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   Caspar J.C. Reuvens (1793-1835) door Louis Moritz  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hoofdstuk 1 Caspar Reuvens en zijn vormende jaren in Europa 
 
 
I Aankomst in het jonge Verenigde Koninkrijk Nederland 
 
In maart 1814, tijdens de nadagen van Napoléons Empire en een jaar na voltooiing 
van zijn rechtenstudie aan de Université Impériale, vertrok Caspar Reuvens, 21 jaar 
oud, uit Parijs naar het vrije Koninkrijk der Nederlanden.1 In het jaar dat in het 
verschiet lag, tot aan de nazomer van 1815,  tekenden de contouren van de slechts 
twintig levensjaren die hem nog gegeven werden zich met toenemende helderheid af. 
Alle majeure wendingen in Reuvens’ levensloop, behalve de liefde, werden tussen 
maart 1814 en september 1815 aangekondigd, ingeluid en misschien voorzien. In deze 
tijdspanne- van zijn aankomst in Nederland tot zijn aanstelling als hoogleraar 
klassieke letterkunde en geschiedenis aan het Athenaeum Gelricum in Harderwijk- 
wierpen persoonlijke ontmoetingen en internationale ontwikkelingen, de een groter, 
belangrijker, toevalliger of dramatischer dan de ander, hun licht vooruit. In 1818 zou 
Reuvens worden benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de Archaeologie en 
beheerder van het ‘Archaeologisch Cabinet van de Leidse Hogeschool, het huidige 
Rijksmuseum van Oudheden.2 
 
In de weken dat Caspar Reuvens per diligence via Rijssel en Kortrijk noordwaarts 
reisde, werd in het jonge Koninkrijk Nederland koortsachtig gewerkt aan de laatste en 
belangrijkste formaliteiten. Op 29 maart werd de nieuwe grondwet aangenomen, en 
een dag erna werd Willem I tijdens de constitutionele vergadering van het Verenigd 
Koninkrijk der Nederlanden ingehuldigd als Koning. Het land stond op punt van 
ingrijpende hervormingen. In die opgewonden en nerveuze sfeer arriveerde Reuvens 
op 20 april 1814 in de hoofdstad Amsterdam. De landspolitiek zou in de komende 
periode in het teken staan van het ‘Grootnederlandse ideaal’, het aaneensmeden van 
Nederland en België. De ideologie moest gezag geven aan de Koning, in eerste plaats 
ten opzichte van Frankrijk, en gemeenschapszin aan de onderdanen van het jonge 
Verenigd Koninkrijk. In de openingsrede van de vergadering der Staten Generaal 
werd direct duidelijk dat het officiële nationalisme van de nieuwe staat niet 
romantisch en evenmin burgerlijk-liberaal, maar humanistisch van karakter was.3 Het 
zocht zijn inspiratie, althans in historische programmatische zin, in de geografische 
eenheid van de Bourgondische staat van de zestiende eeuw. De Nederlanden van 
Karel V leken het meest geschikt om officieel als prototype van de nieuwe 
gemeenschap gebruikt te worden. In zijn inhuldigingsrede memoreerde Willem I het 
uiteengaan van Noord en Zuid na 1585 als een ‘droevige scheuring’ die nu eindelijk 
ongedaan zou worden. 4 David Jacob van Lennep dichtte hier in de lierzang 
‘Neerlands Rijk Hersteld en Gehandhaafd’ op door: 
 
                                                 
1 dd 2 juli 1813. Jus Romanum. De rebus creditis/ Droit Français. Du prêt, du dépôt  et du mandat. Bul 
in archief Gaaikema-Van Vloten en Universiteitsbibliotheek van Rijksuniversiteit Leiden. Koninkrijk 
der Nederlanden werd de benaming van de voormalige Hollandse Republiek en de voormalige 
Oostenrijkse provincies van 1814-1830. 
2 Het Archaeologisch Cabinet werd door Reuvens ‘Museum van Oudheden’ genoemd. Op de 
gevelsteen van 1838 stond: ‘Museum Antiquarium’. Koning Willem II gaf in 1846 te kennen de oude 
benaming ‘Kabinet’ te willen handhaven. In 1867 is de huidige benaming, Rijkmuseum van Oudheden, 
terloops toegekend. Vgl. Duparc, F.J. (1975) 60-63, Hoijtink, M. (2003) 235-236 
3 Kossmann, E.H. (1986) I, 107 
4 Vgl. Kossmann, E.H. (1986) I, 106 e.v. 



[…] d’Aloude staat, zoo lang gescheurd, 
Zoo jammerlijk verdeeld, 
Ziet weêr die wond geheeld  

En Neêrlands magt in top gebeurd […]5 
 
Het was een strategisch, maar ook een intellectueel concept; gedegen voorbereid door 
een kring van nauw betrokken en geleerde adviseurs. Er sprak een nationalisme uit 
van historici en classicisten die allen een rol zouden krijgen in het leven van Caspar 
Reuvens, en in de oprichting van het ‘Archaeologisch Cabinet’ van de Leidse 
Hogeschool. De sleutelfiguur ervan was Anton Reinhard Falck (1777-1843).  
 
Falck 
 
Falck was Secretaris van Staat en vanaf 1818 Minister van het ‘superdepartement’ van 
Onderwijs, Nationale Nijverheid en Koloniën (fig.1). Het moet rond 21 september 
1815 in Brussel zijn geweest, tijdens de inhuldigingsplechtigheden die ook daar 
plaatsvonden, dat Willem I met Tsaar Alexander I over hem sprak als zijn 
‘rechterhand’.6 Falck was een groot bestuurder en diplomaat. 7 Zijn levensloop 
vertoont menselijke onvermogens en rimpelingen waar naderhand historici zich in een 
steeds kleiner wordend Nederland bij herhaling op concentreerden.8  Terugkerende 
thema’s hierbij zijn dat Falck enkele jaren ‘brodeloos’ was, en dat het nut van zijn 
buitenlandse reizen niet iedereen even duidelijk was. Zijn jaren in Madrid (1802-
1806) als Gezantschapssecretaris werden ingekleurd door - zorgvuldig voor de 
buitenwereld afgedekte- affaires, die zich in zijn vele brieven laten lezen. Het 
handschrift van zijn Spaanse brieven werd in de jaren ’60 van de 20ste eeuw 
geïnterpreteerd als ‘sensueel’, ‘zeer wijd en breeduit, als ‘t ware liggend geschreven’.9 
En wat toch te denken, aldus vond men, van al die studiegenoten die het inmiddels tot 
jeugdige hoogleraren hadden gebracht. Falck had slechts éénmaal, en nog wel op 
persoonlijke voordracht, op een schier onverkiesbare plaats voor een professoraat in 
de juridische faculteit in Utrecht gestaan. Bij dit laatste punt wordt dan steeds over het 
hoofd gezien dat hij nog maar 23 jaar was. Jeugdig hoogleraarschap kan dan wel 
eerder regel dan uitzondering zijn geweest, maar onmogelijk een voorwaarde voor een 
geslaagde carrière. Falcks zelfverkozen ontslag en vertrek naar Londen voor een 
ambassadeurspost in 1824 had te maken met de verslechterde verhouding met de 
Koning. Willem vond hem, zo valt in verschillende bewoordingen te lezen, ‘trop 
belgisch’.10  Het leidt geen twijfel dat Falcks eigen Gedenkschriften  hebben 
bijgedragen aan het oordeel van historici. Geheel tegen zijn laatste wilsbeschikking 
werden deze in 1913 tóch gepubliceerd. De toon van de mémoires, die hij in zijn 
laatste levensjaren optekende, is tobberig, somber en negatief. Dit werpt een schaduw 
op velen, met wie hij tijdens zijn werkzame leven een goede verstandhouding had. 
Tenslotte heeft dit een echo gevonden in de te vaak geciteerde beoordeling van 
                                                 
