Willem George Pluijgers (1812-1880) keldergraf 128, vak B
Hoogleraar Latijnse en Griekse oudheden en universiteitsbibliothecaris
Personalia
Geboren: 18 februari 1812 te Zwolle
Zoon van: Johannes Arnoldus Pluijgers en Maria Geertruida Schneevoogt
Gehuwd met: Charlotte Amalia Voorhelm Schneevoogt op 23 april 1836 te Haarlem
Overleden: 30 april 1880 te Leiden
Begraven: 4 mei 1880
Samenvatting
Willem George Pluijgers wordt in 1812 in Zwolle geboren. Vader Pluijgers is daar op
dat moment predikant. Twee jaar later wordt zijn vader in Leiden beroepen en verhuist
het gezin naar de Sleutelstad. Na de middelbare school gaat Willem George in Leiden
klassieke talen en theologie studeren. In 1836 promoveert hij op een proefschrift over
de Griekse redenaar Demades.
In datzelfde jaar trouwt hij met Charlotte Amalia Voorhelm Schneevoogt. Het
echtpaar krijgt vijf kinderen, waarvan er drie op jonge leeftijd overlijden.
Na zijn promotie wordt Pluijgers leraar klassieke talen, eerst aan het gymnasium in
Delft en vanaf 1838 gedurende twintig jaar aan het Stedelijk Gymnasium in Leiden.
In 1858 solliciteert hij met succes naar de functie
van universiteitsbibliothecaris. Hij is in deze functie
echt op zijn plaats en weet veel te bereiken. Wellicht
zijn belangrijkste bijdrage is het realiseren van een
uitbreiding en grondige verbouwing van de universiteitsbibliotheek. Ook weet hij een tweetal uit stekende
conservatoren aan te trekken en het budget aanzienlijk te vergroten.
Als in 1862 de leerstoel klassieke talen vrij komt,
wordt Pluijgers hoogleraar, maar hij blijft nog wel eindverantwoordelijk voor de bibliotheek.
Hij zet zich volledig in voor het onderwijs, maar de
studenten zijn toch enigszins ontevreden vanwege de
eenzijdigheid en korte cyclusduur van zijn colleges.
Pluijgers is niet meer de jongste en heeft geen sterk
gestel. Op 67-jarige leeftijd wordt hem op eigen verPortret Willem George Pluijgers
zoek in juni 1879 eervol ontslag verleend.
Hij heeft niet lang van zijn pensioen mogen genieten. Nog geen jaar later, op 30
april 1880, krijgt hij een hartstilstand, waaraan hij overlijdt. Op 4 mei wordt hij op de
begraafplaats Groenesteeg in het familiegraf Pluijgers begraven.

Volledige versie
Afkomst en opleiding
Willem George Pluijgers [ook geschreven als Pluygers] wordt op 18 februari 1812 te
Zwolle geboren. Hij is de zoon van de Nederlands Hervormd predikant Johannes
Arnoldus Pluijgers (1776-1837) en van Maria Geertruida Schneevoogt (1778-1848).
Hij is het derde kind in een gezin van zeven kinderen. Voor hem zijn geboren Henriette
Catharina (1809-1833), Johannes Arnoldus (1810-1884) en na hem komen nog
Wilhelmina Margaretha (1813-1816), Carolina Maria (1815-1860), Christiaan (18171909) en Wilhelmina Margaretha (1819-1885). De laatste krijgt dezelfde namen als
een eerder in 1816 overleden zusje, iets wat in die tijd zeer gebruikelijk was.
Als Willem George bijna twee jaar is verhuist het gezin naar Leiden, waar vader als
predikant is beroepen bij de Hervormde Gemeente. Na de middelbare school gaat hij
in 1830 aan de Leidse universiteit klassieke talen en theologie studeren, een studie
die hij in 1836 afrondt met een promotie. De titel van zijn dissertatie luidt: Specimen
academicum litterarium, continens diatriben de Demade en gaat over Demades, een
invloedrijke politicus en redenaar uit Athene, die leefde in de 4de eeuw vóór Christus.
Demades was van eenvoudige afkomst en had een uitzonderlijk redenaarstalent.
Huwelijk en gezin
Op 23 april 1836 treedt Willem George Pluijgers te Haarlem in het huwelijk met Charlotte
Amalia Voorhelm Schneevoogt (1813-1863).

