, dat zo van toepassing was

op hoe Willme t zrjn eígen handschrift percipieerde,
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als aanvullend argument te gebruiken moet vrijwel
onweerstaanb aar zljn geweest. Toch was Willmet
voorzichtig genoeg om zich niet met huid en haar
door zijn eigen identificeerdrift te laten verslinden.
Hij besloot zijn voordracht met een voorstel aan
zijn geleerd publiek om een bedrag te voteren om
reproducties van enige specimina van tekst en beeld
uit zijn handschriít te laten maken, en deze voor
nader advies te zenden aan experts in Londen.'Pari js
en ook Rome (vanwege de expertise bij de'Propa-
ganda Fide'J.

Willmet is zijn leven lang in zijn egyptologische
hypothese blijven geloven,zoals ook blijkt uit de
beschrijving van het stuk in de veilingcatalogus
van zijn bibliotheek van fi37:'Lrber scriptus literis
et lingua peregrinis, ut ex Buttneri Tabb. videtur,
charactere Aegyptiaco Epistolographico ; et figuris
forte quidem hieroglyphicis.' Lang vóór Willmets
dood in 1835 was zijn Egyptische handschrift in
Engeland echter al als een Bataks handschrift her-
kend. In 18 19 was de archeoloog C. J. C. Reuvens
j7y-tg5) met een íacsimile van een íragment uit
het handschrift naar het East India House in Lon-
den gegaan en had van de geleerde bibliothecaris
Ch. Wilkins Q.75o-tg6) te verstaan gekregen dat
het om een Batakse tekst ging. In de brieívan Will-
met aan Reuvens van 3o juni firg,waarbrj Reuvens
enige facsimiles van het handschrift naar Londen
meekrijgt, noemt Willmet het stuk'mijn Egijptisch,
ofgelijk het mij toeschijnt, Egijptisch in Indische
letters geschreven, Handschrift'. Waar dat deel van
de Oriënt gelegen was waarvan Willmet meende
dat er Egyptisch in Indische letters werd geschreven
vermeldt de geschiedenis niet.

Tot zover loannes Willmets codicologische en
paleografische exercities, waartegen in methodo-
logisch opzicht niet veel in te brengen is. Jammer
genoeg voor hem was de Nederlandse oriëntalis-
tiek in r8r3 nog onvoldoende geëquipeerd voor
verdergaande en meer coÍrecte conclusies. Het is
duidelijk dat toen Willmet'zijn'handschrift als een
mogelij k oud-Koptisch handschrift presenteerde,
op simpele vragen over de inhoud van het stuk in
Nederland nog geen goede antwoorden bestonden.
Het is gemakkelijk om met onze kennis van nu te
constateren dat het om een Bataks handschrift oo
boombast iatb. C- S)gi n g, een zogenaamde p rrro há,
afkomstig uit Midden-Sumatra. Met een bewezen
provenance van minstens het midden van de acht-
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tiende eeuw is het nog steeds een van de alleroudst
bekende stukken in zijn soort.
De beroemde taalgeleerde en bijbelvertaler Her-

man Neubronner van der Tuuk j8z4-r894; aÍb.6)
heeft de inhoud van het handschrift nader geanaly-
seerd.Zijn eerste kennismaking met Willmets hand-
schrift is zelfs gedocumenteerd. Op z9 februari Á48
schreefhij vanuit Delft aan zijn vriend W. Fockens
Meijer:

'Ik heb het thans verschrikkelijk druk en zit den
geheelen dag op Battasche duivelarijen te turen,
zonder er veel van te begrijpen. Ik heb namentlijk
een handschrift van het Instituut en zaI dít zoo
spoedig mogelijk aíschrijven, daar toch op Sumatra
diergelijke bronnen zeldzaam zijn geworden door
de Maleische Omars. Buitendien is dat handschrift

van historische waarde, daar het reeds honderd-
vijftíg jaarl.ans hier in het land is en nu nog op
de catalogus van het Instituut als een Egijptisch
gewrocht wordt vermeld; en dit [is] geen wonder
daar een Hooggeleerdheid natwintig jaar studie
en vergelijking met het Coptisch op zijn sterfbed
geklommen is met de zelfvoldoening van iets bij-
gedragen te hebben tot de kennis van de nog zoo
weinig bekende oude "Egijptische necromancie". Ik
heb zijne ontcijGring gezien en er uit geleerd dat
verbeelding iemand ver kan brengen.'

