Cynthia Lenige een Friese dichteres
De presentatie van het boek ”Konst voedt ’s menschen geluk” over het
Makkumer dichtgenootschap, was voor mevrouw F. van Son-Nahan uit
Makkum aanleiding tot het schrijven van het bijgaande verhaal. ”Ik vond het
zo mooi, raakte steeds meer geïntresseerd in Cynthia en wilde gewoon meer
weten over haar”. Zelf woonachtig aan de Krommesloot, zag ze bij wijze van
spreken Cynthia hierlangs lopen wanneer ze Jan Rommerts bezocht. Omdat
het boek het dichtgenootschap beschrijft en niet enkel Cynthia, zocht ze naar
meer gegevens, bedacht hoe het ook geweest zou kunnen zijn en schreef het
volgende verhaal.
In het jaar 1753 op de zevende oktober
hertrouwde Durk Pieter Lenige met
Akke Sytskes Rymersma. Twee jaar
later, op de derde van de slachtmaand,
werd een dochtertje geboren. De ouders
waren blij en dankbaar, vooral vader
Durk - hij had eerder zijn eerste vrouw
Richtje en zoontje Pieter verloren.
Het kindje was een teer poppetje, Durk
gaf haar een koosnaampje: Kynke.
Na Kynke kwamen nog een meisje
Jetske en de zoons Pieter en Anne.
De Leniges waren trouwe leden van de
Doopsgezinde Gemeente.

Kynke groeide op, maar bleef een zorgenkind. Ze was vaak ziek en kon niet
maar school. Haar vader, en later
meester Teake Dooitzes, gaven haar
thuis les. Ze hadden geen moeite met
hun leerlinge; ze was schrander. Al
gauw kon ze lezen en schrijven.

Durk was koopman. Hij had een ijzerwinkel. Kynke was daar vaak te vinden.
Ze was zeven jaar toen ze rekeningen
voor haar vader schreef. Naast een
mooi handschrift kon ze goed tekenen.

In zijn vrije tijd schreef Durk gedichten.
Kynke die hem vaak bezig zag, begon
ook rijmpjes te maken. Haar vader
moedigde haar aan. Vanaf haar veertiende tot haar zestiende jaar had ze al
een hele verzameling gedichten
geschreven. Haar vader had ze gebundeld en tekende er een mooie omslag
voor.

Zoals in veel plaatsen ontstond in
Makkum een kring van dichtende vrienden. Het middelpunt hiervan was Jan
Rommerts. Hij woonde aan de
Krommesloot en was glasblazer van
beroep. Een kunstzinnig en veelzijdig
man. Behalve het glasblazen studeerde
hij wis-, plant,- en sterrekunde. Onder
zijn bezielende leiding groeide de
vriendenkring.
Men leefde toen in de tijd van de

Verlichting. In de wetenschap dat de
mens in wezen volmaakt was, streefde
men er naar deze hoogte te bereiken.
Middelmatigheid was niet voldoende.
Deze verstandelijke redenering was een
prikkel om zich in te spannen. Men kon
zich opwerken, desnoods met behulp
van anderen.

Onder leiding van Jan Rommerts
besloot de vriendenkring in 1773 een
dichtgenootschap op te richten met de
naam ”Konst voedt ’s menschen geluk”
of ”Kunst kweekt het menschelijk geluk”.
Het doel van het dichtgenootschap was:
- de gemeenschappelijke beoefening
van poëzie, de overtuiging dat kunst
veredelt en naar een betere maatschappij leidt.

Om beurten moest elk lid een gedicht
presenteren. De anderen moesten
daarop commentaar leveren om het
kunstgevoel te ontwikkelen. Dit kon het
beste
door
discussie
met
gelijkgestemde vrienden. Men mocht
het Fries of Nederlands gebruiken.
Makkum was de enige plaats in Friesland met een dichtgenootschap.

Op haar 18e jaar werden Kynke en haar
vader lid van het genootschap. De
Leniges waren ijverige leden. Kynke
begon naam te maken.
Jan Rommerts schreef in een van zijn
verzen:
Eerst stond men in Kunst gelijk,
Doch Cynthia van meer vermogen,
Gaf van een sterker wasdom blijk;
Zij overtrof ons aller pogen.

Vader Durk had bij hun stamboom een
aantekening gemaakt: Kynke Durk
Lenige, bij de Grieken Kunsia en Latijnen Cynthia, betekende ’Maan-licht’.
Kynke veranderde haar naam in ’Cynthia’.

Makkum was door de handel en
scheepvaart welvarend geworden. De

industrie kwam op gang door de bouw
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van olie,- en houtmolens. Er verrezen
tientallen kalkovens. De schelpenvangst voor de kust leverde de grondstoffen.

