Lodewijk Caspar Luzac (1786-1861) keldergraf 62, vak A
Advocaat, rechter, kamerlid, minister en letterkundige
Personalia
Geboren: 1 augustus 1786 te Leiden
Zoon van: Etienne Luzac en Johanna Susanna Valckenaer
Gehuwd met Sara Cornelia Petronella du Rieu op 11 november 1812 te Leiden
Overleden: 18 februari 1861 te Leiden
Begraven: 22 februari 1861
Samenvatting
Lodewijk Caspar Luzac wordt in 1786 in Leiden in een vooraanstaande familie
geboren. Na een rechtenstudie aan de Leidse universiteit, wordt hij secretaris van zijn
oom Johan, die hoogleraar in Leiden is en met wie Lodewijk van jongs af aan een
hechte band heeft.
In 1812 trouwt hij met Sara du Rieu en gaat met haar op het Rapenburg wonen; het
echtpaar krijgt geen kinderen.
Na zeventien jaar advocaat te zijn geweest op het Hooggerechtshof in Den Haag,
stapt hij in 1828 over naar de Leidse rechtbank, waar hij in 1838 rechter wordt. Intussen
heeft Luzac een indrukwekkende bibliotheek vergaard.
In 1828 wordt Luzac lid van de
Tweede Kamer. Hij is een echte liberaal
en stelt zich onafhankelijk op. Luzac zal
twintig jaar deel uitmaken van de Tweede
Kamer, waarvan één jaar als Kamervoorzitter.
In 1848 levert hij een belangrijke
bijdrage aan de totstandkoming van de
nieuwe grondwet. In datzelfde jaar wordt
hij minister. Deze verantwoordelijkheid
valt hem zwaar, hij raakt overspannen en
moet zijn ministerschap opgeven.
Daarna gaat hij het rustiger aandoen
en is hij vooral bezig met zijn liefhebberij,
de letterkunde. Hij verzamelt belangrijke
brieven en zorgt ervoor dat deze worden
Lodewijk Caspar Luzac
uitgegeven.
In 1861 komt hij onverwacht te overlijden aan een beroerte. Hij wordt begraven in
keldergraf 62 op de begraafplaats aan de Groenesteeg. Zijn imposante boekenverzameling is overgedragen aan de universiteitsbibliotheek.

Volledige versie
Ouderlijk gezin
Lodewijk Caspar Luzac wordt op 1 augustus 1786 geboren als zoon van Mr. Etienne
Luzac (1754-1827) en Johanna Susanna Valckenaer (1756-1826). Lodewijk is het
neefje van de vermaarde Jean Luzac, de uitgever van de Gazette de Leyde [zie kader
aan het einde van dit artikel].
Het is een tijd waarin de Franse taal In Nederland usance is en hij wordt ingeschreven als Louis Gaspar Luzac. Louis wordt op 9 augustus in de Waalse Kerk gedoopt.

Inschrijving in het doopregister van de Waalse Kerk

Lodewijk heeft een oudere broer Jean (geboren op 25 maart 1785) en twee jongere
zussen: Anna Hillegonda (geboren op 7 februari 1788) en Johanna Suzanna (geboren
op 6 april 1790). Vanaf zijn jongste jeugd brengt hij veel tijd door bij zijn oom Johan
Valckenaer (1759-1821), een broer van zijn moeder en een prominent hoogleraar aan
de universiteit van Leiden.
Studie en Parijs
Lodewijk wordt op 20 september 1804 als student in zijn geboortestad ingeschreven.
Hij studeert er rechten en rondt deze studie op 10 juni 1810 af met een promotie op het
proefschrift De Q. Hortensio oratore, Ciceronis aemulo. Het is een ‘uitnemende en
schitterende proeve der gemeenschappelijke beoefening van de oude letteren en de
regtsgeleerdheid’, aldus verklaart de hoogleraar Bake [ook op Groenesteeg begraven].