De verzameling orientalia van de Koninklijke
Nederlandse Academie van Wetenschappen wordt
sinds februari r856 als permanent bruikleen
bewaard in het Legatum Warnerianum, de Oosterse
Collecties in de Leidse Universiteitsbibliotheek. Vart
deze Academie-collectie als geheel bestaat de uit-
gebreide beschrijving (in het Latijn) door P. de long
(t gz-t89o).De verzameling van in totaal 265 stuk-
ken bestaat voor een groot deel uit Middenoosterse
en islamitische handschriften, terwijl een kleine
groep handschriften van elders, van India ofCeylon,
uit China, ]apan of :u;irZsidoost-Azië afkomstig is.
De r<Naw heeft nooit actiefOosterse handschriÊ

ten verzameld. en deze collectie werd haar in de
schoot geworpen. De Academie-collectie van
oosterse handschriÍten is namelijk dezelfde aIs de
handschrift enverzameling van loannes Willmet.
De bedoeling was eigenlijk dat de handschriften na
Willmets dood geveild zouden worden, als onder-
deel van zijn gehele bibliotheek. Een veilingcatalo-
gus is inderdaad voor dat doel gedrukt en verspreid.



Koning Willem t verhinderde echter dat de interes-
sante, door particulier initiatief bijeengebrachte,
verzameling verstrooid zou worden. Hij kocht
daarom nog voordat de veiling plaats kon vinden
voor eigen rekening al Willmets handschriften op
en schonk deze vervolgens aan'zijn' Academie, toen
nog het'Koninklijk-Nederlandsche Instituut van
Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten'
geheten. Van der Tuuk heeít zijn beschrijving van
de inhoud van het handschrift aan P. de Jong, de
beschrijver van de collectie van oosterse hand-
schriíten van de rNew ter beschikking gesteld. Het
handschrift dat Willmet nog zoveel hooftlbrekens
had gekost blijkt twee grote teksten, een over divi-
natie (Rarnbu siporhar, wichelen met een koord], de
ander over de vervaardiging van magisch hulpmid-
del (PangulubolangJ, te bevatten plus nog wat kleiner
gerelateerd materiaal.

Het verhaal van Willmets weliswaar methodolo-
gisch vrijwel perfecte maar inhoudelijk van geen
kant geslaagde identiÍicatie kreeg nog een literair
staart je. De voordracht van 22 maart r8r3 is, waar-
schijnlijk door toedoen van Van der Tuuk, in breder
kring bekend geworden en heeft een bescheiden
plekje in de Nederlandse literatuur gekregen,
waarin Oosterse handschriften overigens zelden
Íigureren. Dat is ook nog gebeurd in een satirische
context, want Willmets hypotheses waren wild
genoeg om er de draak mee te willen steken. De
literaat die dit heeít gedaan is een van de belang-
wekkendste figuren uit de Nederlandse letterkunde
van de negentiende eeuw, Conrad Busken Huet

Q.826-t886).
Busken Huet had in de loop van 1875, kort voor

zijn vertrek uit Indië, in zijn eigen krant, hetAlge-
meenDagblod,van Nederlondsch Indië, al een eersre aan-
zet gepubliceerd van wat een grote Nederlandse
zedenroman had moeten worden, De Bruce's. De
roman is nooit voltooid,o{zells maar goed van de
grond gekomen, en het project is tegenwoordig
vergeten. In Indie had Busken Huet in afleveringen
één episode gepubliceerd onder de titel Rob eftBruce's
Leerjaren.De gehele roman, die uit vele delen had
moeten bestaan, zou het leven en denken beschrij-
ven van een radicale maatschappelijke hervormer,
Robert Bruce, die na een verblijfop Java terugkomt
in Europa, en uiteindelijk in t 87t in Parijs de dood
zou vinden bij het neerslaan van de Commune. Ook
de Nederlandse en de Nederlands-Indische samen-

leving zou er uitgebreide aandacht in krijgen. Het
zou een actuele zedenschets worden, een roman
over tijdgenoten van de lezer.
Na zijn terugkeer uit Indië publiceerde Busken

