Pieter Otto van der Chijs (1802-1867), zandgraf 242, vak F
Specialist op het gebied van munten en penningen
Personalia
Geboren: 22 augustus 1802 te Delft
Zoon van Jacobus van der Chijs en Anna Suzanna Bagelaar
Gehuwd met Helena Catharina Maas op 4 augustus 1830 te Schiedam
Overleden: 4 november 1867 te Leiden
Begraven: 8 november 1867
Samenvatting
Van der Chijs wordt in 1802 in Delft geboren. Hij is leergierig en al op jonge leeftijd
geïnteresseerd in munten, die hij begint te verzamelen. Op veertienjarige leeftijd gaat
Pieter Otto naar de Latijnse school en als hij achttien is begint hij aan een studie
rechten aan de Universiteit van Leiden. Van der Chijs is ijverig en talentvol; hij wint
diverse prijzen, zowel van de universiteit van Leiden als van Gent. Hij rondt zijn studie
in 1828 cum laude af met een dissertatie. Van der Chijs is daarnaast actief in de Maatschappij van Weldadigheid; in 1820 wordt hij redacteur van hun tijdschrift De Star.
Na zijn promotie gaat hij werken bij het RijksKabinet van Oudheden in Leiden. Hij publiceert over
munten en penningen en gaat een tijdschrift op dit
gebied uitgeven.
In 1830 trouwt hij met Helena Catharina Maas,
met wie hij zes kinderen krijgt. In 1852 overlijdt
Helena op 47-jarige leeftijd.
Als het tijdschrift De Star in 1827 wordt opgeheven, stapt hij over naar De Vriend des Vaderlands,
waarvan Van der Chijs 15 jaar hoofdredacteur is.
In 1835 wordt hij directeur van het Penningkabinet van de Leidse universiteit en tevens bijzonder
hoogleraar. Hij weet de collectie aanzienlijk uit te
breiden. Vanaf 1841 gaat hij op in wat zijn levenswerk zal worden; een negendelig werk van alle in
Nederland geslagen munten tussen de zesde en
Portret Pieter Otto van der Chijs
zestiende eeuw.
Hiernaast is Van der Chijs lid van een groot aantal organisaties op het gebied van
kunsten en wetenschappen, literatuur en natuurlijk de numismatiek.
Als hij in 1856 wordt getroffen door een beroerte, houdt hij daar een gedeeltelijke
verlamming aan over. Elf jaar later overkomt hem tot tweemaal toe iets dergelijks. De
laatste overleeft hij niet en op 4 november 1867 overlijdt Pieter Otto van der Chijs op
vijfenzestigjarige leeftijd.

Volledige versie
Jeugd
Pieter Otto van der Chijs wordt op 22 augustus 1802 in Delft geboren en daar op 21
september gedoopt in de Oude kerk der Gereformeerden. Hij is de zoon van Jacobus
van der Chijs en Anna Suzanna Bagelaar. Zijn vader komt uit een koopmansfamilie en
handelt in thee, boter en kaas. Hij behoort tot de welgestelde burgerij en besteedt zijn
vrije uren aan de beoefening van de letteren, vooral de dichtkunst. Zijn moeder is een
zuster van de kapitein-luitenant ter zee J.H. Bagelaar (1780-1827), bekend door zijn
heldendaden en krijgslisten tegen de Engelsen op Java. Een andere broer van zijn
moeder is de generaal-majoor D.O. Bagelaar, die door koning Willem I gevraagd werd
om toezicht te houden op de opvoeding van zijn koninklijke kleinkinderen.
Pieter is zeer leergierig: zodra hij kan lezen verdiept hij zich in reisbeschrijvingen,
aardrijks- en geschiedkundige werken, waarbij vooral platen en kaarten hem boeien.
Al op negenjarige leeftijd begint hij munten te verzamelen. Gewone zaken voor een
jongen van die leeftijd - zoals in bomen klimmen, slootje springen of iets degelijks - zijn
hem vreemd. Ook heeft hij geen vrienden. Later klaagt hij wel dat hij zo stijf is omdat
hij in zijn jeugd nauwelijks lichaamsbeweging heeft gehad.
Op school verveelt Pieter zich, want het rekenen en taal dat hij daar moet doen,
beheerst hij al zodat dat geen enkele uitdaging voor hem is. In mei 1816 gaat hij naar
de Latijnse school, waar hij wel geprikkeld wordt en zich verdiept in de oude talen,
geschiedenis en aardrijkskunde.
Zijn interesse voor het verzamelen van munten en penningen wordt steeds groter
en hij maakt met zijn vader ook een reis naar Frankrijk, die hem vele nieuwe exemplaren
opleveren. In 1820 wordt Van der Chijs redacteur van het tijdschrift De Star van de
Maatschappij van Weldadigheid, wat hij jarenlang doet. Hij interesseert zich daarnaast
voor de armenzorg, waar hij ook later in Leiden veel werk voor zal doen, zoals het medeoprichten van een Bewaarschool voor haveloze kinderen aan de Groenesteeg.

