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DE DOOS VAN PANDORA 

BERZELIUS-CANTATES 

GEERT SOMSEN" 

Wie een Doos van Pandora opent, kan de grootst 
mogelijke ellende verwachten. Kwellingen, plagen 
en ongeneeslijke ziekten vlogen Pandora tegemoet 
toen zij het deksel lichtte. Historici krijgen door
gaans aanzienlijk veiliger exemplaren in handen, 
maar die zijn daarmee ook meteen een stuk min
der spectaculair. De zuurvrije archiefdozen waar
mee wij het moeten stellen produceren slechts 
eindeloze stapels stoffige paperassen. Natuurlijk, 
soms zit er een interessant document tussen, maar 
gewoonlijk blijft de inhoud tamelijk prozaïsch. 

Ik was dan ook blij verrast toen er poëzie te
voorschijn kwam uit een doos die ik laatst mocht 
openen. En niet slechts dichtwerk op zich, maar 
hele gezangen, met bladmuziek en al. Ik was te
meer verbaasd, omdat de onverwachte vondst 
plaatsvond onder de meest onwaarschijnlijke om
standigheden; in het Utrechts Universiteitsmu
seum op het moment van de grootscheepse ver
huizing in 1996. Tussen de enorme drukte daar 
was ik allang blij dat men überhaupt de moeite 
wilde nemen mij te helpen. De archivaris maakte 
zelfs een tafel voor me vrij en ik begon de doos 
stukken aangaande het Utrechtse Van 't Hoff-
laboratorium door te nemen. 

In een stapel nagelaten materiaal van Ernst 
Cohens 'chemie-historische' onderzoekingen trof 
ik een blad met twee cantates. Het bleken lofzan
gen te zijn op een scheikundige: de in 1848 over
leden Zweedse grootheid löns Jacob Berzelius. Het 
boekwerkje waarin de liederen vervat waren, 
meldde dat zij een jaar na Berzelius' dood ook 
daadwerkelijk ten gehore waren gebracht, en wel 
door een meer dan 50-koppig mannenkoor. De 
zanguitvoering maakte deel uit van een grootse 
luippening in het Utrechtse chemisch laboratorium 
van G.J. Mulder, waarvan in hetzelfde boekje uit
voerig verslag werd gedaan. 

Op 19 oktober 1S49 had zich in .Mulders lab 'De 
Leeuwenbergh' een grote schare notabelen verza
meld, bestaande uit B&VV van de stad Utrecht, de 
bestuurderen van universiteit en provincie, 'den 
Hoog Edel Gestrengen Heere Staatsraad Gouver
neur', alsmede professoren, studenten en oud-

|.J. Berzelius, 1799-1848 

studenten. Doel van de 'plegtige bijeenkomst' was 
de herdenking van Mulders naaste collega, vriend 
en lichtend voorbeeld Berzelius. De studenten, bij 
monde van J.W. Gunning, hielden een lofrijke 
voordracht op de Zweed en bejubelden en pusstiiit 
ook hun eigen leermeester. Mulder beantwoordde 
die speech in een niet minder gloedvol betoog. 
Het hoogtepunt van de dag was de overdracht van 
een borstbeeld van 'den afgestorvene', en tussen de 
bedrijven door werden de cantates ten uitvoer 
gebracht. 

Op zich waren standbeeldonthulhngen en her
denkingen van geniale voorgangers niet ongebrui
kelijk in de negentiende eeuw. Maar dit moet wel 
een bijzonder sacrale samenkomst geweest zijn, 
temidden van de gotische architectuur van De 
Leeuwenbergh {het 'heiligdom van wetenschap') 
en het gedragen gezang van het mannenkoor. 
Even interessant als het karakter en de plaats van 
de gebeurtenis bleken echter de vervaardigers van 
de liederen. De muziek was gemaakt door do mij 
verder niet bekende Duitse violist H. Kufferath 
(speciaal voor de gelegenheid), maar de teksten 
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Lofzang op Berzelius: de muziek 

waren geschreven door de beroemde volksdichter 
lan Pieter Heije en de Utrechtse filosoof Cornelis 
Opzoomer. Wat Mulders 'vriend Heije' betreft -
hij staat bekend om zijn opvoedende versjes op 
grote, tot voorbeeld strekkende figuren uit het 
vaderlands verleden, waaronder 'In een Blauw-
geruite Kiel' en vele andere succesnummers. Met 
zijn dichtwerk knoopte hij aan bij het bescha
vingsoffensief van de Maatschappij tot Nut van 't 
Algemeen, waarvan hij ook een actief bestuurder 
was. Voor deze gelegenheid had Mulder Heije ge
vraagd om een weliswaar buitenlandse, maar 

daarom niet minder voorbeeldige chemicus te 
bezingen. 

Anders lag het bij de 'moderne' filosoof Op
zoomer. Deze had spontaan een dichtwerk gele
verd, en bij hem lijkt het wetenschappelijke karak
ter van het bezongen object ook minder toevallig 
en meer bewust gekozen. Opzoomers 'ervarings
wijsbegeerte' draaide immers volledig om het gro
te voorbeeld van de natuurwetenschappen, die hij 
een hoofdrol toebedeelde in de beschaafde maat
schappij. Geesteswetenschap, wetssysteem, religie 
— alles moest zich richten naar de logica en het 
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Lofzang op Berzelius: het gedicht 

empi r i sme van de na tuurwetenschap . Wellicht 

probeerde O p z o o m e r met dit Berzeliuslied en de 

manier waarop het werd uitgevoerd ook het t radi

tionele kerkelijk ceremonieel een moderne weten

schappelijke pendant te geven. 

Van zijn filosofie v inden we overigens ook een 

echo in het weten.schapsbeeld dat Mulder en zijn 

studenten in hun Berzeliusvoordrachten vertolkten. 

Opzoomer huldigde namelijk de opvatting, dat de 

'ervaring' waarop alle kennis gegrond was, zowel 

van zintuiglijke als van gevoelsmatige oorsprong 

moes t zijn. Gunn ing nu refereerde in zijn rede aan 

de 'opvatting van wetenschap' die zijn leermeester 

Mulder doceerde, waarin "s menschen verstand en 

gevoel' als even belangrijke kennisbronnen golden. 

Maar ook de lofuitingen aan 'de brave Berzelius' 

legden evenveel nad ruk op diens rationeel genie 

als op zijn goedhart igheid. 'Staren wij Vw hoofd 

aan. Uw hart trekt ons niet minder', voegde Mul

der het bors tbeeld toe (waarin beide l ichaams

delen ver tegenwoordigd waren) . En tenslotte 

bezong ook het koor 'de man van hart en m a n van 

hoofd'. Was Berzelius dood? 'Maar neen! gij leeft; 

in deugd en wetenschap'. 

Bronnen 
Universiteitsmuseum Utrecht. Archief, doos 'Van 't 
Hofflaboratorium'. De brochure is uitgegeven als Hef 
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