Huwelijksakte Willem George Pluijgers en Charlotte Amalia Voorhelm Schneevoogt

Het is een zeer bijzondere trouwdag voor de familie Pluijgers: niet alleen Willem
George, maar ook zijn oudere broer Johannes Arnoldus en zijn jongere zus Carolina
Maria treden die dag in het huwelijk met respectievelijk Cornelia Johanna Cecilia

Leembruggen en Adrianus Cornelis Leembruggen. Zo wordt de familie Pluijgers nauw
verbonden met de bekende Leidse textielfabrikantenfamilie Leembruggen.

Leydse Courant 27 april 1836

Het echtpaar Pluijgers-Voorhelm Schneevoogt krijgt vijf kinderen:
- Henriëtte: geboren op 13 maart 1838 en diezelfde dag overleden;
- Johannes Arnoldus: geboren op 19 april 1839, overleden op 21 augustus 1870;
- Wilhelmina Christina Charlotte: geboren in 1841, overlijdensdatum onbekend, maar
vóór 1870;
- Johanna Sophia Emma: geboren op 2 januari 1842, overleden op 5 april 1849;
- Maria Henriëtte Carolina Wilhelmine: geboren op 26 november 1844, overleden op
5 december 1844.
Leraar klassieke talen
Na zijn promotie gaat Pluijgers lesgeven in de
klassieke talen aan het gymnasium te Delft.
Als in 1838 de Latijnse school in de Lokhorststraat wordt omgedoopt tot Stedelijk Gymnasium wordt Pluijgers daar de eerste leraar
klassieke talen.
Hij is een uitstekend docent met een
voorliefde voor het lesgeven van het Grieks.
Als de rector Alexander Jacques Josias Bake
in 1844 overlijdt, wordt het gymnasium gereorganiseerd en gaat Pluijgers uitsluitend nog
Grieks doceren.
Per 1 januari 1847 wordt hij aangesteld als
conrector en geeft hij samen met de nieuwe
rector leiding aan het gehele onderwijs op het
Stedelijk Gymnasium. Dit duurt tot het najaar
van 1858.

Latijnse school in de Lokhorstraat

Bibliothecaris
Eind 1858 komt de functie van bibliothecaris van de universiteitsbibliotheek vacant.
Prof. Jacob Geel (1789-1862) legt na zesendertig jaar zijn functie neer. Wat voor een
man moet de nieuwe bibliothecaris zijn?
De hoogleraar John Bake [ook op Groenesteeg begraven] weet het wel: iemand als
Geel, ‘een grondig philoloog van de kritische school en geroepen om den fakkel van
het groote driemanschap Hemster-huis, Valckenaer, Ruhnkenius, waardig te dragen
en aan jongere kunstgonooten in de hand te geven’. Maar ook andere geluiden zijn te
horen.
Een anoniem pamflettist wenst bevrijd te worden van de loden last der klassieken:
‘Qui nous délivera des Grecs et des Romains!’. Bovendien is de bibliotheek niet in de
eerste plaats een instrument van geleerdheid, maar van onderwijs, ‘opgerigt ten nutte
en ten voordeele der studerende jeugd’. De belangrijkste tijdschriften, het apparaat
van de wetenschap, dienen er toegankelijk te zijn.
De conclusie luidt dat nieuwe bibliothecaris van alles mag zijn: historicus, jurist,
medicus, theoloog, als het maar geen filoloog is. Toch besluiten de curatoren om een
filoloog te benoemen. Zij vinden dat dr. W.G. Pluijgers op deze vacature benoemd
moet worden en dat hij een geheel ander persoon is dan Geel. Geel heeft jarenlang
geklaagd over ruimtegebrek, maar niets op dat gebied kunnen bereiken. Erger nog, in
1849 werd hij min of meer onder financiële curatelen gesteld en moest het tijdschriftenabonnement van de universiteit tot de helft reduceren.
Pluijgers maakt de verwachtingen meer dan waar. Hij kent de wensen van de wetenschappers en beseft dat een reorganisatie, een verbouwing en uitbreiding nodig zijn.
Het lukt hem om dit te realiseren. Uitbreiding is mogelijk omdat zo’n vijftig jaar na
de Kruitramp van 1807 op het terrein van de zogenaamde Kleine Ruïne door de universiteit nieuwe gebouwen werden neergezet, zoals het Kamerlingh Onneslaboratorium.
Hiernaartoe verhuizen bepaalde onderdelen van de universiteit, waardoor de universiteitsbibliotheek op het Rapenburg kan uitbreiden.
Om de bibliotheek optimaal in te richten
onderneemt hij met architect Jan Willem Schaap
[ook op Groenesteeg begraven], die verantwoordelijk is voor de universitaire gebouwen, een studiereis door Europa. Deze reis brengt hen onder
andere in de Reading Room van het British
Museum in Londen, waar zij zeer gecharmeerd
raken van de kapconstructie, waardoor de boeken
geen zijlicht hebben maar van boven met glas zijn
afgedekt. De boekenkasten staan op vloeren van
opengewerkt ijzer, die het licht in het hele gebouw
doorlaten. Dit leidt Schaap tot het ontwerp van de
nieuwe universiteitsbibliotheek, waarbij nieuwe
constructies en materialen worden toegepast, zoals
Architect Jan Willem Schaap
ijzeren trappen en vloeren.