Tijdschrift De Star

Bewaarschool Groenesteeg

Studie
Zijn moeder ziet graag dat haar zoon rechten gaat studeren en daarvoor wordt hij niet
alleen op de Latijnse school voorbereid, maar volgt hij ook onderwijs in Engels en
Duits. Tevens gaat hij naar het kantoor van notaris Vernee.
In september 1820 gaat Pieter aan de Universiteit van Leiden rechten studeren. Hij
volgt colleges bij de hoogleraren Bake, van de Wijnpersse en Reuvens [alle drie ook
op Groenesteeg begraven]. De colleges van Reuvens - die ook directeur is van het in
1818 opgerichte Museum van Oudheden - over de oudheidkunde zijn niet verplicht,
maar Chijs heeft veel interesse in deze materie, waarbij ook penningkunde aan de
orde komt. Hij krijgt contact met Reuvens en helpt hem bij het verplaatsen van spullen
van elders naar het museum, dat gevestigd is aan de Houtstraat.
De Maatschappij van Weldadigheid blijft hem nauw aan het hart gaan. Hij richt een
commissie op, bestaande uit zo’n tweehonderdvijftig studenten, wat zeer wordt
gewaardeerd en hem in 1824 een erelidmaatschap oplevert. In 1844 zal hij een
gedenkpenning maken ter nagedachtenis van graaf Johannes van den Bosch, de
oprichter van deze instelling.
In de vakanties is hij vaak in Amsterdam bij de familie De Vries, kennissen van zijn
ouders, die een grote bibliotheek bezitten, waar Pieter graag in rondneust.
Hij is een ijverige student met een brede belangstelling: Pieter maakt deel uit van
een leesgroepje dat de werken van Griekse schrijvers leest, hij gaat om met een aantal
(Franstalige) Belgische studenten waardoor hij de Franse taal goed onder de knie
krijgt. Hij gaat ook artikelen schrijven voor de Algemeenen Konst- en Letterbode.
In 1825 ontvangt hij een eervolle medaille voor de beantwoording van een prijsvraag, die door de Universiteit van Gent was uitgeschreven, de M. Tullii Ciceronis
aequo vel iniquo de Graecis judicio.
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Pieter wint nog meer prijsvragen, zoals
een landhuishoudkundige prijsvraag van
de Universiteit van Leiden, de pecore in
aestate semper in stabulis retinendo.
In 1827 aanvaardt Van der Chijs een
betrekking als amanuensis bij het RijksKabinet van Oudheden, waarvan Reuvens
directeur is.
Op 3 oktober 1828 promoveert Pieter
Chijs summa cum laude in de letteren op
een onder leiding van Reuvens geschreven dissertatie met de titel Commentarius
geographicus in Arrianum de expeditione
Alexandri Magni.
Het schrijven van dit proefschrift heeft
hij met veel genoegen gedaan. Het wordt
in binnen- en buitenland goed ontvangen.

Munten en penningen
In 1829 ziet zijn Verhandeling over het nut der beoefening van de algemeene, dat is
oude, middeleeuwsche en hedendaagsche Munt- en penningkunde het licht, gevolgd
van een overzicht van de voornaamste munt- en penningkundige werken.
In het begin van het volgende jaar neemt
hij de redactie op zich van het Academisch
Tijdschrift voor het Koningrijk der Nederlanden; dit tijdschrift gaat echter al na twee
edities ter ziele. In 1833 start hij met het
uitgeven van een nieuw tijdschrift: het Tijdschrift voor algemeene Munten en Penningkunde. Zijn voorbeeld wordt weldra nagevolgd in Frankrijk, Duitsland, Engeland en
België, waar onder diverse titels verschillende Numismatische tijdschriften het licht
zien. Van der Chijs zet het tijdschrift tot 1843
voort. Dan moet hij het opgeven omdat er
onvoldoende financiële middelen zijn.
Portrettekening van Van der Gijs

