Jan Jacob Cornelissen (1839-1891) keldergraf 133, vak B
Hoogleraar klassieke talen
Personalia
Geboren: 20 mei 1839 te Steenwijk
Zoon van: Jacob Cornelissen en Aaltje Willemina Olffen
Gehuwd met: Alida Vitringa op 21 december 1866 te Ermelo
Overleden: 15 juni 1891 te Leiden
Begraven: 18 juni 1891
Samenvatting
Jan Jacob Cornelissen wordt in 1839 te Steenwijk geboren. Hij is de oudste van zes
kinderen en zijn vader is advocaat en actief in de politiek. Na het gymnasium van
Kampen gaat hij in Leiden klassieke talen studeren; in 1864 promoveert hij cum laude.
Al in 1862 wordt Cornelissen leraar op het Stedelijk Gymnasium te Leiden. Een jaar
na zijn afstuderen wordt hij hoogleraar aan het Atheneum te Deventer, waarnaast hij
ook in deze plaats conrector van het gymnasium is.
In 1866 trouwt Jan Jacob Cornelissen met de uit Ermelo afkomstige Alida Vitringa.
Het echtpaar krijgt vijf kinderen, waarvan er één op driejarige leeftijd komt te overlijden.
Als het Atheneum sluit, aanvaardt hij een baan
als rector aan het Arnhemse Gymnasium. Vijf jaar
later wordt Cornelissen gevraagd om de overleden
Pluygers op te volgen als hoogleraar Latijnse Taalen Letterkunde en Romeinse Oudheden.
Hij heeft een zware taak en is, ondanks een
matige gezondheid, vrijwel altijd bezig met het
geven van onderwijs, het doen van onderzoek en
het schrijven van publicaties.
In 1885 wordt Cornelissen benoemd tot lid van de
Koninklijke Academie van Wetenschappen, waarvan hij een zeer actief lid is.
In 1890 krijgt hij regelmatig ernstige klachten van
benauwdheid. Na een verblijf in Duitsland lijkt hij
aardig opgeknapt te zijn. Maar de hevige aanvallen
van benauwdheid keren terug en zijn gezondheid
Jan Jacob Cornelissen
gaat snel achteruit.
Op 15 juni 1891 komt Jan Jacob Cornelissen te overlijden. Drie dagen later wordt
hij op de begraafplaats aan de Groenesteeg in keldergraf 133 ter aarde besteld.

Volledige versie
Ouderlijk gezin en opleiding
Jan Jacob Cornelissen wordt op 20 mei 1839 in de Overijsselse plaats Steenwijk
geboren als oudste in een gezin van zes kinderen, drie jongens en drie meisjes. Vader
Jacob (1808-1875) is advocaat, landeigenaar, burgemeester en lid van Gedeputeerde
Staten van Overijssel, kortom iemand met grote invloed in deze regio.
Na het gymnasium te Kampen doorlopen te
hebben, gaat hij in 1857 in Leiden aan de
Faculteit der Letteren studeren. Vooral de
colleges van zijn leermeester, de hoogleraar
Cobet [ook op Groenesteeg begraven], en die
van Hulleman hebben zijn belangstelling.
De eerste keer, waardoor de aandacht van
de wetenschappelijke wereld op de jonge
Cornelissen wordt gevestigd, is zijn beantwoording van een door de Utrechtse Universiteit in
1861 uitgeschreven prijsvraag over oorsprong,
aard en werkkring van het AmphiktyonenVerbond. Zijn inzending wordt op 28 februari
1862 met lof bekroond.
Cornelissen rond zijn studie op 22 oktober
Professor Carel Gabriël Cobet
1864 af met een promotie op het proefschrift De
Iudicio quod de C. Julii Caesaris fide historica tulit C. Asinius Pollio. De doctorstitel
wordt hem summa cum laude verleend.
Leraar te Leiden, conrector en hoogleraar te Deventer
In 1862, hij is dan nog student, wordt Cornelissen praeceptor1 bij het Stedelijk
Gymnasium te Leiden, op dat moment gevestigd in de Lokhorststraat.
In 1865 wordt Jan Jacob benoemd tot hoogleraar in de Griekse en Romeinse
letteren aan het Atheneum te Deventer. Hij aanvaardt dit ambt met het op 26 oktober
van dat jaar uitgesproken rede De Alexandrinorum studiis literatis. Tevens wordt hij
conrector op het Deventer Gymnasium. Zo keert hij op 26-jarige leeftijd terug naar zijn
geboortestreek.
In een artikel in De Gids van 1868 over Juvenalis geeft Cornelissen blijk van een
goede wetenschapper en een voortreffelijk schrijver te zijn. Van een andere aard, maar
niet minder belangrijk, is zijn artikel De studie der classieke oudheid, dat in de
Tijdspiegel van 1869 verschijnt. Hierin beschrijft Cornelissen de toenemende onverschilligheid voor de klassieke vakken en verwijt dit aan de filologen zelf, die niet de
nodige geestdrift voor hun vakgebied kunnen overbrengen.
Jan Jacob Cornelissen heeft ook kritiek op het onderwijs in de klassieken. Dat zou
te eng zijn, waardoor grote delen van de oudheidkunde niet worden onderwezen.

