Caspar Jacob Christiaan Reuvens (1793-1835) keldergraf 29, vak A
’s Werelds eerste hoogleraar archeologie en oprichter Museum van Oudheden
Personalia
Geboren: 22 januari 1793 te ‘s Gravenhage
Zoon van: Jan Everhard Reuvens en Maria Susanna Garcin
Gehuwd met: Louise Sophie Blussé op 19 juli 1822 te Leiden
Overleden: 26 juli 1835 te Rotterdam
Begraven: 30 juli 1835 te Leiden
Samenvatting
Caspar Jacob Christiaan Reuvens wordt op 22 januari 1793 in Den Haag geboren.
Zijn vader komt uit een middenstandsgezin en heeft zich opgewerkt tot een vooraanstaand jurist. Caspars moeder overlijdt als hij vijf jaar is. Caspar wordt opgevoed door
een tante en zijn vader. Op 12-jarige leeftijd gaat hij naar de Haagse Latijnse school.
Drie jaar later krijgt zijn vader een baan in Amsterdam en het gezin verhuist mee.
Caspar gaat daar studeren aan het Atheneum Illustre, waar hij les krijgt van David
van Lennep, hoogleraar klassieke talen. Caspars belangstelling voor de klassieken
en de archeologie worden door deze docent gewekt.
Als hij in 1810 zeventien is, gaat hij aan de Leidse universiteit rechten studeren,
een vak dat niet zijn voorkeur heeft, maar hij voldoet aan de wens van zijn vader.
Kort daarna wordt deze raadsheer in Parijs en gaat Caspar wederom mee en
studeert aan de universiteit van Parijs af als jurist.
In 1813, de Fransen zijn dan uit Holland verdreven, keert Reuvens terug naar
Leiden, waar hij advocaat wordt. Dat duurt niet lang. Tijdens een verblijf in het
buitenland vanwege een maagkwaal, besluit Reuvens zich op de klassieke talen te
storten. Hij is daarin zeer succesvol en in september 1815 wordt hij benoemd tot
hoogleraar aan het Atheneum in Harderwijk en verdiept zich daar verder in de
archeologie.
Als het Atheneum drie jaar later wordt opgeheven,
heeft Reuvens zoveel naam gemaakt dat hij aan de
universiteit van Leiden wordt benoemd tot buitengewoon
hoogleraar in de archeologie, de eerste ter wereld.
Tegelijk wordt Reuvens ook benoemd tot de eerste
directeur van het door koning Willem I opgerichte
Museum van Oudheden. Hij bezoekt vele internationale
musea en koopt een aantal grote collecties voor het
museum, vooral op het gebied van de Egyptische
oudheden. Het museum verhuist diverse keren voordat
het in 1920 definitief aan het Rapenburg wordt gevesDe hoogleraar Reuvens
tigd.

Op 19 juli 1822 huwt Caspar Reuvens met Louise Sophie Blussé, de dochter van
een boekhandelaar en uitgever. Het echtpaar krijgt twee dochters en een zoon. Het
gezin woont op Breestraat 27, het pand waar later de Openbare Bibliotheek Reuvens
in gevestigd zal worden.
In 1826 krijgt hij een ordinariaat. De hoogleraar Reuvens is een behoedzaam
persoon en leidt een zeer regelmatig leven. Hij is een verwoed boekenverzamelaar
en bezit meer dan zesduizend boeken. Reuvens heeft een moderne opvatting van
zijn vak: archeologie moet volgens hem materiële en schriftelijke bronnen verenigen.
Naast opgravingen in het buitenland en doet Reuvens ook opgravingen bij
Voorburg, op het door hem gekochte landgoed Arentsburgh, waar onder zijn leiding
het voormalige Forum Hadriati wordt opgegraven.
De universiteit is karig in de toebedeling van
financiële middelen aan de archeologie. Reuvens
koopt daarom ook objecten voor eigen rekening. Om
die reden is hij in 1835 met zijn vrouw in Londen. Op
de bootreis terug wordt hij onwel. Bij aankomst in
Rotterdam wordt hij direct naar het ziekenhuis
gebracht, maar na twee dagen overlijdt hij daar op
26 juli. Vier dagen later wordt hij op de begraafplaats
Groenesteeg begraven in het keldergraf 29 dat zijn
schoonvader eerder voor zichzelf en zijn familie had
gekocht. Zijn vrouw overlijdt 61 jaar later op 95-jarige
leeftijd en is ook graf 29 begraven.