5 Lennep, J.van (1861), 214-218. 
6 Stecher, J. (1882) 5: ‘Confident le plus intime de Guillaume, ‘son bras droit’, comme disait le roi lui-
même à l’empereur Alexandre, l’éminent sécretaire d’État opposait, en toute circonstance, le courage 
de la modération à cette impatience de progrès, de transformation qui aveuglait l’ordinaire sagesse du 
roi.’ 
7 Van der Horst (1985) 13   
8 Dit laat zich lezen in Van der Horst (1985) 55-59, in een analyse van verschillende 19e en 20ste 
eeuwse karakterschetsen van Falck.  
9 Hall-Nijhoff, E. van, geciteerd in Van der Horst (1985) 72  
10 Stecher (1882) 10  



tijdgenoten en van Falck zelf, die op punten vol zijn van zelfverwijt. Het beeld dat 
hierdoor ontstaat, is een geheel ander dan die van de filosoof en cosmopoliet Falck die 
de architect van het Verenigd Koninkrijk was in de hoopvolle beginjaren van het 
Grootnederlandse ideaal. In België werd hij onmiddellijk na zijn dood in 1843 in 
Brussel (Falck was daar gezant) juíst gewaardeerd omdat hij geen onderscheid maakte 
tussen Nederlanders en Belgen- wat Willem I wèl placht te doen.11 Later, in de jaren 
‘80 van de 19e eeuw werd het welslagen van het Koninkrijk der Nederlanden vanuit 
datzelfde anti-Orangistische gevoel door Belgische historici geheel op Falcks naam 
geschreven: ‘ Le royaume des Pays-Bas était, à vrai dire, l’oeuvre propre du grand 
ministre, la principale gloire de son nom’.12 Pas in een recente biografie van Derk van 
der Horst werd recht werd gedaan aan zijn integriteit en visie, kwalificaties die hem 
voor tijdgenoten zo waardevol en belangrijk maakte. In deze publicatie zijn de 
Gedenkschriften afgezet tegen de vele brieven die Falck schreef vanuit binnen- en 
buitenland.13 Tussen de beschrijving van gebeurtenissen en de herinneringen achteraf 
ligt, zo laat het zich lezen, een heel leven besloten. Eén voorbeeld volstaat. In 1799 
volgde Falck de befaamde colleges van Christian Gottlob Heyne aan de Georg August 
Universiteit in Göttingen over ‘das antiquarische Studium, Studium der Alterthümer, 
Archäologie’.14 In brieven aan zijn vader schreef hij over de toen zeventig jaar oude 
Heyne: ‘Het is zeldzaam, zo veel levendigheid en agiliteit bij zulke hoge jaren te 
voegen’. En dat Heyne zich met talrijke zaken bezighield, met ‘ongelooflijke ijver‘. 
Daarentegen is in zijn Gedenkschriften te lezen dat hij zich de colleges herinnert als 
lange middagen rond de ‘slaperige antiquiteiten (vier uur post meridiem!)’ van ‘dien 
afgeleefden man’.15   
Met recht stelt Van der Horst dat Falck sterk is onderschat.16 Falck kende Europa en 
had een internationaal netwerk. In Spanje (1802-1806) had hij zich in kleine kringen 
van hof en diplomatie begeven. Hij wist welk een genoegen het was om door de 
vertrekken van het Prado- toen nog een paleis- te dwalen. Zijn hervormde gezindte 
weerhield hem er niet van de mis in El Escorial –het oude klooster van Philips II- bij 
te wonen. En hij hield ervan lange wandelingen in de bergen te maken met zicht op 
besneeuwde toppen. Falck geloofde onvoorwaardelijk en hartstochtelijk in het 
welslagen van het Grootnederlands ideaal, al was het alleen maar om ‘onzen 
gezigteinder te verruimen, en ons vrijer adem te doen halen’.17  
 
Een neo-humanistisch nationalisme 
 
Het concept van het officiële humanistische nationalisme, dat in historische zin op de 
Bourgondische Staat van Karel V was gebaseerd, was een bedenksel van Falck zélf en 
dateerde zelfs van jaren her. Al in de eerste jaren van de eeuw correspondeerde hij 

                                                 
11 Stecher (1882) 3 
12 Stecher (1882) 4 
13 Van Republiek tot Koninkrijk, de vormende jaren van Anton Reinhard Falck 1777-1813, is een 
handelseditie van Van de Horst’s dissertatie Het leven van Anton Reinhard Falck tot zijn optreden als 
Secretaris van Staat in 1813, Leiden 1983 
14 Heyne (1772) 7 § 6 
15 9 X 1799, B. 107, brief van Falck aan zijn vader, in: Van der Horst (1985) 49 
16 Hij wijt dit -naast de gebrekkige biografische traditie in de Nederlandse geschiedschrijving- aan de 
dominante kritiek indertijd van H.T. Colenbrander, in de inleiding van de Gedenkschriften van A.R. 
Falck . De veelgeprezen ambitie van Falck om Noord en Zuid Nederland te verenigen, was na het falen 
daarvan voor de latere ‘klein-Nederlandse’ geschiedschrijvers niet meer interessant genoeg. Van der 
Horst (1985) 13 
17 Thorbecke geciteerd uit Historische Schetsen (1860) 171 in Van der Horst (1985) 14 



met zijn beste vriend, de dichter David Jacob van Lennep over de noodzaak om Noord 
en Zuid Nederland te herenigen (fig.2). In de briefwisseling tussen beiden in 1815 
wisselden ze van gedachten over de naam en het wapen die het nieuwe koninkrijk zou 
voeren. Falck, die Willem I als erfgenaam van Filips en Karel van Bourgondie wilde 
zien, had de Nederlanden het liefst ‘Koninkrijk Borgondiën’ genoemend, maar 
begreep ook wel dat hij hiermee weinig bijval zou krijgen. Tenminste moest het 
‘Borgondische kruis’ in het wapen worden verwerkt.18 De eenheid van noord en zuid 
noemde Falck een ‘union intime’, die de nodige obstakels zou ontmoeten. Hij wist als 
geen ander dat rekening gehouden moest worden met een onverenigbaarheid in 
karakters- ingegeven door de lange scheiding tussen noord en zuid.19 De 
humanistische component bezat een Europese dimensie. Het gaf blijk van de 
diepgevoelde mentale en vanzelfsprekende verwantschap met de omringende landen, 
en sloot daarmee aan op een universele, gezamenlijke geschiedenis. De 
Bourgondische component daarentegen was een aangelegenheid die ophield bij de 
nieuwe landsgrenzen, en die de mogelijkheid bood zich van de omringende Duitse, 
Franse en Engelse cultuur te onderscheiden. De jonge Europese natiestaten hadden zo 
allemaal hun eigen historisch-programmatische prototypen, die bij veranderingen in 
de politieke structuur soepeltjes werden aangepast. Zo vormde het humanisme bij 
allen een vaste universele (Europese) waarde en werden onderscheidende nationale 
aspecten als variaties op een thema aangepast aan de heersende teneur. In de loop van 
de 19e eeuw veranderde dit. In de nieuwe natiestaten, die zich steeds meer als grote 
mogendheden gingen gedragen, zou het Europese, humanistische aspect terrein gaan 
verliezen aan lands-eigen, onderscheidende aspecten. De variaties op een thema 
maakten plaats voor nieuwe vaste waarden in een ‘nationale geschiedenis’. Het 
Nederland in de tweede helft van de 19e eeuw identificeerde zich na de scheuring 
tussen Noord en Zuid voortaan op de 17e eeuw,  ‘de Gouden Eeuw’ van de Hollandse, 
wereldwijde handelsmonopolie, republikeinse vrijheden, economische en culturele 
bloei en kolonisatie.  
 
Hans Erich Bödeker spreekt in dit verband van de nationalisering van 
geschiedschrijving. Terwijl in de18e eeuw het verlangen om het geheel te omvatten, 
een synthese te scheppen van het totaal aan individuele geschiedenissen centraal 
stond, vond in de 19e eeuw een verschuiving van aandacht plaats naar het specifieke, 
het individuele, het onderscheidende. Het historisch onderzoek concentreerde zich op 
grote individuen, en op collectieve individuen, zoals naties. In deze ontwikkeling, van 
universele geschiedenis naar nationale geschiedenis ontstond een strikte polariteit in 
de aandacht voor de internationale samenleving en die van het vaderland.20 Falck nam 
deze ontwikkeling waar terwijl hij bleef benadrukken dat een groot, verenigd 
Nederland meer aanzien in Europa zou hebben. Met opgeheven hoofd heeft hij in 
oktober 1830, tijdens de Belgische opstand, geaccepteerd dat dit het einde betekende 
van het groot-Nederlandse ideaal. Wat was begonnen als een bijdrage in een streven 
naar Europees evenwicht begon uit te monden in een proces van individuele nationale 
restauraties.21 Van polariteit was in het eerste kwart van de 19e eeuw in Nederland 

                                                 
18 Van Lennep (1861) 217-218 
19 Stecher (1882) 5 
20 Bödeker (2006) 136, 140, 167 
21 Stecher (1882) 6: ‘Le problème du raccordement, de la réunie, comme il aimait à dire dans ses lettres 
familières au professeur van Lennep, se posait nettement devant lui, avec toutes ses  difficultés, mais 
avec toutes ses resources. Pour qu’une oeuvre d’équilibre européen pût devenir une restauration 



nog geen sprake. De grootsheid van het concept van het Groot-Nederlands ideaal was 
gelegen in het feit dat het weliswaar een nationaal ideaal was, maar dat het dit 
tegelijkertijd oversteeg. Immers, in haar diepste wezen, zowel in haar humanisme als 
in het hollands-renaissancistische Bourgondische, vond het aansluiting bij de 
klassieke wortels van Europa.  
 