Oom Johan Valckenaer

Proefschrift Lodewijk Luzac

Secretaris van oom Johan
Luzac wordt secretaris van zijn oom Johan en vergezelt hem in 1810, direct na
Lodewijks promotie, naar Parijs; het is de periode van de Franse overheersing (17951813). Zij verblijven tien maanden in Parijs en keren in april 1811 naar Leiden terug.
Advocaat
Lodewijk wordt per 17 mei 1811 advocaat bij het Hooggerechtshof te ’s-Gravenhage.
Hij vindt hier een prettige werkkring waar hij erg tevreden mee is, doet nuttig werk, dat
zeer wordt gewaardeerd.
Huwelijk
Op 11 november 1812 huwt Lodewijk Caspar Luzac te Leiden met Sara Cornelia
Petronella du Rieu (1794-1872). De huwelijksakte is in het Frans opgesteld. Het
echtpaar woont op het Rapenburg en blijft kinderloos.

Huwelijksakte Louis Gaspar Luzac en Sara Cornelia Petronella du Rieu

Leidse rechtbank en eigen bibliotheek
Op 21 februari 1828 augustus stapt Luzac van het Hooggerechtshof over naar de
Leidse rechtbank. Ook daar komt zijn degelijke kennis van het recht en zijn
nauwgezetheid goed tot zijn recht. Deze nieuwe functie stelt hem in staat om meer tijd
aan de verbreding van zijn kennis te besteden en hij begint aan het verzamelen van
allerlei geschriften waarmee hij een prachtige bibliotheek opbouwt. Luzac bezit
belangrijke historische handschriften en ook een verzameling aantekeningen van zijn
geleerde grootvader van moeders kant, de beroemde Lodewijk Caspar Valckenaer
(1715-1785), waarnaar Lodewijk Luzac is vernoemd. Menig buitenlands geleerde, die

de Leidse universiteit bezoekt, gaat langs bij Luzacs bibliotheek en krijgt van hem een
gastvrij onthaal.
Op 1 oktober 1838 wordt Luzac benoemd tot rechter van de Arrondissementsbank
te Leiden, een functie die hij tien jaar uitoefent: tot 25 maart 1848, de dag dat Lodewijk
Caspar beëdigd wordt als minister.
Lid Tweede Kamer
Op 3 juli 1828 wordt de liberaal Luzac lid van de Tweede Kamer als afgevaardigde van
de Staten van Holland. Op 29 november van dat jaar houdt hij een belangrijke rede als
antwoord op insinuaties vanuit de Zuidelijke Nederlanden over vermeende dwingelandij van de regering. Luzac zegt onder andere: “Wij zijn geen voorstanders van
dwingelandij. Ons gedrag in 1813 kan u daarvan overtuigen. Wij zijn voorstanders van
vrijheid in het godsdienstige en het staatkundige.”
Luzac zal in deze politieke arena twintig jaar lang een van de grootste opponenten
van de koningen Willem I en Willem II zijn. Als volksvertegenwoordiger is hij oprecht,
belangeloos, energiek, maar ook lang van stof. In de Geschiedenis van Nederland (De
Bosch Kemper, 3de deel) staat over Luzac het volgende: “De zaakrijke welsprekendheid van Luzac … voldeed aan de eischen van de parlementaire beraadslagingen,
ofschoon de adviezen van Luzac dikwijls al te lang waren om aandachtig aangehoord
te worden”.
In 1829 wordt Luzac lid van een commissie die voorstellen moet doen voor wijziging
van het middelbaar onderwijs. In 1830, tijdens de opstand der Zuidelijke Nederlanden,
neemt hij het opmerkelijke standpunt in dat een scheiding van beide delen de enige
goede oplossing is. In het zittingsjaar 1836/1837 is Luzac Kamervoorzitter.
Als Willem II eind 1840 koning wordt, wil hij wat vrijzinniger dan zijn vader gaan
regeren. Een van de tekenen daarvan is dat hij Luzac benadert om lid te worden van
zijn adviescollege, de Raad van State. Luzac meent echter dat hij als lid van de
Tweede Kamer van groter nut is. De beide lidmaatschappen zijn wel verenigbaar, maar
Luzac vindt dat hij als lid van de Raad van State en de Tweede Kamer onvoldoende
onafhankelijk kan opereren.
Grondwetsherziening
Op 14 januari 1840 doet hij met de vooruitstrevende kamerleden Schimmelpenninck
van der Oye, Corver Hooft, Van Dam van Isselt en Van Rappard een voorstel tot
grondwetsherziening. Dit voorstel moet echter worden ingetrokken omdat zo’n voorstel
van de regering uit moet gaan.
In 1845 wordt opnieuw, onder aanvoering van Johan Thorbecke1, door negen leden
van de Tweede Kamer waaronder Luzac, een voorstel tot wijziging van de grondwet
ingediend. Ook nu wordt dit voorstel afgewezen omdat het niet door de regering is
ingediend.
1