Keldergraf 29

Volledige versie
Het ouderlijk gezin en zijn opleiding
Caspar Jacob Christiaan Reuvens wordt op 22 januari 1793 te ‘s Gravenhage
geboren als enig kind van Jan Everhard Reuvens en Maria Susanna Garcin. Zijn
grootouders zijn eenvoudige middenstanders, maar zijn vader werkt zich op tot jurist
en bestuurder, en bekleedt hoge functies zoals raadsheer van het keizerlijk
gerechtshof ten tijde van de Bataafs-Franse periode (1795-1813). Zijn moeder
overlijdt al begin 1798, als Caspar net vijf jaar is. Een tante neemt een deel van de
opvoeding voor haar rekening en tot haar dood in 1828 onderhouden zij samen een
warme band.
Caspar wordt aanvankelijk thuis onderwezen door zijn vader en enkele
huisleraren. Op twaalfjarige leeftijd gaat hij naar de Haagse Latijnse school, waar hij
zich een ijverige en goede leerling toont. In 1808 krijgt vader een nieuwe werkkring in
Amsterdam. Caspar studeert daar aan het Athenaeum Illustre, de voorloper van de
Universiteit van Amsterdam.

Op dit Athenaeum krijgt hij
les van David Jacob van
Lennep, hoogleraar Grieks en
Latijn. Caspar bestudeert zowel
de klassieke talen als materiële
voorwerpen Zijn liefde voor de
archeologie vindt hier zijn oorsprong.
Caspar gaat in september
1810, als zeventienjarige, naar
de universiteit van Leiden.
Toegangspoort van het
David Jacob van Lennep
Op verzoek van zijn vader,
Athenaeum Illustre
die voor zijn zoon een carrière
als jurist in gedachte heeft, gaat hij daar rechten studeren. Caspars belangstelling
blijkt echter veel meer naar de klassieken uit te gaan.
Na de inlijving van het Koninkrijk Holland bij Frankrijk (1810) wordt vader
Reuvens benoemd tot raadsheer in het Hof van Cassatie te Parijs. Caspar gaat met
hem mee en studeert verder aan de universiteit van Parijs, waar hij op 3 juli 1813
afstudeert als jurist. Daar maakt hij ook kennis met het in 1793 gestichte Musée
Napoléon, het huidige Louvre, waardoor zijn interesse in de archeologie nog verder
wordt versterkt.
Een aanbeveling van Van Lennep geeft hem toegang tot de classicus JeanFrançois Boissonade de Fontarable, bij wie hij colleges gaat volgen. Nadat de
Fransen in 1813 uit Holland zijn verdreven, keert de jonge Reuvens naar Leiden
terug, waar hij op 2 mei 1814 als advocaat wordt beëdigd.
Benoeming tot hoogleraar
Begin 1815 maakt Reuvens een reis naar Bad Pyrmont in Nedersaksen. In dit
kuuroord zoekt hij genezing voor een maagkwaal. Tijdens zijn verblijf voelt hij zich
eenzaam, wat hem aanzet zich intensief op de bestudering van de klassieke talen te
storten. Dit leidt tot een bundel studies over het werk van Romeinse toneelschrijvers,
die wordt gepubliceerd onder de titel Collectanea litteraria (1815).
Dit werk vormt voor Reuvens de springplank naar een
academische carrière. Ook zijn vader stemt in met de
overstap van de advocatuur naar de wetenschap. Op
voorspraak van zijn voormalige leermeester Van Lennep
wordt hij in september 1815 benoemd tot hoogleraar Latijn,
Grieks en geschiedenis aan het Atheneum van Harderwijk.
Bij het opzetten van colleges vraagt Reuvens aan Van
Lennep vaak om raad. Er ontstaat een warme vriendschap
tussen beiden. Als het Harderwijks Atheneum in 1818
wordt opgeheven, zorgt Van Lennep ervoor dat de 25Portret van Reuvens
(Hooiberg; 1820)
jarige Reuvens kan overstappen naar de universiteit van
Leiden.