In ideologische zin kan het nationalisme van het jonge Nederland gekarakteriseerd 
worden als vernieuwd humanistisch, sterk leunend op de klassieke traditie- maar 
evenzeer beïnvloed door het Verlichtingsidee van de staatkundige en intellectuele 
vrijheid. Dit zogenoemde neo-humanisme, dat niet alleen in Nederland, maar vooral 
in Duitsland, Engeland en Frankrijk de toon zette, werd als term pas laat in de 
negentiende eeuw geïntroduceerd, in de beschrijving van de herleving van de 
klassieken in de laatste decennia van de achttiende en de eerste decennia van de 
negentiende eeuw. Hiermee onderscheidde het zich van het ‘humanisme’ dat in de 
jaren 1810-1840 voor het eerst in de historiografie gebruikt werd om de herleving van 
de klassieken in de Renaissance te duiden. Het ‘neo’-aspect was gelegen in nationale, 
politieke dimensies van de herleving van de klassieken.22 De Duitse historicus 
Wilhelm Kroll beschreef in 1909, in zijn Geschichte der klassischen Philologie het 
neo-humanisme als één van de grote geestesbewegingen van de 18e eeuw, naast de 
Verlichting en de Romantiek. Het neo-humanisme baseerde zich volgens Kroll op de 
door de Verlichting verkregen inzichten de mens centraal te plaatsen. Hieruit ontstond 
het inzicht om een nieuw opleidings- en kunstideaal te verwezenlijken. Men meende 
dat de nieuwe benaderingswijze van de studie naar de Grieks klassieke oudheid zou 
leiden tot een mooiere en betere wereld.23 Volgens Friedrich August Wolf, de 
‘Altertumswissenschaftler’ die ook in Reuvens’ leven nog een rol zou spelen, ging het 
in de studie naar de oudheid niet alleen meer om welsprekendheid en stijlkennis, maar 
om ‘die rein menschliche Bildung und Erhöhung aller Geistes- und Gemütskräfte zu 
einer schönen Harmonie des inneren und äußeren Menschen (zu) bewirken’.24  
 
Voor de generatie van Caspar Reuvens vormden de klassieken een volkomen 
vanzelfsprekend deel van het dagelijkse leven, van opvoeding en scholing, van de 
inrichting van de maatschappij, en – door de neo-classicistische bouwstijl, ook van het 
aanzien van bestuurlijke, academische en culturele gebouwen in de steden. Dat het 
‘klassieke’ en de notie van staatkundige vrijheid er in het eerste kwart van de 19e 
eeuw ook in huiselijke kring toe deden, laat zich lezen in ‘Levensberichten’. Hoewel 
zij sterk gekleurd zijn door de aanleiding van het geschrevene- over de dode niets dan 
goeds-, zijn het toch waardevolle bronnen waar het gaat om de karakterisering van de 
kringen waarin de hoofdpersoon was opgegroeid- een aspect waar voordien minder 
uitvoerig aandacht aan werd gegeven. Zo ontbraken deze gegevens nagenoeg geheel 
in het levensbericht dat over Reuvens verscheen in 1835.25 Ze kunnen wel gevonden 
worden in die van de volgende generatie tegen het einde van de 19e eeuw, waarin ook 
wordt teruggeblikt op ouderlijk en grootouderlijk huis. Zij bieden inzicht in de neo-
                                                                                                                                            
nationale, une oeuvre durable, il fallait, sans hésitation comme sans impatience, accepter la situation 
telle que l’histoire l’avait faite’.  
22 Boer, den (2000) ii, 1-5, de begripshistorische benadering van ‘neo-humanisme’ laat zien dat de 
betekenis van de term in 1885 aanvankelijk sterk propagandistisch en nationalistisch getint was.  
23 Kroll (1909) 109: ‘Der Neohumanismus stellt auf Grund dieser Einsicht ein neues Bildungs- und 
Kunstideal auf und wähnt, durch eine Regeneration des klassischen Griechentums die Welt 
verschönern und verbessern zu können; [..]’. 
24 Kroll (1909) 110, cit. F.A. Wolf (1807) 
25 Gepubliceerd in Leemans (1838), in de veilingcatalogus van de Bibliotheca Reuvensiana 



humanistische sfeer waarmee Reuvens vertrouwd was. Het waren Hollandse families 
van protestante- hervormde of doopsgezinde- signatuur in Amsterdam, Haarlem of 
Leiden. Bij Falck was ook sprake van invloed van Vrijmetselarij. De moeders waren 
zonder uitzondering zeer geletterd, de vaders werkzaam in bestuur, wetenschap, en 
hoge ambtenarij. Thuis werd eenvoud, eruditie en sociaal-maatschappelijke 
betrokkenheid nagestreefd. Liefdadigheid stond hoog in het vaandel. Het burgergilde 
dat zich inzette voor de armen en verschoppelingen streefde doelbewust en gericht 
naar veranderingen en wist deze ook te bewerkstelligen.26 De beschrijvingen laten 
ook zien dat de revolutie en de Franse bezetting geen breuk hadden veroorzaakt met 
de morele waarden uit de 18de eeuw, maar dat die juist werden gecontinueerd in de 
moderne tijd. In de levensberichten van de latere minister van justitie Gerrit de Vries 
(1818-1900), die in 1847 trouwde met Maria Everdina Reuvens, Caspars dochter, 
wordt teruggeblikt op het ouderlijk huis De Vries in Haarlem, en op de invloed van 
Gerrits  vader, de doopsgezinde predikant Abraham de Vries. Het betrof een milieu 
[…] ‘in een atmosfeer van klassieke letterkunde en min of meer republikeinschen 
vrijheidszin […] een geest van den aanvang af, haast onbewust, doortrokken met 
denkbeelden van verstandelijke verlichting en van staatkundige vrijheid […]. Het 
terrein waaruit zij stamden, was het breede veld der zoogenaamde beschaving en 
verlichting der 18e eeuw. Al die ‘verlichte’ beginselen werden, met behoud der 
grondwaarheden van den Christelijken godsdienst […] aanvaard’. De klassieke 
vorming leerde een humanisme, dat afkeerig was van alle mystiek of theologische 
dweeperij of mijmerij. Tot voorbeeld strekte ‘verlichte’ staatkundige vrijheid.27  
 
Geheel in de geest van het rationele utiliteitsbeginsel in de wetenschap van die tijd, 
werd kennis van de klassieken graag toegepast op de eigen maatschappij. Ze 
verleende de alledaagsheid wat gewicht en bood maatschappelijke problematiek een 
historisch kader. Zo werd het Verlichtingsconcept van de staatkundige vrijheid, dat na 
de slag bij Waterloo door grote delen van Europa als basis van de restauratie breed 
werd uitgedragen, verrijkt met de herinnering aan het klassieke Athene. Volgens de 
19e-eeuwer had dit klassieke voorbeeld haar superioriteit aan intellectuele vrijheid te 
danken. De belangstelling voor Griekenland als reisbestemming was onder de 
Engelsen al toegenomen in de Napoleontische tijd, toen Italië- bezet door de 
aartsvijand- haar positie als favoriete reisbestemming verloor. De Griekse 
vrijheidsoorlog tegen de Turken kreeg steun uit heel Europa -vooral uit Duitsland-, en 
leidde tot de groei van filhelleense bewegingen, die geld inzamelden om Griekenland 
te steunen in haar onafhankelijkheidsstrijd. Deze bewegingen, Nederland kende ze 
ook, werden door grote delen van de bevolking, ook door ‘vele voorname 
ingezetenen’ gesteund. Een door hen zo vurig gewenste Griekse overwinning 
vervulde niet alleen een romantisch verlangen naar de heropbloei van de ‘bakermat 
van de beschaving’: dat zou immers alleen voor een elite van neo-humanistische 
geleerden interessant zijn. De garantie voor kwantitatief succes van de filhellenen was 
eerder gelegen in het christelijk streven naar de ‘uitbreiding en zegepraal van zijn 
godsdienst’.28 Met andere woorden: het beschavingsoffensief zou als gunstig 
neveneffect het terugdringen van de ongewenste islamitische en ‘barbaarse’ invloed 
bewerkstelligen.29 Illustratief voor de Europese identificatie met het oude Griekenland 
is dat het protocol dat voorafging aan de constitutie van het nieuwe Griekenland, met 
                                                 