Huwelijk en gezin
Op 4 augustus 1830 treedt Pieter Otto van der Chijs te Schiedam in het huwelijk met
Helena Catharina Maas (1805-1852). Het echtpaar krijgt zes kinderen: (1) Jacobus
Anne (geboren op 1 juni 1831); (2) Catharina Helena (geboren op 15 oktober 1832);
(3) Adriana Maria (geboren op 3 augustus 1834); (4) Simon Adrianus (geboren op 8
januari 1838); (5) Anna Susanna (geboren op 15 november 1840); (6) Johannes
Theodorus (geboren op 29 juni 1843). Het gezin woont aanvankelijk op de Hogewoerd
en vanaf 1834 op de Haarlemmerstraat. Het overlijden van de geliefde oudste dochter
Catharina Helena, die op 18 mei 1847 onverwachts aan roodvonk bezwijkt, doet de
ouders veel verdriet.

Gedeelte van de trouwakte

Belgische opstand
De staatkundige gebeurtenissen bij de Belgische opstand in 1830 hebben ook
gevolgen voor Van der Chijs. Door zijn bijziendheid is hij niet geschikt om voor het
vaderland ten strijde te trekken, maar met Reuvens, Hamaker, Thorbecke en anderen
is hij actief in de wapenhandel onder het bevel van majoor d'Auzon de Boisminart,
Commandant van het Invalidenhuis. Ook ontwerpt hij een gedenkpenning voor
vrijwilligers die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt in deze strijd. Deze
penning biedt hij aan koning Willem I aan.
Letterkunde
Ook in de letterkunde is hij actief: het Aanhangsel op Nieuwenhuis Woordenboek van
kunsten en wetenschappen, het Woordenboek der Samenleving bij Diederichs,
Nijhoff's Bijdragen en de Recensent ontvangen bijdragen van zijne hand.
Pieter van der Chijs is hoofdredacteur van het tijdschrift De Star (in 1826) en van de
Vriend des Vaderlands (gedurende de hele periode van haar bestaan; van 1827 tot
1842). Die redacteurschappen zijn bepaald geen sinecure, maar er staat wel wat
tegenover. De Star en De Vriend des Vaderlands worden voor eigen risico uitgegeven
door de Amsterdamse boekhandelaar Joh. van der Hey en Zoon. De Maatschappij van
Weldadigheid krijgt voor de kopij een bijdrage: voor driehonderd verkochte exemplaren
300 gulden en voor elke honderd meer nog eens 300 gulden. Het honorarium voor
Van der Chijs bedraagt een kwart van de bijdrage aan de Maatschappij.
Het eerste jaar van het bestaan van De Vriend des Vaderlands is Van der Chijs
spekkoper: de in 1827 afgezette duizend exemplaren krikken zijn bescheiden inkomen
met maar liefst 600 gulden op. Tot verdriet van Van der Chijs daalt de vergoeding in
krap zes jaar tot een luttele 214,50. Reden voor een jaarlijks terugkerend gesteggel
tussen hem en de heer Ciriaci, zijn contactpersoon bij de Maatschappij van Weldadigheid. Vervolgens fixeert de Maatschappij vanaf 1833 het jaarinkomen van de
hoofdredacteur op 250 gulden. In 1842 eindigt het noodlijdende tijdschrift.
Het Penningkabinet
Na de vroege dood in 1835 van Reuvens, directeur
van het Museum van Oudheden, worden de munten
en gedenkpenningen van het museum ondergebracht in het Penningkabinet van de Leidse Universiteit. Van der Chijs wordt de directeur en verwerft de bijbehorende titel van buitengewoon
hoogleraar. Het kabinet is gevestigd op Rapenburg
26, naast het Museum van Oudheden.
Van der Chijs treft bij zijn aanstelling slechts een
kleine collectie Romeinse en Griekse munten aan,
die in slechte toestand verkeert. Met onvermoeide
arbeid weet hij de collectie uit te breiden. Omdat hij
daarvoor geen financiële middelen heeft, moet hij
het meestal hebben van geschenken. Hiervoor
gebruikt hij zijn uitgebreide netwerk.