Op 13 juni 1818 wordt Reuvens daar benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de
archeologie. Daarmee is hij de eerste hoogleraar op dit vakgebied ter wereld. Op 24
oktober van dat jaar houdt hij zijn oratie Laudibus archaeologiae (over de verdiensten
van de archeologie).
Direct na zij inaugurale rede geeft Reuvens een reeks colleges over het nut van
de numismatiek (muntkunde). De colleges worden deels in zijn huis aan de Breestraat gegeven, waar de studenten kennismaken met zijn prentenkabinet.
Museum van Oudheden
Naast zijn benoeming tot hoogleraar wordt Reuvens in 1818 ook aangesteld als
eerste directeur van het Archaeologisch Cabinet der Hoogeschool, dat later het
Museum van Oudheden zal gaan heten.
Voor de inrichting neemt hij het hem bekende Louvre en het British Museum als
voorbeeld. Hij bezoekt vele archeologische musea en houdt nauwkeurig een
dagboek bij over deze bezoeken. Het college van curatoren stelt helaas nauwelijks
financiële middelen ter beschikking, maar gelukkig maakt de minister van Onderwijs,
Nationale Nijverheid en Koloniën, de heer A.R. Falck, het Reuvens mogelijk om
verzamelingen van internationale betekenis aan te schaffen.
Zo worden tussen 1826 en 1830 grote collecties Etruskische, Romeinse en
Egyptische oudheden, waarvoor Reuvens een bijzondere fascinatie heeft, voor het
museum aangekocht. Maar ook de prehistorie in eigen land heeft zijn belangstelling,
zoals de hunebedden in Drenthe.
Het museum wordt in eerste instantie ondergebracht in de Houtstraat, aan de
zijkant van het Museum van Natuurlijke Historie, dat gehuisvest is tussen Rapenburg
en Papengracht, op het terrein van de Hof van Zessen.
Men kampt al gauw met ruimtegebrek en in 1837 verhuist het naar Breestraat 18.
Daar is de collectie voor het eerst in haar geheel voor het publiek te zien. De nieuwe
aanwinsten blijven in hoog tempo binnenstromen en ook de ruimte aan de Breestraat
is na twintig jaar overvol. De toevoeging van een verdieping biedt korte tijd enig
soelaas, maar in 1893 moet een deel van de collectie toch weer terug naar het
gebouw van het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie aan het Rapenburg.

Het museum aan de Breestraat
(1837-1920)

Het museum aan het Rapenburg
(1920-heden)

Als in 1913 het museum van Natuurlijke Historie het pand aan de Raamsteeg
betrekt, wordt het restant van de collectie van de Breestraat teruggebracht naar het
Rapenburg. In 1920 is deze operatie voltooid en wordt het Museum van Oudheden
aan het Rapenburg officieel heropend.
Zijn huwelijk
Op 19 juli 1822 trouwt Caspar Reuvens te
Leiden met de acht jaar jongere, ook in Leiden
geboren, schrijfster Louise Sophie Blussé. Haar
vader Abraham Blussé (de Jonge) is boekhandelaar en uitgever en is in Dordrecht gaan
wonen. De bruiloft festiviteiten vinden plaats op
het landgoed Cronesteyn, waar het echtpaar
wordt binnengeleid via een nagemaakte Corinthische tempelgevel. De huwelijksreis gaat naar
Duitsland en gebruikt Reuvens ook om
antiquiteiten te bekijken. Het echtpaar krijgt
tussen 1823 en 1827 twee dochters en een
zoon: Maria Everdina (8 mei 1823), Louis
Abraham (15 december 1824) en Margaretha
Lucretia (30 april 1827). Reuvens toont zich
een zorgzame echtgenoot en vader.

Louise Sophie Blussé

Akte van de huwelijksvoltrekking

De persoon Reuvens
Reuvens is een man van regelmaat en discipline. Meestal staat hij om 6 uur op,
maakt een korte wandeling, doet wat ochtendgymnastiek en besteedt de ochtend
aan het voorbereiden en geven van colleges. De middag wordt uitgetrokken voor het

museum. Aan het einde van de middag maakt hij weer een wandeling en na het
avondeten studeert Reuvens tot een uur of tien in de avond. Uiterlijk elf uur gaat hij
naar bed.
Ruim een maand na zijn huwelijk wordt Reuvens
benoemd tot volwaardig lid van het Koninklijk Instituut
van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten.
Hij is een gedreven boekenverzamelaar die meer dan
zesduizend titels bijeenbrengt.
Reuvens is een behoedzaam persoon. Ten aanzien
van het onderwijs houdt hij er uitgesproken ideeën op
na. In 1828 publiceert hij zijn standpunt ten aanzien van
het hoger onderwijs, waarin hij betoogt dat de universiteit te elitair en te duur is. Hij wil het Latijn als academische taal afschaffen en de academie voor alle
standen toegankelijk maken. Reuvens is ook tegen het
verplicht volgen van colleges. Pittige examens moeten
volstaan om het beste in studenten naar boven te
Caspar Reuvens,
de archeoloog
halen. De vooropleiding wil hij moderniseren: op de
Latijnse scholen zou Frans, Engels en Duits moeten
worden onderwezen.
Reuvens woont van 1821 tot 1835 op Breestraat 27. Later wordt in dit pand een
naar hem vernoemde leeszaal en bibliotheek gevestigd. De deurklopper die Reuvens
speciaal liet vervaardigen hangt er nog steeds.