26 Mathijsen (2003) 233, 234  
27 Vrij naar: Quack, H.P.G. (1901) 4-11 
28 Heidendal (1963-1964) 12 
29 Koster (1998) 28 



Athene als hoofdstad, in 1824 in het orthodoxe maar ook Verlicht Europese, 
neoclassicistische St.Petersburg werd ondertekend door de triple-alliantie van 
Engeland, Rusland en Frankrijk, en nota bene buiten aanwezigheid van Grieken.30  
 
Tot het einde van de Griekse vrijheidsoorlog bleef het ideaal van het oude klassieke 
Griekenland een voorbeeld voor de jonge Europese staten. In Colenbranders 
Gedenkstukken der algemeene geschiedenis van Nederland, is een rapport opgenomen 
uit 1829, waarin de koning geadviseerd werd een politiek van strikte 
onafhankelijkheid te voeren. De glorieuze toekomst van Nederland, in vergelijking 
met die van de grote mogendheden wist zich verzekerd van een groot nationaal 
vermogen, een zeemacht van betekenis, een rijke verscheidenheid van mensen en 
ideeën, steden en landstreken, ‘die de bontheid van Griekenlands grote tijd evenaren’, 
en de stellige verwachting van gestadige vooruitgang.31 De vrijheidsoorlog gaf 
voeding aan de belangstelling voor de Griekse oudheid. Net als Frankrijk en Engeland 
profiteerde ook Nederland van het Grieks-Turkse conflict in het streven antieke 
sculptuur te bemachtigen. Diplomaten kregen van hogerhand de opdracht om 
behulpzaam te zijn bij opgravingen en bij transport van de vondsten naar het 
buitenland.32 Ook Nederland heeft op die manier in de twintiger jaren, ten tijde van 
Reuvens’ directoraat in Leiden, een prachtige collectie bijeen vergaard, vlak voordat 
Griekse wetgeving de export van archeologische voorwerpen verbood. De stukken 
van deze collectie, die in nauw overleg met Caspar Reuvens werden uitgezocht, 
werden ter plaatse aangekocht door de Vlaamse Kolonel Bernard Rottiers, die hierin 
bescherming genoot van Testa, de Nederlandse zaakgelastigde in Konstantinopel. Ook 
zijn zoon Jean-Népomucène Rottiers was hierbij betrokken. Deze had samen met de 
Brugse koopman en reder Jean-Baptiste De Lescluse al in 1821 een prachtige 
vazencollectie aan Leiden verkocht. Kolonel Rottiers was een verklaard en actief 
medestander en lid van de Philhelleneense beweging en van comités in Noord en Zuid 
Nederland. Hij maakte zelfs deel uit van een internationaal netwerk, getuige bewaard 
gebleven correspondentie met Russen en Grieken, die zich sterk maakten in de anti-
Ottomaanse lobby in Europa.33 In de publieke opinie was de Griekse vrijheidsstrijd 
niet zo zeer een politieke, als wel een humane strijd, die gevoerd werd tegen 
‘despotische, tyrannieke en inhumane Turken’.34 Dit sloot aan bij het 
neohumanistische klimaat in Nederland, dat een leven was beschoren zo lang het 
Grootnederlandse ideaal duurde. Het enthousiasme over de hervonden eenheid der 
Nederlanden was groot. Dat deze ondanks pessimistische vooruitzichten vooreerst 
hoogtijdagen zou beleven moet in het begin, in de lente van 1814, voelbaar zijn 

                                                 
30 Heidendal (1963-1964) beschrijft de tegenstrijdige- belangen van de grote mogendheden hierin. Zo 
trachtte Alexander I, onder voorwendsel belangeloos hulp te bieden aan Griekse geloofsgenoten, de 
eeuwenoude wens in vervulling te laten gaan door invloed op de Balkan uit te breiden Om hiertegen 
weerstand te bieden verdedigde Engeland met in haar kielzog Nederland, en Oostenrijk de Turkse 
heerschappij op de Balkan. Dit, en de Nederlandse-Turkse handelsbelangen, maakte het de 
Nederlandse regering lastig om de sterk groeiende filhelleense beweging toe te juichen, terwijl zij haar 
evenmin kon verbieden.  
31 Minister belast met waarneming van dept. BZ Verstolk van Soelen, J.G., in H.T. Colenbrander 
(1905-1922), Gedenkstukken IX, I, 483  
32 Heidendal (1963-1964), 4 
33 Koster (1998) 27, Heidendal (1963-1964) 4. In Heidendal is correspondentie geciteerd tussen 
Buitenlandse Zaken en Testa, waarin geformuleerd is dat deze hulp en bijstand moet bieden aan 
Rottiers. 
34 Koster (1998) 29 



geweest. Caspar Reuvens, aangekomen in de hoofdstad, logeerde toen bij zijn 
beroemde oom, de natuurkundige Jan Hendrik van Swinden(1746-1823).35 
 
Van Swinden 
 
Oom Van Swinden (fig.3) was getrouwd met Sara Riboulleau, de enige zuster van 
Reuvens’ moeder die gestorven was in 1798.36 Hij was hoogleraar in de natuurkunde, 
sterrenkunde en wijsbegeerte aan het Athenaeum in Amsterdam en had een grote 
internationale reputatie. Als bestuurder was hij bijzonder invloedrijk. Al bij de 
oprichting van het Koninklijk Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone 
Kunsten in 1808- kort geheten het ‘Koninklijk Instituut’- was hem door Lodewijk 
Napoleon een sleutelpositie toebedeeld. In 1809 was van Swinden voorzitter van een 
commissie die onder meer de positie van de studie in de oudheidkunde aan Hollandse 
universiteiten onderzocht. Het concept wat hieruit voortkwam, en waarop Reuvens 
later in zijn carrière uitvoerig terug zou komen, bevatte een aanbeveling voor colleges 
in ‘aesthetica en de Archeologie’, aan die universiteiten die voorzien waren van 
kabinetten van medailles (munten) en andere oudheden. Van Swinden borduurde in 
zijn voorstel voort op een nota die in 1807 was geschreven door Johan Meerman, die 
toen net een jaar Directeur-Generaal van Kunsten en Wetenschappen was. Meerman 
had van Lodewijk Napoleon de opdracht gekregen het onderwijs te reorganiseren.37 
Als zestienjarige jongen was hij naar Göttingen gegaan, waar hij studeerde van 1769-
1771. Daar had hij, net als Anton Falck twintig jaar ná hem zou doen, colleges 
archeologie gevolgd bij de toen jonge filoloog Christian Gottlob Heyne.38  
 
Heyne 
 
Heyne was hoogleraar in Welsprekendheid en Poëzie en directeur van het Göttinger 
Seminarium Philologicum. Daarnaast was hij sinds 1763 hoofd van de bibliotheek. In 
1769, tijdens het eerste jaar van Meermans studie, werd hij dit ook van de prestigieuze 
Akademie van Wetenschappen aldaar. In 1767 was hij begonnen met de inleidingen in 
het Studium der Antike, ook wel Archäologie der Kunst, naar aanleiding van 
Winckelmanns Geschichte der Kunst des Alterthums (1764).39 Toen Winckelmanns 
Gedancken über die Nachahmung Griechischer Bildwerke in (1755) was verschenen  
had hij de auteur in een brief op het hart gedrukt de ‘Koninklijke Akademie’ als 
kanaal voor zijn wetenschappelijke werk te gebruiken ‘door welke uw ontdekkingen 
en ideeën wijd verspreid kunnen worden’.40 Heynes colleges waren befaamd, en 
zorgden om de twee jaar in het zomersemester dat rond Pasen begon, voor veel 