Thorbecke heeft in Leiden gestudeerd, waar hij in 1820 promoveerde. Hij heeft vele jaren in Leiden
gewoond en zat tussen 1845 en 1850, dus in de periode van de grondwetsherziening, ook in de
Leidse gemeenteraad. Op de begraafplaats Groenesteeg ligt in zandgraf 349 zijn na twee maanden al
overleden zoontje Frederik; op 1 augustus 1848 is Frederik Thorbecke begraven.

Uiteindelijk komt het er toch van als koning Willem II in maart 1848 een commissie
van vijf leden benoemt, waaronder Luzac en met zijn vriend Thorbecke als voorzitter.
De commissie heeft de opdracht het ontwerpen van een grondwetsherziening. Deze
nieuwe grondwet wordt al in datzelfde jaar 1848 van kracht en heet in de volksmond de
Grondwet van Thorbecke. Deze wet legt de basis voor de nog steeds geldende parlementaire democratie, waarin niet de koning maar de ministers de verantwoordelijkheid
dragen.

Johan Rudolph Thorbecke

Minister
Op 25 maart 1848 wordt Luzac minister in het kabinet De Kempenaer - Donker Curtius.
Hij krijgt daarin twee functies: die van minister van Binnenlandse Zaken en die van
Hervormde en andere Erediensten, behalve de katholieke. Dit is een tijdelijk kabinet,
waar Thorbecke geen deel van uitmaakt, wat de vriendschap tussen beiden enigszins
verstoort.

Overigens kan Luzac maar zeer kort zijn functie van minister van Binnenlandse
Zaken uitoefenen. Hij raakt overspannen en moet na nog geen twee maanden dit
ministerschap neerleggen. Wel blijft hij aanvankelijk aan als minister van Hervormde
en andere Erediensten, een departement van weinig betekenis. Maar eind juni 1848
moet hij ook deze positie en zijn lidmaatschap van de Tweede Kamer beëindigen. Voor
zijn verdiensten wordt Luzac op 3 november 1848 benoemd tot Commandeur in de
Orde van de Nederlandse Leeuw.
Letterkundige en andere bezigheden
Nu hij afstand heeft gedaan van zijn politieke activiteiten moet Luzac geruime tijd eerst
zorg besteden aan zijn fysiek herstel. Wel houdt hij een aantal niet-politieke functies
aan, zoals het curatorschap van de Leidse universiteit, wat hij sinds 1841 is, zijn
functies in de Waalse kerk en de plaatselijke schoolcommissie.
Verder gaat hij zich vooral bezighouden met letterkundige zaken. Luzac wordt actief
in het verzamelen en uitgeven van bijzondere brieven. Hij ontcijfert de bijna onleesbare
geschriften van Johan van Oldenbarnevelt en laat deze publiceren in de Handelingen
van het Provinciaal Utrechts Genootschap.
Daarna stort hij zich op de verzameling brieven van Justus Lipsius aan Cornelis en
François van Aerssen, de brieven van Gideon van Boetzelaer, van Anthony Heinsius
en die van Willem Buys. Ook geeft Luzac enkele van zijn in de Tweede Kamer uitgesproken redevoeringen uit.
In 1857 geniet hij van een bezoek aan Parijs, een stad die hij al vijf keer eerder heeft
bezocht, maar die hem nooit gaat vervelen.
De Leidse universiteitsbibliotheek bezit een collectie met brieven van de classicus
John Bake (1787-1864) [ook op Groenesteeg begraven] aan Lodewijk Luzac.
Overlijden
Op 18 februari 1861 komt Lodewijk Caspar Luzac, vierenzeventig jaar oud, plotseling
in Den Haag te overlijden aan een beroerte. Hij heeft een zachte, kalme dood gehad,
die zijn welbesteed leven bekroonde, zo meldt de Leydse Courant van 20 februari, die
hem “een man van het volk, een onvermoeid kampvechter voor het algemeen welzijn”
noemt. Ook wordt over hem geschreven: “Een man van karakter, die tegen het
algemeen vooroordeel in gelijk durft te hebben. Een standvastig man, die alleen aan
de stem van plicht en overtuiging gehoor geeft. Menigeen zal nog jaren gedenken aan
deze man van weldadigheid, die zoo veel deed en zo weinig van het goed dat hij deed
liet blijken.