Penningkabinet (Rapenburg 26)

Ook beweegt hij de minister van Buitenlandse
Zaken, baron Verstolk van Soelen, om de aandacht
van de ambassadeurs en consuls op het Muntkabinet te vestigen en met succes: er komen uit alle
oorden der wereld munten naar het Penningkabinet.
Vooral de consul-generaal in Portugal stuurt veel
op, waardoor de Portugese afdeling een van de belangrijkste van het Kabinet wordt. Ook de consulgeneraal in Mexico geeft belangrijke bijdragen aan
het Penningkabinet.
Steeds is Van der Chijs via correspondentie in de
weer om geschenken voor het Kabinet te verkrijgen.
Als iemand een belangrijke penning of munt bezit,
Baron Verstolk van Soelen
dan rust hij niet voor hij hem bewogen heeft die aan
het Kabinet af te staan.
Van der Chijs vervaardigt ook een album vol gravures van de voornaamste munten penningdeskundigen en verzamelaars uit de hele wereld, iets dat vooral in zijn
laatste levensjaren zijn streven is.
Om aan het Penningkabinet ook buiten Nederland meer bekendheid te geven, heeft
Van der Chijs in 1862 een beschrijving ervan in het Frans opgesteld: “Notice sur le
Cabinet Numismatique de l'Universite de Leyde”. Dit overzicht, waarvan hij een groot
aantal overdrukken laat maken, wordt op grote schaal verspreid.
De achtereenvolgende aanwinsten van het Penningkabinet worden door Van der
Chijs jaarlijks gepubliceerd: eerst in de Annales Academiae Lugduno-Batavae (van
1835 tot 1837), daarna in de Annales Academici (van 1837 tot 1840) en vervolgens in
de Algemeenen Konst- en Letterbode (1841-1854) en als ook dit Weekblad ophoudt
te bestaan, in de Leydsche Courant.
Zijn levenswerk
Pieter Otto van der Chijs heeft zijn bekendheid vooral te danken aan zijn standaardwerk in negen delen over de munten die in het tegenwoordige Nederland zijn geslagen
vanaf de zesde eeuw tot 1576, het jaar waarin de Staten-Generaal feitelijk het bestuur
over de Republiek in handen krijgen.
Dit werk heeft zijn oorsprong in een in 1841 door het Teylers Tweede Genootschap
uitgeschreven prijsvraag, die luidt: ‘Daar er tot heden eene onvervulde behoefte
bestaat, in het vak der Munt- en penningkunde van ons vaderland, aan een werk,
waarin, zoo veel mogelijk, al de munten onzer voormalige Hertogen, Graven, Heeren
en Steden worden beschreven en afgebeeld, en het bestaande werk van Van
Alkemade over de munten der Graven van Holland als hoogst onvolledig, en de daarin
gegevene afbeeldingen als zeer onjuist zijn aan te merken, zoo wordt gevraagd eene
zooveel doenlijk volledige, juiste en beredeneerde afbeelding van al de munten onzer
voormalige Hertogen, Graven, Heeren en Steden, welke in de Nederlanden, in den
ruimsten zin des woords, hebben bestaan of zijn geslagen, en wel van de vroegste
tijden af tot aan de bevrediging van Gend in het jaar 1576.’