                                                 
35 De persoonlijke details over het leven van Caspar Jacob Christiaan Reuvens in de jaren 1814-1816 
zijn grotendeels ontleend aan de correspondentie tussen Caspar en zijn vader Jan Everard Reuvens 
(1763-1816). De brieven komen uit de nalatenschap van de laatste drager van de naam van deze tak, 
mevr. E.G.M.W. Joosting-Reuvens, in beheer van J. Ayolt Brongers- en door hem voor publicatie 
gebruikt (2002). Brongers heeft veel aandacht besteed aan de relatie tussen vader en zoon. In vervolg 
zal deze correspondentie worden aangeduid als J.-R./CJC aan JE/plaats, datum 
36 Reuvens’ moeder, Maria Susanna Garcin (1759-1798), droeg de naam van haar vader, haar zuster 
Sara die van hun moeder. De Franse herkomst van de familie is voortgezet in de uitspraak van Caspar 
[fon.:Gaz-pár]. Vgl. Brongers (2002) 139 
37 Voor zijn rol in de oprichting van het Koninklijk Museum Amsterdam, zie Grijzenhout (2000) 
38 Kernkamp (1948) 73; Water, te (1816) 10 
39 Döhl (2003) 24 
40 Heyne aan Winckelmann, 25 juli 1763, in Rehm, W.: Briefe, band 4 Berlijn 1957, 95, zoals geciteerd 
door Martin Vöhler, in Most (2002) 39 



aanmeldingen. Aanvankelijk wilde Heyne niet meer dan twaalf studenten toelaten, 
omdat hij etsen en gesneden stenen van hand tot hand liet gaan, en rond de 
pleisterbeelden wilde lopen met studenten, tijdens de colleges.41 Verdere objecten die 
hij gebruikte waren twee Egyptische mummies, waarvan er één toebehoorde aan de 
schedelverzameling van het physiologisch instituut, enkele vazen, een aantal moderne 
Oriëntaalse cameeën van speksteen en wat reliëfs.42  Tijdens de colleges van Heyne 
vond dus de transformatie plaats van het Rariteitenkabinet naar het Archeologische 
kabinet. Later, gezwicht voor de druk van de wachtlijsten, liet hij ook toehoorders toe. 
Iedereen die maar iets voorstelde in het zo op de klassieke oudheid georiënteerde 
Duitsland, van de latere koning Ludwig von Bayern tot de Von Humboldts, van 
Bildungsreisenden tot studenten met uiteenlopende achtergronden en vakgebieden; de 
‘lessen’van Heyne waren een must voor iedere academicus. Waar Winckelmann een 
stijlgeschiedenis had geschreven van de oude Egyptenaren tot en met de Romeinen, 
met als onbetwist hoogtepunt de Griekse beschaving, daar concentreerde Heyne zich 
op de vervaardiging, het poëtische en de (esthetische) betekenis en het belang van 
‘Denkmäler, Werke, welche die Vorstellung von Dingen erhalten’.43 Een 
‘voorstelling’ kon literair worden opgevat, ook het schrift was te bestuderen als 
‘Denkmal’.44 De literatuur diende in samenhang met de objecten bestudeerd te 
worden: ‘Betrachtet man die Ueberbleibszel, der alten Bildneren blos unter dem 
Gesichtspunkte alter Denkmäler, die man zu verstehen um die alten Sitten, 
Gebräuche, Vorstellungsarten, religiösen und mythische Begriffe, oder auch 
historischen Umstände und Facta, daraus zu erläutern, und die dahin gehörigen 
Schriftstellen der Alten zu erklären sucht, so ist diesz das antiquarische Studium, 
Studium der Alterthümer, Archäologie […]. Waarna enkele overwegingen volgden 
voor de studenten om aan te geven hoe deze ‘Studium mit Geschmack, und zur 
Schärfung und Aufklärung des Verstandes, getrieben werden kann’.45 De colleges 
werden door zijn illustere gehoor als baanbrekend ervaren, ook omdat hij de moed 
had te zeggen het geheel nog niet te overzien. Juist in die vernieuwing was hij 
inspirerend. Heyne kan gezien worden als de belichaming van de neo-humanistische 
idealen, waarbij het doel steeds was de klassieke oudheid in verband met modern 
onderwijs te brengen.46  
 
Met zijn colleges zorgde Heyne - vanaf 1772 verscheen ook een samenvatting- voor 
de verspreiding van de aandacht voor Winckelmanns werk in de academische wereld. 
Hij bracht de studie op een hoger niveau, door zich niet tot stijlgeschiedenis van de 
kunsten te beperken. En hij ontwierp, anders dan Winckelmann had gedaan, ook een 
methode voor onderzoek.47 De belangstelling voor de antieken was in Duitsland 
enorm, er was zelfs sprake van Predominio tedesco, dat, zoals in het tweede 

                                                 
41 Döhl (2003), 31, citaat uit brief van an. Zwitserse student uit 1791, ‘[…] Dieses Collegium aber ist 
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42 Graepler (2001) 55 
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hoofdstuk aan de orde komt, tot halverwege de 19e eeuw gehandhaafd bleef. In 
Duitsland had de ontwikkeling van de toegepaste filologie maatschappelijke 
betekenis. Met de nadruk op de herontdekking van Griekenland, en dan vooral op het 
vermeend en geïdealiseerde vrije democratische Athene in haar economische bloeitijd 
onder Pericles, werden waarden benadrukt die de burgerij hielpen in haar 
zelfbevrijding van feodalisme en klerikalisme.48  
 
Heyne’s leerling Friedrich August Wolf (1759-1824) publiceerde in 1807 Darstellung 
der Alterthums-Wissenschaft, waarmee hij Heyne’s methodiek verder uitwerkte en 
een nieuwe naam gaf aan de filologie. Volgens Wolf ging het in de Alterthums-
Wissenschaft over ‘den Inbegriff der Kenntnisse und Nachrichten [...], die uns mit den 
Handlungen und Schicksalen, mit dem politischen, gelehrten und häuslichen Zustande 
der Griecher und Römer, mit ihrer Cultur, ihren Sprachen, Künsten und 
Wissenschaften, Sitten, Religionen, National-Charakteren und Denkarten bekannt 
machen, dergestalt daß wir geschickt werden, die von ihnen auf uns gekommenen 
Werke gründlich zu verstehen und mit Einsicht in ihren Inhalt und Geist, mit 
Vergegenwärtigung des alterthümlichen Lebens und Vergleichung des spätern und 
des heutigen, zu genießen’.49 Enkele zinsneden verdienen de aandacht. Allereerst valt 
op dat Wolf zich beperkt tot Grieken en Romeinen. Heyne deed dit ook al, maar 
minder expliciet. ‘De ouden’, ‘antiquarische studie’, betekenen hetzelfde, maar laten 
eventueel ruimte over voor studie naar de oude Egyptenaren of Perzen, zoals 
Winckelmann immers in zijn Geschichte der Kunst des Alterthums ook had gedaan. 
Verder is het opvallend dat Wolf spreekt van ‘nationale karakteristieken en 
denkwijzen’. Het is opmerkelijk en anachronistisch om een eigentijds woord als 
‘nationaal’ te gebruiken voor de Griekse en Romeinse cultuurruimten. Tegelijkertijd 
verengt het opnieuw het gebied van onderzoek, aangezien een natie aan strengere 
definiëring verbonden is, één die andere- buiten de grenzen van die natie levende 
volken- uitsluit. Ten slotte hoopt Wolf inzicht te kunnen krijgen in ‘inhoud en geest’ 
van de voortbrengselen van de Grieken en Romeinen. Inhoud en geest zijn niet los 
van elkaar te koppelen, en geven een gedifferentieerder streven weer dan bij Heyne 
het geval was. De ‘Geist’ zou in de loop van de 19e eeuw in de Duitse cultuurruimte 
veel gebruikt worden om het diepste wezen van natie of een volk te trachten te 
doorgronden en te benoemen.50  
 
Alle hier genoemde verschillen illustreren de verschuiving rond de eeuwwisseling die 
enkele decennia later tot polarisering zou leiden: van het 18e eeuwse streven om aan 
de hand van vele kleine individuele zaken tot een universele synthese te komen naar 
de 19e eeuwse aandacht voor het specifieke, het individuele, het onderscheidende. Zo 
wordt bij vergelijking van Heyne en Wolf duidelijk dat er een nieuwe ‘epoche’ is 
aangebroken.  
Wolf’s reputatie zou weldra en de hele verdere 19e eeuw, het belang van Heyne 
overschaduwen.51 Dit klinkt door in het oordeel dat A.E.J. Holwerda (1845-1922) 
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49 Wolf (1807) 30 
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een objectieve kracht. 
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Vöhler, in Most (2002) 39 Heyne werd gerehabiliteerd in 1901, met een biografie van F. Leo; en ter 



over Reuvens velde ten aanzien van diens wetenschappelijke werk. Reuvens had 
volgens Holwerda niet ‘in de geest van Winckelmann gewerkt’, ofschoon hij het werk 
van Winckelmann wel kende, en was daarmee teveel in de Nederlandse antiquarische 
en filologische traditie blijven wortelen.52 Dat laatste vond hij beslist geen pré. 
Holwerda heeft zich hier echter teveel laten leiden door de heersende opvattingen van 
Wolf en diens idolatrie voor Winckelmann, terwijl Reuvens zich theoretisch meer 
verwant had gevoeld met Heyne en diens methodiek. Reuvens hoefde dus niet precies 
en volgzaam te ‘werken in ‘Winckelmann’s geest’ om tóch aansluiting te kunnen 
vinden bij de Duitse Altertumswissenschaft.53 Uit Krolls Geschichte der klassischen 
Philologie (1909) blijkt Heyne’s rehabilitatie, aangezien de auteur hem meer naast 
dan achter Winckelmann en Herder (1744-1803) plaatst.54  
 