Overlijdensadvertentie (Leydse Courant 20 februari 1861)

Overlijdensakte

Vier dagen na zijn overlijden wordt hij op de
begraafplaats Groenesteeg ter aarde besteld
in keldergraf 62. De begrafenisstoet is eenvoudig en de begrafenis trekt vele belangstellenden. Het woord wordt allereerst gevoerd
door de Waalse predikant Van Goens, die de
overledene schetst als een trouw en ijverig
persoon met een krachtige overtuiging, als
welbespraakt en vrijgevig.
Hierna sprak de rector magnificus, prof. A.
Kuenen, die de grote verdiensten van Luzac
roemde als curator van de Leidse universiteit.
Tenslotte dankte Luzacs behuwd neef en daarnaast ook burgemeester van Leiden, mr. D.
Tieboel Siegenbeek, de aanwezigen voor de
vele dankbetuigingen, die de familie ontving.
Keldergraf 62
In dit keldergraf 62, dat op 1 juli 1829 door Lodewijk Luzac was gekocht, waren op
dat moment al vier anderen begraven. Als eerste in 1831 Anna van der Vest, een 93jarige, verder onbekende en ongetrouwde dame. Daarna in 1840 Nicolaas Humbert
de Superville, de 23-jarige zoon van David Humbert de Superville, een beroemde
tekenaar en geleerde, die zelf in 1849 in dit gaf werd begraven. Het is opmerkelijk dat

de welgestelde Humbert de Superville niet zelf een graf op Groenesteeg heeft gekocht,
maar ‘gebruik maakte’ van het graf van Lodewijk Luzac. Ook is in 1861 Nicolaas
Paradijs, een zwager van David Humbert de Superville, hierin begraven.
In totaal zijn elf personen in dit graf ter aarde besteld, waarvan slechts drie Luzacs:
in 1859 Lodewijks ongetrouwde zuster Johanna Suzanna, in 1861 hijzelf en in 1872
zijn echtgenote Sara Cornelia Petronella du Rieu. De overige vier behoren tot het
geslacht Van Heukelom, Leidse textielfabrikanten: Jan van Heukelom (1813-1886) en
zijn zoon Jan (1840-1912), en het echtpaar Daniël Elisa Siegenbeek van Heukelom
(1850-1900) en zijn echtgenote Anna Jacoba Mees (1847-1887). Dit is minder
opmerkelijk, want in 1872 zijn de grafrechten van de familie Luzac overgedragen naar
de familie Van Heukelom en vervolgens in 1886 naar Siegenbeek van Heukelom.
Zijn boekencollectie
Direct na het overlijden van Lodewijk Luzac is het eerste deel van zijn omvangrijke
boekencollectie door de weduwe Sara Cornelia Petronella Luzac - du Rieu aan de
Leidse universiteitsbibliotheek geschonken. Na haar overlijden in 1872, heeft de
universiteitsbibliotheek een tweede deel op een veiling gekocht. Een derde deel met
vooral manuscripten, pamfletten, politieke traktaten en tijdschriften, werd door de
erven geschonken. De speciale collectie Lodewijk Caspar Luzac in de universiteitsbibliotheek omvat ruim 15 meter.
Jean Luzac (1746-1807) uitgever van de Gazette de Leyde
Mr. Jean (Johan) Luzac, een oom van Lodewijk Caspar, wordt op 2 augustus 1746
in Leiden geboren. Hij is een veelzijdig man: jurist, hoogleraar Grieks en vaderlandse
geschiedenis, maar vooral bekend als uitgever en redacteur van de Gazette de
Leyde, in die tijd de meest gezaghebbende krant van Europa.
Al heel jong geeft Jean blijk van zijn
talenten en als veertienjarige wordt hij
ingeschreven aan de Universiteit van
Leiden, waar hij rechten studeert en in
1768 promoveert; hij is dan pas 22 jaar.
Hij krijgt in Groningen een lectoraat in
het Grieks aangeboden en later ook nog
een professoraat in de rechten in Leiden,
maar Jean weigert beide. Hij verkiest de
advocatuur in Den Haag.
In 1772 roept Jeans oom Etienne (niet
vader Etienne van Lodewijk Casper, maar
een oom van Lodewijks vader, die ook
Etienne heet), die eigenaar en uitgever is
van de Gazette de Leyde, Jeans hulp in
als redacteur. Deze in de Franse taal
Jean Luzac
geschreven krant was in 1677 opgericht in