Er kwam kritiek van mensen op ’Konst’;
waarom bleven in deze tijd van grote
bloei, kunst en wetenschap achter?
Konst bezat geen dichterlijke oorspronkelijkheid, ook geen goede taalbeheersing. Jan Rommerts liet ook merken
dat hij weinig moest hebben van de
klassieken.
Durk hield van de Parnastaal. Hij
noemde zijn dochter Chloë of Clarinde
en zij hem Palemon.
Ze zochten naar een mogelijkheid tot
verbetering. Die kwam door de komst
van twee nieuwe leden; ds. J. Kuiper en
Hajo Mensonides, theologisch student.
Ze waren beide goede dichters, vooral
Hajo.

Er was nog iets nieuws bijgekomen.
Cynthia schreef muziek voor haar
verzen. Voortaan werden ze gezongen,
begeleidt door viool en fluit.

Na enige jaren vertrok ds. Kuiper en
Mensonides ging naar Leiden, om
verder te studeren. Hun vertrek betekende een groot verlies voor Konst en de
geestdrift verflauwde. Konst werd ontbonden en werd een muziekgezelschap.

Ook voor Durk was het een tegenslag.
Hij had zich in al die jaren ingespannen
voor het genootschap en daardoor zijn
handel verwaarloosd.

Cynthia was Makkum ontgroeid en
zocht naar contacten buiten het dorp.
Dat kwam uit Harlingen, met Jan Aukes
Backer, een koopman.
Ze begonnen met herdersdichten. Zij
noemde zich Amarante en hij Meeris.
Later kreeg ze nog een correspondentievriend: J. Jordens uit Amsterdam, een
neef van haar.
Cynthia was 23 toen ze met Jetske, haar
zusje naar Amsterdam reisde. Ze kwamen op 1 juli 1778 aan en logeerden bij
een vriend van hun vader, Gerrit Sickes
Rotgans.
Jordens verwelkomde hen. Hij nodigde
Cynthia uit met hem mee te gaan naar
een bijeenkomst van zijn dichtgenootschap. Hij stelde haar voor aan
de leden, waaronder zijn vriend Willem
Bilderdijk. Deze kwam onder de indruk
van het Friese meisje. Ze had mooie
gelaatstrekken, een sierlijk figuurtje en
Aldnijs 26 - oktober 2000

van het Friese meisje. Ze had mooie
gelaatstrekken, een sierlijk figuurtje en
was bovendien begaafd.
Haar kleding was naar de laatste mode
en de hoed met de brede bloemetjesrand benadrukte het fijne gezichtje. Het
dorpsmeisje was een frisse, elegante
verschijning tussen het bepoederde en
bepruikte gezelschap.

Voor Cynthia was de logeerpartij een
opwindende gebeurtenis. De sfeer was
heel anders dan in het rustige Makkum.
In de bijeenkomsten werden prettige en
levendige discussies gehouden.
En dan de stad met die prachtige
gevels en grachten. Op zonnige dagen
gleden de plezierbootjes voorbij.
Daarin zaten rijkgeklede dames en
heren, die zich met hun grote hoeden en
kleurige parasols beschermden tegen
de zon.

Toen Cynthia naar het plezier in de
gracht keek dacht ze opeens aan die
vlotte Hollander, die Bilderdijk. Ze kreeg
er een kleur van. Wat mankeerde haar?
Had ze haar verstand verloren?
Ze schreef een opgewekte brief naar
huis over hun belevenissen. Ook dat ze
kennis gemaakt had met de dichter
Bilderdijk.
Jetske had een aardige vriendin gevonden, een buurmeisje van de familie Rotgans. De dagen verliepen plezierig in
gezelschap van Jordens en Willem. Ze
genoot van de gesprekken over poëzie
en grote dichters. Willem was van haar
leeftijd. Zijn vader had een zaak waar
hij werkte als boekhouder. Belangstellend luisterde se naar zijn ideeën en
plannen. Hij wilde studeren en verder
komen.

Willem had een gedicht voor haar
geschreven, een minnedicht: aan Cynthia, daarin had hij zijn gevoelens voor
haar geuit. Ze voelde zich vereerd en
dacht erover ook een gedicht voor hem
te maken. Ze had nog nooit zo’n prettige tijd gehad als nu, in Amsterdam.

Een paar dagen later kwam een brief
van haar vader. Hij schreef: (....) als
Willem ons niet gauw een brief schrijft,
ben ik zeker boos. Cynthia begreep er
niets van. Ze kende hem pas een paar
dagen.
Vader Durk had zijn kinderen een
zorgvuldige modelopvoeding gegeven.
Toen ze klein waren, werden ze nooit
alleen gelaten. Er ging altijd iemand
mee als ze ergens heen gingen. Ze
mochten nooit buiten spelen. Later
moesten ze altijd zeggen waarheen ze
gingen en met wie.
Cynthia dacht hieraan. Ze voelde dat
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haar vader de vriendschap met Willem
afkeurde. Het maakte haar verdrietig.
Ze was 23 en volwassen!