Heyne’s bijdrage aan de institutionalisering van de Altertumswissenschaft is gelegen 
in het feit dat hij de ‘Altertumskunde’ of ‘Archäologie’, als discipline introduceerde 
aan de Duitse universiteiten. Waar Winckelmann zijn werk buiten een academisch 
kader schreef, lukte het Heyne om het vak binnen het institutionele kader van de 
universiteit op te nemen. Hij zorgde voor een overzichtelijke ordening, schafte als 
hoofd van de bibliotheek de belangrijkste publicaties aan, en stelde een studiecollectie 
samen van etsen, gravures, topografische kaarten, etnografisch materiaal, mineralen, 
gesneden stenen, munten en medailles. Als directeur van de Koninklijke Akademie 
legde Heyne in 1767 de basis voor de eerste universitaire collectie pleister- en 
bronsbeelden, met de aankoop van twaalf 15e en 16e eeuwse bronzen kopieën van 
‘antiken Kaisersporträts’. Het betroffen hier de zeer gewilde eerstehands kopieën uit 
de tijd van de eerste opgravingen in de Renaissance van Romeinse villa’s.55 Dit deed 
hij zonder twijfel in het licht van de voorbereiding op de Altertum-colleges, die hij het 
jaar erna zou starten. Het was vernieuwend, omdat pleisterbeelden hier voor het eerst 
binnen de muren van de universiteit werden gebruikt. In de afgelopen tweeënhalve 
eeuw waren pleistercollecties alleen in het kunstonderwijs gebruikt, of in privé 
verzamelingen opgesteld. De bronzen keizerportretten werden gaandeweg uitgebreid 
met levensgrote gipsen kopieën van antieke beelden die sinds de 16e eeuw vanuit 
Rome verspreid waren in Europa. Staande voor zijn beelden gaf hij in de bibliotheek 
zijn colleges. Zodoende wordt Heyne wel gezien als de bedenker van ‘toegepaste 
filologie’ met het accent op de toepasbaarheid, maar die tegelijkertijd verbonden is 
met het literair-esthetisch belang van de studie der oudheden én met pedagogiek.  
 
Eén van de belangrijkste historici van zijn tijd, Arnold Ludwig Heeren, schreef in dit 
verband in 1813, een jaar na Heynes dood, over een ‘Heynische Schule’. Honderden 
studenten uit binnen- en buitenland droegen zorg voor de verspreiding van zijn 

                                                                                                                                            
gelegenheid van zijn 250ste verjaardag met een tentoonstelling in 1979: Der Vormann der Georgia 
Augusta, Christian Gottlob Heyne met gelijknamige publicatie van K. Fittschen.  
52 Holwerda (1889), geciteerd door Eickhoff in Cortfunke (2007) 138  
53 Vgl. Eickhoff in Cortfunke (2007) 138  
54 Kroll (1909) 116-117 en 120. Bij zijn beschrijving van Wolf blijkt dat deze inmiddels zijn glans 
verloren heeft: na een kritische beschouwing over niet gerealiseerde ambities schrijft Kroll dat Wolf 
‘lieber eine gehässige Polemik gegen Herder und Heyne geführt (hat), die auf seinen Character ein sehr 
ungünstiges Licht wirft, und sich mehr und mehr einer verärgerten Stimmung hingegeben, in der er zu 
keinen Leistungen für die Wissenschaft geeignet war.’ 
55 Döhl (2003) 23 en n. 15 en Horn (1967/68) 392. De bronzen originelen zijn veelal in de oudheid al 
verloren gegaan. Heyne’s bronzen waren dus afgietsels van antieke marmeren kopieën. Ook de 
afgietsels uit de collectie Heyne zijn grotendeels verloren gegaan. 



opvattingen over heel Duitsland en daarbuiten.56 Johan Meerman was één van hen. In 
1791-1792, toen hij nog één maal terugkeerde naar Göttingen, zou hij samen met zijn 
echtgenote Anna Cornelia Mollerus, Heyne persoonlijk ontmoeten.57 Voor Meerman 
was het sedertdien vanzelfsprekend, dat het nieuw in het onderwijs te implementeren 
vakgebied niet kon geschieden zonder de aanwezigheid en uitbreiding van 
universitaire collecties. Jan Hendrik Van Swinden, overtuigd van de noodzaak 
daarvan, maar zonder de Göttingse ervaring, kon zich aanvankelijk moeilijk een 
voorstelling maken van de uitvoering van dat onderwijs. ‘Van hoeveel zwarigheden 
zoude dit niet vergezeld gaan! Welke talenten en kundigheden zou het niet 
veronderstellen in hem, die er zich mede belast vond! En welke zeldzaam 
voorkomende natuurlijke bekwaamheden in hen, ter welker behoeve die lessen 
zouden moeten dienen!’.58 Het idee voor de invoering van onderwijs in de 
archeologie in het Hollandsche hoger onderwijs is toe te schrijven aan Johan 
Meerman en de daadwerkelijke institutionalisering ervan, die zou leiden tot de eerste 
archeologische leerstoel in Nederland, is de verdienste van Jan Hendrik van Swinden. 
In 1811, toen Van Swinden als voorzitter van een vergadering van het Koninklijk 
Instituut de openingsrede uitsprak, zou hij wijzen op de noodzaak van verzamelingen 
van kunst en kennis (uit de natuur, of ‘uit de Overblijfsels der Oudheid 
bijeengebracht’), ‘zeker in Amsterdam, waar men in tegenstelling van het geen te 
Parijs bieden heeft sterk achter blijft’.59 Van Swindens latere reputatie als 
‘wetenschapspaus van het koninkrijk’ is terug te voeren op alles wat volgde op zijn 
openingsrede van het instituut, en met name op de onderwijswet van 1815, Het 
organiek besluit wegens de inrigting der Academien en Athenaeums. Dit werd tot diep 
in de negentiende eeuw als de blauwdruk voor het Nederlandse onderwijs gezien en 
leverde hem het Presidentschap van het Koninklijk Instituut op.60 Hieraan werkte hij 
in de dagen dat zijn neef zijn rentrée in Nederland maakte.  

                                                

 
 
II Zijn ‘... geliefste loopbaan…’ 
 
Caspar onderhield in die dagen een intensieve correspondentie met zijn vader, 
justitieel topambtenaar onder Lodewijk Napoleon, Napoleon en Willem I.  Jan 
Everard Reuvens’ benoeming aan het hoofdstedelijke Hof van Cassatie ná de inlijving 
van het Koninkrijk Holland in het Franse Keizerrijk, was in 1811 de aanleiding 
geweest voor het driejarige verblijf in Parijs. Met de bevrijding van Nederland op 17 
november 1813, was aan deze betrekking een einde gekomen. In zijn brieven, 
geschreven vanuit Parijs waar hij verbleef voor de laatste afhandelingen voor de 
verhuizing naar Nederland, bleef Jan Everard Reuvens vasthoudend in zijn pogingen 
zijn zoon in de richting van een juridische loopbaan te sturen. Nog in Parijs, had 
Caspar geprobeerd zijn vader ervan te doordringen dat hij zijn leven aan de literatuur 
wilde wijden: ‘Ik beken dat ik om veele redenen nog blijf bij de keus welke ik UwEd. 
in de laatste tijd als mijne geliefste loopbaan heb opgegeven, en geloof dat ik daar in, 