Universiteitsbibliotheek Rapenburg 70 met de boekenkasten onder een schuin glazen dak

Ook in de keuze van zijn personeel heeft Pluijgers een gelukkige hand. Met de in 1866
benoemde conservatoren W.N. du Rieu en P.A. Tiele [beiden ook op Groenesteeg
begraven] heeft hij twee geweldige medewerkers.
Pluijgers wist ook de structurele financiële middelen voor de bibliotheek te
verruimen: exclusief salarissen is jaarlijks 5000 gulden beschikbaar, terwijl Geel het
met 2000 gulden moest doen.
Hoogleraar
Door het overlijden van professor Johannes Gerardus Hulleman in 1862, wordt de
leerstoel Latijnse en Griekse Oudheden vacant en Willem Pluijgers wordt als zijn
opvolger benoemd. Op 19 september van dat jaar houdt hij zijn oratie.
Met al zijn kracht zet Pluijgers zich in voor het onderwijs. Daarnaast blijft hij verantwoordelijk voor de bibliotheek, wel op afstand want Du Rieu wordt met de dagelijkse
leiding belast.
Toch zijn de studenten niet geheel tevreden. Zij klagen dat de colleges laat in het
semester beginnen en eenzijdig zijn: steeds Cicero, Livius en Sallustius en voor de
gevorderden Vergilius en Tacitus. Ook zijn antiquiteitencollege, waarin hij bijvoorbeeld
de topografie van Attica behandelt, ontbeert cruciale zaken als staatsinstellingen.
Pluijgers schrijft ook een Leerboek der Grieksche taal, hoofdzakelĳk van het Attische
taaleigen, voor scholen (1868).

Al deze activiteiten slopen wel de krachten van Pluijgers. Nog voor hij de leeftijd van
zeventig jaar bereikt, waarop men gewoonlijk met emeritaat gaat, besluit jij per 8 juni
1879 zijn functies neer te leggen.
Maatschappelijke functies
Pluijgers bekleedt ook enkele maatschappelijke functies. Hij is Commissaris van de
Maatschappij voor Toonkunst en lid van de Plaatselijke Schoolcommissie Leiden. Het
gezin Pluijgers woont achtereenvolgens op de Mare, het Rapenburg en de Oude
Singel.
Overlijden
Velen wensen hem na zijn eervol ontslag een aantal rustige jaren toe, maar het heeft
niet zo mogen zijn. Op 30 april 1880 overlijdt Willem George Pluijgers onverwacht aan
een hartstilstand. Al zijn kinderen en ook zijn echtgenote zijn dan al overleden.

Overlijdensadvertentie (Opregte Haarlemsche Courant 5 mei 1880)

Overlijdensakte

Vier dagen later, op 4 mei 1880, wordt hij op de
begraafplaats Groenesteeg in het familiegraf
Pluijgers begraven. In dit graf waren al eerder
zeven personen begraven:
(1) Henriette Catharina Geertruida Pluijgers,
(23 november 1833; zijn oudste zus);
(2) Johannes Arnoldus Pluijgers (25 augustus
1837; zijn vader);
(3) Cornelis Leembruggen (30 januari 1838;
een 7 maanden oud zoontje van zijn zus
Carolina Maria);
(4) Marie Henriette Caroline Wilhelmine
Pluijgers (7 december 1844; zijn negen
dagen oud geworden dochtertje);
(5) Maria Geertruida Schneevoogt (22 mei
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1848; zijn moeder);
(6) Johanna Sophia Emma Pluijgers (7 april 1849; zijn 7 jaar oude dochter);
(7) Charlotte Amalia Voorhelm Schneevoogt (28 november 1863; zijn echtgenote).
Na Willem George wordt alleen nog zijn jongste zus Wilhelmina Margaretha Pluijgers
op 4 december 1885 in dit graf begraven.
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