HretJozefne, dat bedoeld was als de proloog van
het hele project en waarvan de handeling speelt in
tS4t.Jozefne is ondanks de enigszins gedateerde stijl
nog steeds een goed leesbaar boek en hetlaat zich
zonder bezw aar als zelfstandig verhaal lezen. Bus-
ken Huet was zich over rsar (hij was toen veertien
jaar oud) 'nog slechts gedeeltelijk bewusr'van war
om hem heen gebeurde.Jozefne bevat daarom geen
mémoires in engere zín,rnaar waarheid en verdich-
ting nemen er,zo zegt àe auteur, elk een even grote
plaats in.

Uiteindelijk ontdoet Busken Huet zich van de
figu:u:r vanJozefine door haar treurig aan haar eind
te laten komen. Dat einde heeft zíj verdiend door
zwar'geÍ te raken tijdens een wilde polka op een
vastenavondbal. In weinig íraaie omstandigheden
had die bezwangering plaatsgevonden, want de
sensuele jongeman die Jozefines lenre had 'ontbla-

derd', had dat gedaan op nota bene dezelfde plaats
waar hij ook al'het offer van tante Suze's herfst had
aanvaard...' Iozefines fatale ziekte werd veroorzaakt
door vergiftigíng.Zíj overleefde het opzettelijk ver-
keerd gemaakte medicijn dat de Boeginese baboe
van dejaloerse echtgenote van haar deflorant had
geleverd om fo zefrne van haar ongewenste polka-
kind afte helpen, niet.Jozefneis das niet bepaald
een braaíboek. Met dit soortjuweeltjes sraar het
vol, en het zou een come-back, zoals Busken Huets
Lidewyàe in dejaren r98o wèl heeít gekend, volledig
hebben verdiend.
Busken Huets grote project over de Bruce's is

gestrand met de twee delen die uiteindelijk zijn
gepubliceerd. Deze geven slechts een voorproefe
van de prachtige romancyclus in de trant vanBalzac
of misschien z elfs Zola, die ooit had kunn en zijn.

Joufne gunt de lezer een blik in het gedachteleven
van Nederlanders in dejaren veertig van de negen-
tiende eeuw. Busken Huet beschrijft dat denken
niet alleen, hij legt niet alleen zijn romanfiguren
veeh.uldig zijn eigen ideeën in de mond, maar
laat ook sommigen van hen allerlei verfoeilijks en
verwerpelijks zeggen. Het in die tijd in Nederland
endemische antisemitisme, om maar een voorbeeld
te noemen, wordt in beide boeken indringend geïl-
lustreerd. Kennelijk was er na 1848 door de eman-
cipatie van katholieken en, vooral,joden in dat
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verband een veelbesproken sociaal probleem.
Het verwijt van wijdlopigheid dat de latere kri-