 
56 Vöhler, in Most (2002) 41-43 
57 Te Water (1816) 10 
58 Reuvens, C.J.C. ‘Memorie A. over de Archeologie’, 15 februari 1824, gericht aan Koning Willem I, 
ingeleverd bij Minister A. R. Falck. Eerste grove schets in ‘Museumplannen 1818-1890’, RMO/ARA 
324, 15.1/1, 55, kopie van verzonden exemplaar in RMO/ARA 3, 17.1.1/1 §2 
59 Proces Verbaal van de Vierde Algemeene Vergadering van het Koninklijk Instituut van 
wetenschappen, letterkunde en schoone kunsten, gehouden in Amsterdam, maandag den 26sten van 
Oogstmaand 1811 (band I) 27 
60 Mijnhardt in Gerritsen (1997) 26 



verre van geen nut te hebben van het geen ik zoude mogen geleerd hebben, deze 
kundigheden kan aanwenden, en bovendien voor mijn eigen vermaak kan aankweken. 
Ook verbeeld ik mij dat zulk eene carriere mij niet geheel onbekwaam maakt om 
naderhand weder in eene letterkundige of zelfs regtsgeleerde loopbaan uit te munten. 
Doch alle deze redenen zijn zeer moeyelijk bij brieven te behandelen.’61 De toon en 
de woorden, de vele doorhalingen die voorafgaan aan de laatste zin, verraden een 
worsteling waarin Caspar geen weerklank vond bij zijn vader. Na de dood van 
Caspars moeder, Maria Susanna Garcin, had Jan Everard- toen 34 jaar- de volledige 
zorg voor hun bijna vijfjarige zoon op zich genomen. Voor het eerst sinds Caspars 
jongste jeugd waren vader en zoon nu langere tijd van elkaar gescheiden. De 
intensiteit en de omvang van de brieven, alsook de frequentie van verzending- soms 
op eenzelfde dag met ochtend-, middag- en avondpost, waren voor die tijd niet 
ongebruikelijk. De gedetailleerdheid waarmee Jan Everard het leven van zijn enige 
kind invulling trachtte te geven is echter opmerkelijk.62 In dit licht is het begrijpelijk 
dat Caspar fysieke afstand nodig had om zijn beslissing over zijn nabije levensloop 
vorm te geven. Jan Hendrik van Swinden, door Reuvens later ‘mijnen waardigen oud-
oom, voogd, en leermeester’63 genoemd, heeft ongetwijfeld begrepen waar Caspars 
ambitie lag. Hij adviseerde zijn neef om naar Den Haag af te reizen, om David Jacob 
Van Lennep, hoogleraar in de schone letteren en de geschiedenis én dichter te 
ontmoeten.64  
 
Van Swinden en Van Lennep waren collega professoren aan het Athenaeum. Hun 
wereld was de academische wereld en het epicentrum daarvan het Koninklijk 
Nederlands Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten, zoals het 
Koninklijk Instituut toen voluit heette. Het was gehuisvest in het hart van Amsterdam, 
in het Trippenhuis aan de Kloveniersburgwal. De Koning was beschermheer en van 
Lennep volgde in 1816 Van Swinden als voorzitter van ‘Het geheel Instituut en 
Corps’ op, toen deze President van het Instituut was geworden.65 Het Instituut was 
ingericht naar model van het ‘Institut National’ in Parijs.66 Het zou zich in het 
voetspoor van de voornaamste Geleerde Genootschappen in Europa inzetten voor het 
volmaken der wetenschappen en kunsten, én om hieraan bekendheid te geven in het 
buitenland. Uitvindingen en onwikkelingen elders, dienden ook in Holland navolging 

                                                 
61 J-R/CJC aan JE/Den Haag 6 mei 1814. Ter ratificatie van zijn Franse bul had hij ook de eed 
afgelegd: J.-R./CJC aan JE/ Den Haag 6 mei 1814:‘[…] Ik heb eed gedaan bij het Hof laatstleden 
Maandag. Dezeen spoed heb ik den Heeren van Manen, Filipsen/ thans Procureur- Generaal en Kemper 
(als lid der commissie over de Hooge Scholen te danken, welke allen begrepen dat mijn Parijsch 
Diploma te moeten aannemen zonder hoogere orders te vragen’ 
62 Vgl. Brongers (2002) 58, 59 
63 Reuvens, C.J.C. ‘Memorie A. over de Archeologie’, 15 februari 1824, gericht aan Koning Willem I, 
ingeleverd bij Minister A. R. Falck; RMO/ARA 3, 17.1.1/1- §2, vgl/ noot 58 
64 J.-R./CJC aan JE/ Den Haag 6 mei 1814 ‘Ik ben, op raad van Oom van Sw., ‘sMaandags, dat is bijna 
eene week na mijne aankomst te Amsterdam, naar den Haag vertrokken: waar ik Dingsdag 26 ben 
aangekomen, na die nacht bij Prof. Kemper te hebben gelogeerd. […]’. Van Swindens raad getuigde 
van eenzelfde doortastendheid als de goede raad aan zijn oud-student Falck, maar dan zo’n vijftien jaar 
eerder. In weerwil van het ‘postje’ wat deze destijds middels hem hoopte te krijgen, dacht hij dat de 
diplomatie voor hem het beste was, en zorgde hij ervoor dat hij met de juiste figuren in contact kwam. 
Zie hiervoor Van der Horst (1985) 59 
65 De vergadering van alle klassen van het Instituut werd het Instituut en Corps genoemd. Deze 
vergadering vond jaarlijks plaats. Na 1816 werd het voorzitterschap per toerbeurt toegewezen. Proces 
Verbaal van de Negende Algemeene Vergadering van het Koninklijk-Nederlandsch Instituut […] 26 en 
28 augustus 1816, p. 5 
66 Huizinga, Joh., ‘Van Instituut tot Akademie’, in: Tien Studiën, Haarlem 1926, 130-132 



te vinden en ter inspiratie te dienen.67 Het Instituut kende vier klassen. Drie ervan, de 
eerdergenoemde derde vanzelfsprekend, kregen na 1818 te maken met de oprichting 
van het Archaeologisch Cabinet van de Leidse Hogeschool. De tweede klasse, voor 
Hollandsche Letterkunde en Geschiedenis, speelde een rol in verband met de 
opgravingen en verzamelingen die met Nederland te maken hadden. De vierde klasse, 
gewijd aan de Schone Kunsten, verhield zich tot dat deel van de archeologische 
collectie dat werd ingezet voor kunstonderwijs, zoals de collectie pleisterbeelden.68 
Van Swinden had vanaf het jaar van oprichting beroep gedaan op de leden van de 
verschillende klassen elkaars kennis te raadplegen, met name waar het de kennis van 
de oudheid betrof: ‘ De kennis der oude Munten, bijvoorbeeld, die der oude 
Geographie; vele takken van Oudheidkunde; het geen de Ouden ons in hunne 
schriften hebben nagelaten, over hunne vorderingen in de Kunsten: dit alles, en nog 
oneindig meer […] kan niet beoefend worden zonder de vereeniging van 
Oudheidkenners, van Lieden in de Natuur- en Letterkunde, en van andere tevens in de 
Critica en de belezenheid der Ouden ervaren’.69  Rationaliteit en utiliteit dienden in de 
wetenschapsbeoefening verenigd te worden. Vooropgesteld werd dat wetenschap wel 
dienstbaar mocht zijn aan de staat, maar dat de beoefenaars geen dienaren van de staat 
waren.70David Jacob Van Lennep en Anton Reinhard Falck waren zeer goed 
bevriend. Zij behoorden beiden tot de ‘zeer fijn ontwikkelde en hoogbegaafde 
vertegenwoordigers’ van het humanistische nationalisme van de nieuwe staat.71 Van 
Lennep werd de meest cruciale figuur in Reuvens’ verdere loopbaan.  
 
Van Lennep  
 
Reuvens kende Van Lennep goed. Hij had, nadat hij de Latijnse School in Den Haag 
doorlopen had, twee jaar bij de hoogleraar aan het Atheneum in Amsterdam 
gestudeerd. Daarna had hij zijn studie klassieke talen in Leiden vervolgd bij Daniel 
Albert Wijttenbach die toen al een zekere senioriteit genoot- en zoals gebruikelijk was 
in die tijd- ook colleges rechten gevolgd bij Joan Melchior Kemper.72 Van Lennep 
was de belangrijkste filoloog in de Nederlandse academische wereld. Dat hij 
bijzonder geliefd was bij zijn studenten spreekt uit de redes rond de viering van zijn 
vijftigjarig hoogleraarsambt in 1849. Bij die gelegenheid werd hem een zilveren vaas 
aangeboden waarin de rijkdom van zijn studie in symbolische figuren gedreven was 
(fig.4) De bekroning hiervan, een buste van Hesiodes, verwijst naar Van Lenneps 
vertaling van diens landbouwhistorische werk ‘Werken en dagen’, waarnaar op de 
sokkel wordt verwezen met een beeltenis van een ploegende boer. Van Lennep, 
geheel passend in de stijl van het neo-humanisme, gebruikte de klassieken vaak als 
metafoor om eigentijdse sociale problemen onder de aandacht te brengen in zijn redes  
en in zijn dichtkunst.73 De sfinx en de pyramiden vertegenwoordigen het Egypte 