Leiden door een aantal Hugenoten en werd sinds 1738 door Jeans oom uitgegeven.
Jean wordt naast redacteur ook uitgever en onder zijn leiding wordt deze krant
in heel Europa en Noord-Amerika vermaard om zijn betrouwbare berichtgeving over
internationale zaken. De krant verschijnt tweemaal per week. Machthebbers, kooplieden en intellectuelen uit heel Europa abonneren zich, waaronder onder anderen
Lodewijk XVI en Voltaire. Veel aandacht schenkt de krant aan de Amerikaanse
vrijheidsstrijd van John Adams (Declaration of Independence), de latere tweede
president van de Verenigde Staten, die Luzac in Leiden ontmoet. Mede door dit
contact is de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden de eerste staat, die
Amerika erkent als zelfstandige staat.
In 1785 aanvaardt Jean Luzac een benoeming tot hoogleraar Grieks en vaderlandse geschiedenis aan de Universiteit van Leiden. In 1796 wordt hij afgezet als
hoogleraar vaderlandse geschiedenis, zogenaamd vanwege zijn ‘aristocratische
gevoelens’, maar de ware reden moet wel geweest zijn het niet adequaat optreden
van Luzac na ‘woelingen met dodelijke afloop’ tijdens zijn rectoraat in 1895. Luzac
neemt ook als hoogleraar Grieks ontslag. In 1802 volgt eerherstel en wordt Luzac in
beide functies als hoogleraar herbenoemd.
De periode na 1796 is een moeilijke voor
Jean Luzac. Niet alleen is hij als hoogleraar
afgezet, maar ook de krant verliest aan belang
met het uitbreken van de Franse Revolutie. In
de nieuwe situatie raakt zij gemarginaliseerd
als een op de elite gerichte periodiek. De krant
wordt in april 1798 voor de eerste keer verboden, maar verschijnt in oktober van dat jaar
opnieuw onder de naam "Nouvelles politiques
de Leyde", tot 1804, wanneer de verschijning
van het blad voor de tweede maal wordt stopgezet.
Het blad verschijnt kort daarop onder weer
een nieuwe naam "Journal politique" en wordt
dan het officiële persorgaan van de regering
van Lodewijk Napoleon Bonaparte, koning van
Holland.
Na 1802 krijgt Luzac nog andere tegenspoed: een oogziekte dreigt hem blind te
maken en hij verliest zowel zijn oudste zoon als zijn echtgenote.
Jean Luzac komt zelf op tragische wijze om het leven. Als hij op 12 januari 1807
op het Rapenburg op de stoep staat van de woning van een vriend die wil bezoeken,
wordt hij een van de vele slachtoffers van de buskruitramp. Jean werd door de
zuiging van de lucht meegevoerd en kwam tragisch aan zijn einde in het water aan
het Rapenburg. Hij werd zestig jaar. Gelukkig heeft hij niet meegemaakt dat toen
Nederland in 1810 door Frankrijk werd geannexeerd, de Gazette de Leyde op last
van keizer Napoleon definitief ophield te bestaan.
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