tiek veel van de negentiende-eeuwse schrijvers doet,
bleefook Busken Huets werk niet bespaard, maar
het is nujuist aan een van deze uitweidingen te
danken dat Willmets Bataks handschrift ooeens in
een omgeving van f ict ie opduikt.  In het vi j í t iende
hoofdstuk van loufne, getíteId 'Letter- en zedekun-
dige onderstellingen', schetst Busken Huet ih een
komisch intermezzo,datvoor de verhaallijn van de
roman niet essentieel is, de studie die door de oude
heer David Bruce verricht wordt aan de hand van
een mysterieus handschrift. Het is uit de fysieke
beschrijving onmiddellijk duidelijk dat hier Will-
mets handschrift wordt bedoeld. Bruce heeft het uir
de vendutie van een koopvaardij-kapitein gekocht
en hij breekt zich nu het hooÍd over de inhoud.
Zoveelweet hij al dat de tekst niet in het Egyptisch
is, want die taal is inmiddels ontcijferd, dus daar is
niet veel bijzonders aan. Dat is ook een hele opluch-
ting voor Bruce, want'de aardigheid voor een
taalgeleerde is, een handschrift te bezitten, hetwelk
niemand lezen kan; ook hijzelfniet.'Bruce heeít
inmiddels - net als Willmet van plan was - voor veel
geld een facsimile laten maken en heeít dit rondge-
stuurd naar wetenschappelijke instellingen met het
verzoek om nadere inlichtingen, en die komen ook
binnen. Van de directeur van de Imprimerie Royale
in Parijs krijgt hij een lange lijst van talen waarin
het stuk niet geschreven was, met de beloíte om
nader onderzoek te doen naar de mogelijkheid dat
het hier misschien om een Koreaanse tekst gaat. Van
de 'Propaganda Fide' komt bericht dat de facsimile
ter hand is gesteld aan de bekwaamste voormalige
missionarissen, maar dat geen van hen voldoende
kennis van het Chinees had om de inhoud vast te
kunnen stellen. Hierop had Bruce geantwoord dat
Langs deze weg geen oplossing te vinden zou zljn.
En men had hem in Rome daarin gelijk gegeven, en
de tekst nu als volgt gedetermineerd:

'Inderdaad, uw handschrift is niet opgesteld in het
Chineesch, maar half in het Arabisch, halíin het
Grieksch, met cijfers vermengd. De inhoud van het
íacsimile is onbeduidend. De meeste woordenzrjn
geschreven met de negen eerste Arabische cijfers,
vermeerderd met de nul, en met de kapitale letters
van het alfabet der Grieken. Alleen blijft het moge-
lijk, dat een Chineesch kabbalist de hand heeft
gehad in de zamenstelling van het geheel.'
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Ook deze verklaring, hoe ingenieus geformuleerd
ook, voldeed de oude heer Bruce niet. Een geleerde
uit Wenen schreefhem nog dat hij de facsimile
had vergeleken met zijn eigen verzameLingvar' 369
Onze-vaders, en dat het schrift van de facsimile op
geen hiervan geleek.
Door deze en dergelijke reacties begreep David

Bruce dat hij zelfhet handschrift zou moeten
ontcijferen. Hij nam hiervoor zijn toevlucht tot de
methode van'konjecturale kritiek'. Deze methode
bestaat hierin dat men eerst een hypothese aan-
neemt en deze vervolgens kritisch onderzoekt op
houdbaarheid. Is de hypothese niet onhoudbaar,
dan is zij dus houdbaar en is de aanname juist.

A priori aannemende dat het handschriít niet
Mongools is en evenmin van Indogermaanse her-
komst, kon Bruce niet anders komen dan tot de
aanname dat het om een Semietisch stuk ging. Een
test met het Fenicisch pakte verkeerd uit, dus bleeí
eigenlijk alleen maar het Koptisch als mogelijk-
heid over. Na meer van deze vruchtbare methode
gebruik gemaakt te hebben kwam David Bruce
uiteindelijk tot een conclusie over de inhoud van
het stuk:

'1...] een theologisch traktaat uit de twaalfde, de der-
tiende, de veertiende eeuw, waarin onkundige Kop-
tische priesters, met behulp van eene ongeoefende
tekenpen, een aígetrokken christelijk leerstuk, tot
welks dieperen zin zrj niet meer wisten door te
dringen, beproeÍd hebben toe te lichtenl'

Eenmaal op dat punt aangekomen bleek werkelijk
alles te kloppen.Zelfs de oplossing die David Bruce
uit Rome werd aangedragen klopte gedeeltelijk,
want hebben de Kopten niet eerst Griekse invloed
ondergaan en enige eeuwen later ook Arabische?
En was het oude Egyptische schrift niet een ideo-
grafisch schrift, net als het schrift in het geheim-
zinnige boombastboek? Opgetogen oreert Bruce
tegenover zijt echtgenote Adrienne, die was komen
kijken waar hij toch mee bezigwas,zo ver na mid-
dernacht:

'Ge ziet, alles komt uitÍ Geen enkele voorzorg,dte
mij voor dwaling behoeden kon, is door mij ver-
zuimd. Mijn alfabeth, mijn woordenlijst, mijn
spraakleer, alles heb ik getrokken uit het manus-
kript zelf, en heb telkens het een met het ander
gekontróleerd. Vergissing is menschelij kerwijs
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onmogelijk geworden. Het handschrift, durfik

zeggen,ís ontcijíerd! Een drukker, die bij een letter-

gieter de karakters bekomen kan, zou het morgen

ter perse kunnen leggenl'

Busken Huet h eeft deze vrolijke passage uit twee

heel verschillende bronnen samengevlochten. De

eerste is natuurlijk Willmets lezing uit rsr3, die hij

op de een ofandere manier in handen moet hebbeí

gekregen, oívan de inhoud waarvan hij kennis had

kunnen nemen. Verschillende andere komische ele-

menten, zoals de verschillende voorgestelde iden-

tificaties van het handschrift die Bruce uit Parijs,

Rome en Wenen kreeg, zijn door Busken Huet

letterlijk vertaald uit een bericht van de Franse

dilettant, D. Ducom. Deze had in het bezit van zijn

oom, een scheepskapitein, een Bataks handschrift

aangetroffen en had, net als de oude heer David

Bruce, de halve geleerde wereld aígeschreven om

nadere informatie. Op het ingenieuze antwoord van

de Romeinse geleerde heeft Ducom schamper com-

mentaar:

'Mon correspondant romain a oublié de me dire ce

que pouvait signifier ce mélange de grec, d'arabe et

de signes astronomiques. Ce léger oubli ne parait

pas diminuer en rien la satisíaction qu'il éprouve à

m'envoyer une réponse qu'ii trouve concluante. 1...]
Comment pourrait-il venire à I'esprit d'une per-

sonne sensée qu'il n'y avait là que des caractères réu-

nis pour ainsi dire au hasard, et dont iI est inutile

de chercher la signification? Mon abbé romain me

permettra de lui dire que la solution de son savant

n'est pas une pour moi.'

Willmet heeft methodologisch zijn uiterste best

gedaan, en met name zijn codicologische beschrij-

ving van het handschrift is, gemeten naar de maat-

staven van zijn tijd, voorbeeldig. In die zinrs zrjn

operatie, die tot een beter begrip van de inhoud

van het Batakse wichelboek had moeten leiden,

een succes. Dat hij daarna met zijn paleografische

exercities het spoor meer dan bijster raakte was

uit hoofde van de wetenschap betreurenswaardig,

maar heeít ons wel een vrolijke passage in Busken

Huets roman opgeleverd. Ve ellater inJozefne, als

Busken Huet de laatste losse eindjes van zijn plot

aan elkaar knoopt, komt Willmets handschrift nog-

maals kort ter sprake. David Bruce wordt daar hard

uit zijn geleerde droomwereld wakker geschud, en

de 'onzachte chirurg' die dit bij de oude heer Bruce

bewerkte was'een jong taalgeleerde uit Indie, ver-

bonden aan het Nederlandsch Bijbelgenootschap'.

Deze jongeman, in wie wij onmiddellijk Van der

Tuuk herkennen, had beleefd inzage gevraagd in

het handschrift en bij die gelegenheid was uitgeko-

men dat het niet een oud-Koptische verhandeling

over de Drieëenheid was, maar'een dier Bataksche

tooverboeken', 'een boek van gisteren, zamenge-

flanst uit barbaarsche bezweringsíormules, en

ontsierd door barbaarsche penteekeningen.' En de

moraal? Met een verwijzing naar de eerste psalm

zegr Busken Huet:'Gelukkig de man, die..., bij het

terugzien op zijn levensweg geen erger blunders

ontdekt, dan zulk een pasvervaardigd heidensch

receptenboek gehouden te hebben voor eene dis-

sertatie over de Triniteit, in eene doode taalÍ'Wie de

goddelozen,zondaars en spotters uit psalm t:r zijn

in dit verband mag de Iezer zelfbepalen.