Aan de logeerpartij kwam een einde.
Voor het eerst in haar leven had Cynthia zich niet onder controle. Ze kon niet
verstandig redeneren en zich nauwlijks
goed houden toen ze afscheid nam van
Willem.
Hij had naar het witte, wanhopige
gezichtje gekeken en een kilte in zich
voelen opkomen.
Arme mensen voelen gauw waarom
een vriendschap wordt afgebrolen......
geld!
Hij had medelijden met haar. ”Cynthia,
denk goed na”, had hij zachtgezegd.
Ze had ‘nee’ geschud en ”Dag Willem”,
gefluisterd. Cynthia had nooit iemand
willen kwetsen. Nu had ze dat gedaan,
iemand die ze zo graag mocht.
Thuis deed ze zoals ze gewend was:
Gedichten, brieven schrijven - ze was
gauw moe.

Soms maakte ze een korte wandeling
met haar vader. Over de Krommesloot,
langs de kalkovens aan de Groote Zijlroede en terug naar het Vallaat. Hij
scheen te begrijpen wat haar scheelde:
”We moeten altijd de ’rede’ volgen”, zei
hij. Ze knikte. ze had het gedaan, en
was gehoorzam geweest. Een menniste
met een arme, gereformeerde oranjeklant, dat was onmogelijk!
Waren ze zelf dan wel rijk?
Met haar gezondheid ging het niet
goed. Ze had vaak last van zwaarmoedigheid.

In Makkum heerste de ‘roode loop’
(bloeddiarree die slachtoffers eiste).
Eind september meende Cynthia dat er
tekenen waren dat ze de gevreesde
ziekte had. Dr. Cuperus deed alles voor
haar, maar het zwakke lichaam bood
weining weerstand. Toch ging ze door
met dichten en tekenen. Ze troostte
haar ouders met een kort gedichtje:
Mijn oud’ren staak ’t geklaag,
Haast rijst ons ’blijdsten dag.

Om beurten waakten de ouders bij
haar. Ze sprak weinig. Op een dag hoorde men haar zuchten: ”Mijn Jezus, ik
verlang naar U”. De volgende dag, op
drie oktober 1780 kwam een einde aan
haar jonge leven.
Het hele gezin rouwde, Durk was ontroostbaar. Ze was zijn lieveling. Uit
vrees voor besmetting mocht ze niet in
de kerk worden bijgezet. Ze werd begraven in het familiegraf.
Twee jaar later gaven Backer, Jordens
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en de Jonge een bundel uit: Mengeldichten van Cynthia Lenige. Backer
had een gedicht geschreven ‘Ter
nagedachtenis van Cynthia’.
Bilderdijk had een paar spottende woorden in dat gedicht geschreven in een
exemplaar van hem zelf. Verder had hij
twee parodieën gemaakt op het gedicht
van Backer. In een van die verzen
eindigde hij:
Wat zoude ik nevens hen, die om uw
tombe staan?
Neen, ik geef aan Cynthiaas verscheyen,
Geen bloote klanken, maar een traan.

Een paar coupletten uit een gedicht van
Cynthia,
ter
ere
van
het
dichtgenootschap.

’k Beklaag mij nooit dien stap, neen
braave kunstgenooten.
Dat gij dit plechtig uur uw lier den wand
ontruk!
Ons ijvervuur ontbrand, ’k voel reeds
dien gloed vergrooten
En er die spreuk: Kunst voedt het menschelijk geluk.

Hoe moet dit oogenblik zich haar
waardij verheffen!
Daar vriendschap! kweekster van een
ongeschonden zoet!
De spoor zij, die het hart zijn wenschlijkst doel doet treffen,
En met een blij genot van rein genoegen
voedt.

In Makkum is een straat naar Cynthia
Lenige genoemd. Een gedenkteken
staat bij de N.H. Kerk in Makkum.

F. van Son - Nahan

Bronnen: ”Konst voedt ’s menschen Geluk” Ph.H.
Breuker.
Map historische personen Makkum, bibliotheek.
”De Leniges van Makkum”. D.H. van der Woude.
”Paden fen Fryslân 1932. G.A. Wumkes.

Het boek ”Konst voedt ’t menschen Geluk”
is nog te verkrijgen bij Ald Makkum. Tegen
betaling van f. 20,- kunt u een exemplaar
afhalen bij:
Jany Lutgendorff, Vallaat 40 of bij Otto
Gielstra, Voorstraat 19.
Toesturen kan ook: na overmaking van
f. 25,- (20,- + 5,- portokosten) op rek.nr. 308
733 835 t.n.v. de stichting Ald Makkum
wordt het boek toegezonden.
Gaarne ‘Konst’ vermelden.