Het woonhuis van Reuvens
de latere openbare bibliotheek
(Breestraat 27)

Bordje en deurklopper op Breestraat 27

Zijn archeologische visie en werk
Archeologie moet volgens Reuvens materiële en schriftelijke bronnen verenigen. Er
is Reuvens veel aan gelegen de archeologische kennis ook buiten de academie te
verbreiden. Daarom geeft hij lessen voor een breed publiek en in het Nederlands.
Om dezelfde reden is hij redacteur van het populair-wetenschappelijke tijdschrift
Antiquiteiten. Hierin publiceert hij in 1826 “Aegypte - Nieuwste ontdekkingen omtrent
den ouderdom der Aegyptische gedenkstukken, omtrent de dierenriemen, en den
waarschijnlijke sleutel der hieroglyphen”. Het is de eerste uiteenzetting in het
Nederlands over het kort tevoren ontcijferde hiërogliefenschrift.
Op 25 september 1826 wordt zijn buitengewoon
hoogleraarschap om gezet in een ordinariaat,
waarvan de leeropdracht - naast archeologie - ook
de ‘Romeinse antiquiteiten’ omvat.
Hij houdt zich vanaf dat moment ook bezig met
het blootleggen van overblijfselen in eigen land. Hij
koopt het landgoed ‘Arentsburgh’ bij Voorburg en
daar wordt door hem tussen 1827 en 1834 leiding
gegeven aan de opgraving van het Romeinse
Recente opgravingen in Voorburg
marktstadje ‘Forum Hadriani’.
Naar het voorbeeld van Pompeï wil Reuvens van Arentsburgh een
archeologische locatie maken waar het publiek de restanten uit de Romeinse tijd kan
bezichtigen. Bij de opgravingen gaat Reuvens te werk zoals men dat tegenwoordig
nog steeds doet: alle voorwerpen worden op een systematische, wetenschappelijke
manier beschreven. Wat dat betreft is hij zijn tijd ver vooruit.
Hij verblijft in deze jaren meestal in een zomerhuisje op het landgoed en reist
vandaar bijna dagelijks per trekschuit op en neer naar Leiden voor het geven van
colleges en zijn werk in het museum. In het begin van de dertiger jaren moet de
overheid flink bezuinigen. Reuvens kan vrijwel geen aankopen meer doen voor zijn
museum.
In 1834 verkoopt Reuvens het landgoed Arentsburgh. Dankzij Reuvens’ zorgvuldig onderzoek is het terrein van Arentsburgh nog steeds interessant voor
archeologen. Zo is in 2014 nog een boek van ruim 1000 pagina’s over de opgravingen op deze locatie verschenen. 1
Zijn overlijden
Af en toe koopt hij nog wel wat voor eigen rekening. Met dit doel is hij in de zomer
van 1835 samen met zijn vrouw in Londen. Op de terugreis wordt Reuvens op zee
onwel. Als het schip in de haven van Rotterdam aanmeert, brengt men hem direct
naar het ziekenhuis. Daar proberen artsen de toestand van de inmiddels buiten
bewustzijn geraakte hoogleraar met bloedzuigers en aderlatingen te verbeteren. Het
mag niet baten: na twee dagen, op 26 juli 1835, overlijdt de grondlegger van de
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M.J./Besselsen, E. (eds.), 2014: Voorburg-Arentsburg - Een Romeinse havenstad tussen Rijn en
Maas, Amsterdam.

moderne archeologie en de wegbereider van de Egyptologie in Nederland op slechts
42-jarige leeftijd. Vanuit Rotterdam wordt hij naar Leiden gebracht en op de
begraafplaats Groenesteeg begraven.

Overlijdensbericht namens de universiteit (Leydse Courant 29 juli 1835)

Overlijdensadvertentie, geplaatst door zijn vrouw (Leydse Courant 29 juli 1835)

Zijn vrouw overlijdt
éénenzestig jaar later op
95-jarige leeftijd en wordt
bij haar echtgenoot in graf
29 op de begraafplaats
Groenesteeg begraven in
het graf, dat door haar
vader Adriaan Blussé in
1834 voor zichzelf en zijn
familie was gekocht.

Overlijdensakte Louise Sophie Blussé (13 april 1897)

Eerbetoon
Jaarlijks worden in Nederland de Reuvensdagen gehouden, een landelijk wetenschappelijk congres voor de Nederlandse
archeologie. Het gebouw van de Faculteit
der Archeologie van de Universiteit Leiden
is naar Reuvens genoemd en is gelegen
aan de Reuvensplaats te Leiden. De
Leidse studievereniging voor klassieke
archeologie is eveneens naar hem vernoemd. Op 19 februari 1995 is door de
Plastiek van Frans de Wit
rector magnificus van de universiteit bij het
Rijksmuseum voor Oudheden een monument onthuld voor Reuvens. De dubbelplastiek is gemaakt door de Leidse beeldhouwer Frans de Wit.
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