A A N T E K E N I N C E N

'Hollandsch Instituut' was de naam van de instelling die

nu bekend is als de Koninklijke Nederlandse Akademie

van Wetenschappen te Amsterdam. Op de datum van

Willmets lezing was Nederland nog een deel van het

Franse keizerrijk. Ik ben Frans van der Kolfferkentelijk

voor zijn uitgebreide inlichtingen over de vroegste

geschiedenis en de verschiilende eerdere namen van de

KNAW.

Willmets rtttograa.f v an zrjn voordracht wordt bewaard

als bijlage in zijn handschrift, dat nu bekend is als

ms. Acad. z4T.DeIezingis geregistreerd als ms. Acad.

z4za..l.{ethandschrift van Willmet, dat uit één stuk

boombast bestaat,bevatTr bladen van z9 cmbij ry/zcm
elk, en is ongeveer ro cm hoog. Dit geeft het een lengte

van ongeveer n/zrneter,Willmet geeft als iengte 4z
Amsterdamse voet op.

Over de provenances van Wiilmets verzameling zie

men zijn eigen handgeschreven catalogi, mss. Acad. 263

(chronologisch geordend) en Acad. 264 [naar onderwerp

geordend). De summiere veilinggegevens uit deze twee

catalogi van Willmct zijn steeds door P. de Jon gin ziln

catalogus van de rNew-col lect ie overgenomen.

Willmets leven en werk is kort beschreven door I. Nat

in P.l. Blok en P. C. Molhuysen (red.), Nieuw Nederlandsch

híografischwooràenboek [NNtw), dl. x (Leiden, ry37),kol.. t zzz.

Willmets oratie in Harderwijk: orotio de sensu puLci Arabunt
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[Harderwijk, t-7 9 4) ; WilInets woordenboek: L exicon Línguoe

Ar obícae in Coronum Harírium et l,ítomTimuri [Leiden: S' en I.

Luchtmans, r784).

Zie J. Willemsens biograÍie door L. Knappert in NNew,

dl. v [Leiden, rgzr), kois. trzS-lz9.De amschrijving in

De Bruins veilingcatalogus luidt:'Liber scriptus literis

peregrinis (forte Javanis) in foliis arundineis etc.'; ms.
r " "Á  , , - '  l f , l ^ - , ;

Willmets Javaanse vergelijkingsmateriaai is bewatrrd

in ms. Acad.98, een verzameling van zestien brieven

in verschillende taIen.Zí:j dateren alle uit de tijd dat

Johan Maetsuyk er j6o6-r678) gouverneur-generaal van

Oost-Indië was j69-1678).Deze kleine verzameling

documenten bevat twee lavaanse brieven fnrs. 7 and

8), de een van de Susuhunan van Mataram aan Johan
Maetsuyker. De tweede briefwas afkomstig van de

heerser van Japara aan ]ohan Maetsuyker en werd in

juli t 669 in Batavia ontvangen. [zie Th. G. Th. Pigeaud,

Literatur e of J av a. CataLo gue r aísonné of J av anese manrctripts in

theLíbrary ofLeídenrJnitersiqt ond other publíc coLLectíons ínthc

Ne the rlands, vol. r \DescríptíveLíst ofJai,onese monuscripts lThe
nague, 1góó1.712i .

De voor Willmet íatale paleografische tabei is te vinden

in Christiaan Wilhelm Btittner, \t er glekhungs't afeLn

àer schriftarten t erschíedener \) óLker in dercn t ergangenen und

gegenw dnigen zeiren (Góttingen/G otha, ry7 l.
Voor andere Egyptische schriften noemt Wilimet'Caylus'

bij naam [ms. A cad. z47q[.ta).Dit is een verwijzing naar

Rccrrc i l  d arrr  iquires dgupt iennes.  etr  usq ues,Jr(cqt tcs et  r lmatnes,  7

dln. (Paris, 175z-67), waarin vele specirnina van Egyptisch

schriít staan afgebeeld.

Het verleidelijke citaat over een Parijs handschrift staat in

G. F. Brede, Re ise durch De utschland, Frankre ich und Hollond im

Jahr r8oó (G<ittingen, r8o7), vo1. I , 5oz,'br1 de beschrijving

van het Cabinet der antieken en Medailles tePaijs''Zo

geciteerd in ms. Acad. 247a,{.9a.