1

Praeceptor is een leraar aan de lagere klassen van een gymnasium.

In 1870 geeft hij de aan zijn vader opgedragen Conjectanea Latina uit, een verzameling
van ongeveer 250 tekstverbeteringen, die betrekking hebben op werken van Seneca, Petronius,
Plinius de jongere, Cicero en Caesar. Hieruit blijkt
dat Cornelissen een groot kenner is van de
Latijnse literatuur in zeer brede omvang.
Ook op archeologisch gebied begeeft Jan
Jacob Cornelissen zich af en toe: kortom, hij is op
vrijwel het hele terrein der oudheid en de klassieke talen thuis.

Huwelijk en gezin
De negen jaar dat hij in Deventer woont behoren tot de gelukkigste jaren van zijn leven.
Daar leert hij ook zijn echtgenote kennen. Op 21 december 1866 treedt Jan Jacob
Cornelissen te Ermelo in het huwelijk met: Alida Vitringa (1843-1904).

Huwelijksakte Jan Jacob Cornelissen en Alida Vitringa

Het gezin krijgt vijf kinderen: Alida Willemina (geboren op 1 maart 1868), Herman
Hendrik (geboren op 4 juni 1870), Jacob (geboren 23 februari 1875), Maria Jacoba
(geboren 17 augustus 1877) en Jan (geboren 23 januari 1883). Het echtpaar
Cornelissen-Vitringa zal ongetwijfeld veel verdriet hebben gehad van het op 3-jarige
overlijden van dochter Maria Jacoba. Zij wordt op 11 mei 1881 begraven op de
begraafplaats Groenesteeg in keldergraf 133.

Naar Arnhem
Aanvankelijk komt zijn baan aan het Deventer Gymnasium op de tweede plaats, na
zijn functie als hoogleraar aan het Atheneum. Gaandeweg treedt het Atheneum op de
achtergrond en het wordt uiteindelijk opgeheven. Hierdoor gaat de aantrekkelijkheid
van zijn werkzaamheden in Deventer voor een groot deel verloren. Hij aanvaart dan
ook met genoegen een aanbod uit Arnhem om rector te worden van het aldaar
gevestigde gymnasium. In 1874 verhuist het gezin van Deventer naar Arnhem.

Stedelijk Gymnasium Arnhem

Vijf jaar heeft Cornelissen aan het hoofd gestaan van het Arnhems Gymnasium. Zijn
veelomvattende kennis, zijn belangstelling voor alles wat verband houdt met onderwijs
en zijn imponerende persoonlijkheid hebben in grote mate bijgedragen tot de bloei van
het gymnasium.
Hoogleraar
Al in 1877 en nogmaals in 1878 is er sprake van een benoeming tot hoogleraar Latijn
en Romeinse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Als een jaar later de
aan de Universiteit van Leiden verbonden hoogleraar Pluygers [ook begraven op
Groenesteeg] terugtreedt, wordt Cornellissen gevraagd voor deze vacante leerstoel.
Hij aanvaardt deze uitnodiging met als leeropdracht Latijnse Taal- en Letterkunde en
de Romeinse Oudheden, waaronder ook de Geschiedenis van de Romeinse Kunst.
Op 1 oktober 1879 houdt hij zijn inaugurale rede.
Cornelissen blijft gedurende twaalf jaar hoogleraar tot zijn overlijden in 1891. Deze