Van der Chijs heeft al lang het voornemen om zich in dit onderwerp te verdiepen en
heeft hiervoor al het nodige voorwerk verricht. Geen wonder dat hij het besluit neemt
om deze prijsvraag te gaan beantwoorden. Hoewel de inzendtermijn van twee jaar te
kort is om zo’n omvangrijk werk volledig uit te kunnen voeren, gaat hij toch aan het
werk en tekent zoveel mogelijk munten, daarbij geholpen door zijn echtgenote, en
beschrijft hij deze munten.
Wat hij tot eind 1843 heeft verzameld, stuurt Van der Chijs in met de aantekening
dat het verre van volledig is. Op 13 januari 1844 krijgt hij van het Genootschap te horen
dat hem ter aanvulling en verbetering nog twee extra jaren zijn gegeven. Met nieuwe
energie gaat Van der Chijs aan de slag en zendt in 1846 zijn arbeid opnieuw naar het
Genootschap.
Op 4 december 1846 besluit de vergadering van directeuren en leden van Teyler’s
Stichting aan Van der Chijs de gouden erepenning toe te kennen. In de loop van 1846
onderneemt Van der Chijs een reis om zoveel mogelijk munt- en penningenverzamelingen in Nederland te bezoeken om op te sporen wat nog aan zijn aandacht was
ontsnapt. Hierdoor weet hij het aantal door hem in de prijsvraag reeds ingediende
munten met meer dan de helft te vermeerderen.
Van der Chijs gaat met zijn totale collectie aan de slag.
Voor de afbeeldingen schakelt hij de Leidse lithograaf
Tiemen Hooiberg (1809-1897) [ook begraven op Groenesteeg] in. De onderschriften van de munten worden
vervaardigd door de beroemde Haarlemse Lettergieterij.
Eindelijk verschijnt in 1851 het eerste deel. Daarna volgen
de andere acht delen. In 1866, één jaar voor zijn overlijden, wordt het laatste deel voltooid. Het totale werk bevat
de volgende negen delen:
1. De munten der voormalige hertogdommen Braband en
Limburg.
2. De munten der voormalige graven en hertogen van
Tiemen Hooiberg
Gelderland.
3. De munten der voormalige Heeren en steden van Gelderland.
4. De munten der voormalige Heeren en steden van Overijssel.
5. De munten van Friesland, Groningen en Drenthe (den Heeren van Coevorden).
6. De munten der voormalige graafschappen Holland en Zeeland.
7. De munten der bisschoppen, van de heerlijkheid en de stad Utrecht.
8. De munten van leenen van de voormalige hertogdommen Braband en Limburg.
9. De munten der Frankische- en Duitsch-Nederlandsche vorsten.
De oorspronkelijke stukken, van heinde en ver ontboden, moeten aan de lithograaf
worden uitgelegd, de platen vaak tot driemaal toe in drukproeven verbeterd. De
munten moeten daarna weer aan de eigenaars worden teruggezonden. Als men dit in
aanmerking neemt, dan is het duidelijk dat het samenstellen van de negen delen vele
jaren heeft geduurd.

Deel 1

Deel 6

In 1856 wordt Van der Chijs getroffen door een beroerte, waardoor hij aan de
linkerzijde gedeeltelijk verlamd raakt. Daarna ziet hij tegen dit werk op en begint hij
naar het einde te verlangen. Toch duurt het nog tien jaar voordat hij het laatste deel,
de munten der Frankische en Duitsch-Nederlandsche vorsten, voltooit.
Lidmaatschappen
Van der Chijs is een actief lid van vele organisaties, zoals:
- De Maatschappij van Weldadigheid;
- De Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen;
- Het Provinciaal Utrechtsch, het Noordbrabantsch en het Friesch Genootschap;
- Het Bataviasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen;
- Honorair lid van de Maatschappij Diligentia te ’s-Gravenhage;
- Het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen;
- Corresponderend lid van de Wissenschaftliche Kunst-Verein te Berlijn;
- Honorair lid de la Société de Numismatique Belge;
- Corresponderend lid van de Académie d'Archéologie de Belgique;
- Erelid van de Société Royale Grand-Ducale pour la recherche et la conservation
des Monuments historiques dans le Luxembourg;
- Lid van de Deputacion Archeologica y Numismatica de la province de Sevilla;
- Erelid van het Geschied- en oudheidkundig Genootschap te Maastricht;
- Lid van de Academia Real dos Sciencias de Lisboa;
- Corresponderend lid van de Société d'Archéologie dans le Duché de Limbourg;
- Erelid van de Numismatic Society of London.
Zijn overlijden
Een nieuwe beroerte op zaterdag 2 november 1867, terwijl hij op weg is naar het
Penningkabinet, en die zich twee dagen later herhaalt, maakt plotseling een einde aan

zijn werkzaam leven. Bij zijn onverwachte dood op 4 november vindt men hem aan zijn
bureau met een te corrigeren drukproef voor zich. Werkend voor zijn Penningkabinet
is hij op vijfenzestigjarige leeftijd ontslapen.
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In de Nieuwe Rotterdamse Courant van 11 november 1867 staat het volgende bericht
over de begrafenis:

Bronnen
Door J.F.G. Meijer, Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde,
1869. pp. 216-238.
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