Willmets veilingcatalogus : Bibliotheco Will metíano. CataIo gus

Bibl iot lecac Instrucr iss i t rce.  quctn in suos r tsus contpnrovir

vir clarissinusJoonnes willmet |...], o11 tts publíca auttío ftet
Ánrsrc lodnnr i .  d ie z z nto j i  u sqq.  M Dcccxxx v l  l  . . .  per

bibliopolasJ. lrariller,J. Radink er D. Groeber ín aeàíbusKc.lverstraat,

no.9 (Amsterdam, r837). Aan het einde van die catalogus

is een aídeling'Catalogus Codicum Manuscriptorum in

primis Orientalium' met een eigen paginering (r-39).

De documenten en correspondentie uit 1819 met betrek-

king tot Reuvens'reis naar Londen worden bewaard

in ms. Leiden Or.83z6.ZreP.Yoorhoeve, Codices Baracici

fleiden, L977), L43.

P. Voorhoeve, O verztchtrrtn de voLknerhalen der Bataks

(Vlissingen, r9z7), ro-:n, geeft een kort overzicht van de

geschiedenis van de ontcijfering van het Batakse schrift,

met o.m. ook pogingen om het Batakse schrift in verband

te brengen met het Fenicische. over de kennis van het

Bataks in Nederland kan gesteld worden daÍ wanneer

Willmet in zoo5 opnieuw ztjnvoordrachtzou hebben

gehouden, er niemand zou zijn geweest om zijn wilde

hypothese inhoudelijk te weerleggen. Met het overlijden

van P. Voorhoeve rn ry97 rs aan de Nederlandse

Batakistiek een eind gekomen.

De uitdrukking'Maleische Omars' in Van der Tuuks

briefis een verwijzing naar de verwoestingen in de Batak-

landen aangericht tijdens de padri-oorlog (geëindigd in

fi37).Zievoor de gehele tekst van Van der Tuuks brieÊ

Kees Groeneboe r, Een v orst ond,er de taalgeLeeràen. Herman

Neubronner van der'Íuuk. T aaLafget, aordigde t o or Inàië v an het

Nederlanfuch Bf'b eLgenootschap Á47-r873 (Leiden, zooz),66-67 '

Een complete beschrijving van de inhoud van ms.

Acad. 247 is nu in P. Voorhoeve, Codices Botovici (Leiden,

ry77), zzz-zz8.lF'et staat ook kort vermeld in P. de Jong,
CataLo gus co dicum o rientaLíum BíbLíothecae Acaàemiae Regiae

Sr icnt iorum [Leiden:  E.J.  Br i l l ,  t86z).288-z8g ínr .  z5 r ] .

De eerste aílevering van het Guilleton van Busken Huets
'Robert Bruce's leerjaren'verscheen op r6 september fi75

inhet A.lgemeen àogblod van Nederlandsch Indie. De eerste

publicatie in boekvorm is de posthume editie van r898'

Alle gegevens over de beide romans zijn ontleend aan

Busken Huets eigen inleiding, en aan het voorbericht

bij de derde druk [Haarlem, t 9r5) door de zoon van de

auteur, Gideon Busken Huet. Naar deze editie wordt

verwezen.

Het vastenavondsaturnaal wordt beschrev en in 1 oufuu,

zz5-zz6; de passage met Jozefines ontbladerde lente en

tantc Suzes herÊt staat op p. zzSi de vergrftigingskwestie

staat op pp. 234-47;hethoofdstuk met daarin de

passage over David Bruces identificatie van zijn Egyptisch

handschrift is op pp. r46-r58;Van der Tuuks onzachte

heelmeesterschap wordt vermeld op p, z4z,

D. Ducom vroeg om hulp voor de identificatievanzí1n

Batakse handschrift in een pamflet, getiteid Notice sur

un curíeux manuscrit ruppon(. àeL'lnde (Bordeaux, t 877).Een

van de twee Leidse exemplaren van dit drukwerkje [8or8
n 5] is het exemplaar dat Ducom aan Van der Tuuk in

Amsterdam heeft gezonden. op de facsimile staan enige

potloodaantekeningen in de hand van Van der Tuuk.
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