periode van zijn professoraat in Leiden is een tijd van onafgebroken bezig zijn met
onderzoek en onderwijs. Dat valt hem dikwijls zwaar, want zijn gezondheid laat te
wensen over.
Hij heeft ook een zware taak met het geven van onderwijs in niet alleen het Latijn,
maar ook in de Romeinse Oudheden, die tot dan toe door zijn leermeester Cobet zo
voortreffelijk waren onderwezen. Dit veel omvattende terrein wordt door Cornelissen
met veel volharding bestudeerd totdat ook hij zich dat volledig meester is. Tussen 1879
en 1884 zijn Cobet en Cornelissen collega’s aan de Leidse universiteit.
Cornelissen publiceert regelmatig in het tijdschrift Mnemosyne, waaraan hij ook
jarenlang als redacteur verbonden is. Bovendien geeft hij uitgaven uit van Latijnse
prozaschrijvers, waaronder Tacitus. Deze edities getuigen van zijn talenkennis en
scherpzinnigheid.
Koninklijke Academie van Wetenschappen
Cornelissen wordt in mei 1885 benoemd tot lid van de Koninklijke Academie van
Wetenschappen. Ook daaraan heeft hij meer dan eens belangrijke bijdragen geleverd,
waaronder in 1887 een verhandeling over Velleius Paterculus. In 1888 schrijft hij voor
de Academie een opstel over de Metamorfosen van Apuleius, de enige oude Romeinse
roman in het Latijn, die in zijn geheel bewaard is gebleven.
Overlijden
In de zomer van 1890 vertonen zich de eerste verschijnselen van de kwaal die
Cornelissen in de kracht van zijn leven zal wegrukken. Aanvankelijk lijkt deze kwaal
niet levensbedreigend, want na een vakantie in Duitsland komt hij met nieuwe
veerkracht en schijnbaar geheel hersteld terug.
In december van dat jaar wordt hij onverwachts overvallen door een hevige
benauwdheid en daarna gaat hij gestaag achteruit tot hij op 15 juni 1891 op 52-jarige
leeftijd komt te overlijden.

Overlijdensadvertentie (Leidsch Dagblad 17 juni 1891)

Overlijdensakte

Drie dagen na zijn overlijden, op 18 juni 1891, vertrekt de begrafenisstoet met de lijkkoets vanaf het woonhuis op Breestraat 8 naar de begraafplaats Groenesteeg, waar
hij in het familiegraf wordt bijgezet. In het Leidsch Dagblad van 19 juni staat over de
begrafenis het volgende:
Hedenmorgen om over half twaalf werd op de begraafplaats aan de Groenesteeg op
hoogst eenvoudige wijze ter aarde besteld het stoffelijk overschot van wijlen den
hoogleeraar dr. J.J. Cornelissen.
Eene brede schare zijner vroegere amtgenooten, leerlingen en oud-leerlingen en
van verdere belangstellenden had zich op den doodenakker vereenigd.
Toen de kist boven de groeve stond, legde de heer L.J. Plemp van Duiveland,
president van het mede geheel aanwezige Collegium van het Leidsche Studentencorps, als eene hulde aan den verscheiden en beminden leermeester, een fraaien en
grooten krans van palmen en bloemen er op neder.
Overeenkomstig den wensch van de familie werd er aan het graf niet gesproken;
maar toen de kist in de groeve was neergelaten, werden er door de naaste betrekkingen en anderen bloemen gestrooid.
Daarna betuigde een broeder van den overledene, mr. J. Cornelissen, ambtenaar
van het openbaar ministerie bij het kantongerecht te Haarlem, op verzoek van de

weduwe en de kinderen, den dank uit aan allen voor de deelneming, in deze voor hen
zoo droevige dagen ondervonden, en voor de laatste eer, door hunne tegenwoordigheid te dezer plaatse aan den afgestorvene bewezen.
Keldergraf 133 was in 1881 door Cornelissen gekocht om er zijn 3-jarig dochtertje
Maria Jacoba in te begraven. In 1889 werd Maria Jacoba Vitringa-Tijssen, de
schoonmoeder van Cornelissen, in dit graf ter aarde besteld. Na Jan Jacob zelf, is als
laatste zijn echtgenote, Alida Vitringa op 21 november 1904 in dit graf begraven.

Keldergraf 133

Bronnen
P.H. Damsté: Jan Jacob Cornelissen, Nieuw Nederlandsch Biografisch
Woordenboek, deel 1, pp. 639-640.
J. van Leeuwen Jr.: Levensbericht J.J. Cornelissen, Jaarboek 1891 van de
Koninklijke Academie van Wetenschappen, pp. 61-78.
Archieven:
Erfgoed Leiden en Omstreken
Gelders Archief
Historisch Centrum Overijssel
Websites:
www.erfgoedleiden.nl
www.wiewaswie.nl

Auteur
Lodewijk Kallenberg (oktober 2021)