                                                 
67 Oprichtingsdecreet littera A, 4 mei 1808, RANH, KNIW, geciteerd in: ‘Inventaris van de archieven 
van het Koninklijk Nederlandsch Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten, 
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72 Brongers (2002) 53-55 beschrijft uitvoerig de vormende jaren van Caspar Reuvens. 
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Lennep (1861) 263, schreef in de (biografische) aantekeningen bij de dichtwerken van zijn vader dat 



waarin Van Lennep de oorsprong van de Hebreeuwse oudheid zag- maar waarvan hij 
ook de ‘geheimvolle monumenten’ en het schrift tot onderwerp van studie in 
Nederland introduceerde. De ruïnes van het Parthenon in Athene vertegenwoordigen 
Griekenland, ‘welks schoonheidsgevoel, sprekende in de volmaakste proportiën van 
het Parthenon en in de wildste geestdrift van de Dithyrambe, gij gepoogd hebt in onze 
boezems over te storten bij de interpretatie zijner Historieschrijvers, Wijsgeren, 
Redenaars, Dichters, allen in één beeld voorgesteld, in het beeld van uwen Hesiodus’. 
Een bijzonder plastische Lupa voedt Romulus en Remus tegen het decor van het 
Forum Romanum, en symboliseert het Rome, dat Van Lennep in ‘heerlijk Latijn’, in 
het verklaren van mythen, gedenkpenningen en antiquiteiten aan zijn leerlingen heeft 
overgebracht.74  
Van Lennep wordt gekend als een voortreffelijke filoloog, hoewel geen 
wetenschapper die school maakte. Hij wordt niet gezien als een figuur met 
uitgesproken politieke belangstelling.75 Toch kan hij evenwel gekenschetst worden als 
een slimme strateeg, wiens inzichten en adviezen op persoonlijk en intellectueel vlak 
door sleutelfiguren als Falck, maar ook door de Koning, op waarde geschat werden. 
De beste karakterisering is door zijn zoon gegeven. In ‘Het Leven’, een vierdelig 
biografisch werk dat J. van Lennep schreef naar aanleiding van de gedichten van zijn 
vader en grootvader, noemde hij zijn vader een ‘(schoon dan als zoodanig zich meer 
op de achtergrond bewegende) staatsman’.76 Van Lennep had zijn leerling Reuvens 
nooit uit het oog verloren. Hij had hem geïntroduceerd in Parijs, bij zijn goede vriend 
Jean François Boissonade de Fontarabie, een vooraanstaand filoloog classicus die in 
die jaren als hoogleraar Griekse literatuur verbonden was aan de Letterenfaculteit van 
de Université Impériale.77 Hierdoor kon Reuvens naast de studie in de rechten, in een 
stad vol afleiding, zijn hartstochtelijke belangstelling voor de klassieke talen blijven 
ontwikkelen. 78 Waarover Reuvens met Boissonade precies sprak weten we niet. Bij 
ontbreken van presentielijsten in die tijd weten we zelfs niet óf hij colleges bij hem 
liep, omdat alleen het hoofdvak werd geadministreerd. Toch is uit enkele 
kattebelletjes en brieven wel herleidbaar dat de twee elkaar lagen, en ook dat het 
contact na Reuvens’ Parijse tijd gecontinueerd werd. Reuvens stuurde bijvoorbeeld de 
tekst van zijn Oratio de laudibus Archaeologiae in 1818 naar hem op, toen hij 
buitengewoon hoogleraar werd in de discipline van de Archaeologie in Leiden.79 Van 
Lennep, in zijn rol als voorzitter van het Koninklijk Instituut, speelde ongetwijfeld 
een rol bij hun beider verkiezing en benoeming in 1816 als corresponderend leden 
voor de Derde Klasse voor Oude en Oosterse Letterkunde, Oudheden en Geschiedenis 

                                                                                                                                            
deze zich bij zijn benoeming tot hoogleraar ten doel had gesteld om zich op Hesiodes te richten. 
Hesiodes had zich ‘als eerste met de bewerking van land en de voordelen van den bouw’ 
beziggehouden. Om het werk ook onder de ogen van ‘ongeleerden’ te brengen vertaalde hij ‘Werken en 
Dagen’ in het Nederlands. Hij adviseerde Reuvens om dezelfde reden om publicaties in het Nederlands 
uit te geven. 
74 Anonym (1850) 48,49. Het vijftigjarig Hoogleraarsambt van Mr. D.J. van Lennep, 19 november 
1849.  
75 Kossmann (1986) 109 
76 Lennep, J. van (1880), I, 2  
77 Franqueville, Le Comte de (1895) 170: In 1809: Professeur suppléant de la littérature grècque à la 
Faculté des Lettres de Paris; 1812-1855. Professeur titulaire de la même chaire. 
78 Die hartstocht blijkt al uit groot talent en plezier in Latijn, tijdens zijn vroege jeugd. Zie Brongers 
(2002) 54 
79 BndF, SdM 6772, f.32  
Ook in de bibliotheek van de Rijks Universiteit Leiden is een briefje van Boissonade aan Reuvens 
bewaard gebleven, dat eigenlijk meer aan Van Lennep gericht is. RUL/ BPL 885 



der andere volken.80 Reuvens, 23 jaar oud, werd hiervoor gevraagd in zijn 
hoedanigheid als hoogleraar Klassieke Talen aan het Athenaeum in Harderwijk, waar 
hij in september 1815 per Koninklijk Besluit was benoemd. Hij was, althans tot op 
heden, het jongste lid óóit.81 Boissonade was enkele maanden tevoren, in maart 1816, 
benoemd tot lid van de Académie des Inscriptions et Belles Lettres,  onderdeel van de 
prestigieuze Académie de France. Van correspondent leden, de postduiven van de 
geleerde Instituten, werd verwacht dat ze eigen publicaties en opmerlijkheden in hun 
vakgebied onder de aandacht van de leden brachten. Ze mochten de vergaderingen als 
toehoorders bijwonen. Nog mooier was natuurlijk het lidmaatschap, dat voorbehouden 
was aan de ‘…meest uitmuntende geleerden en kunstenaars van het gehele Rijk..’.82 
Die eer viel datzelfde jaar te beurt aan Anton Falck, eveneens bij de Derde Klasse.83  
Ruim een jaar na aankomst in Nederland bevond Caspar Reuvens zich in de voor 
Nederland hoogst haalbare academische kringen. Reuvens’ ster was rijzende- het 
bezoek aan David Jacob Van Lennep in april 1815 in Den Haag was blijkbaar niet 
zonder gevolgen gebleven. In latere brieven zou Reuvens hem noemen als degene die 
richting had gegeven aan zijn carrière.84 Maar we lopen op de zaken vooruit, want in 
dat bewuste jaar zouden Reuvens’ nijvere werkzaamheden en een lange reis naar 
Duitsland zijn aanvankelijk ruw omlijnde ambitie verder gestalte doen geven.  
 
Reuvens wist, al voordat hij zijn leermeester ontmoette, dat Van Lennep zich voor 
hem zou inspannen. Zo beloofde deze een aanbevelingsbrief voor hem te schrijven, 
‘aan de heer Falck’.85 In de brieven die Caspar Reuvens bijna wekelijks en soms 
vaker aan zijn vader die nog in Parijs was schreef, is te lezen dat Van Lennep het niet 
bij een belofte hield. Drie weken later bericht hij zijn vader: ‘Omtrent sollicitatie ben 
ik nu te Amsterdam niet verder vooruitgegaan. Alleen heb ik hier den Hr. v. Lennep 
gesproken die den Hr. Falck zijnen bijzonderen vriend, opzettelijk nog over mij 
gesproken heeft; en mij zeer veel hoop geeft op diens Heeren goedwilligheid. Zijne 
Excellentie is, wordt mij van alle kanten verzekerd, een ten uitersten openhartig en 
cordaat mensch’.86   
Zo kwam het dat Reuvens, een van de eerste dagen na zijn terugkomst in Nederland, 
een ontmoeting had met de figuren die hem in 1818 in het Leidse zadel zouden 
helpen.  
Zonder twijfel heeft Van Lennep hem gewezen op het belang van een publicatie, 
aangezien alleen een rechtenbul hem niet veel verder zou helpen in de loopbaan die 
hem het liefste was. In het jaar dat volgde werkte Reuvens in ieder geval aan een 
reeks  commentaren op Latijnse auteurs. Dit resulteerde in een eerste publicatie, 

                                                 
80 Voluit heette dit Het Koninklijk Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en 
Schoone Kunsten. Het was opgericht naar Frans model onder Lodewijk Napoleon in 1808. Zie hiervoor 
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86 J.-R./CJC aan JE/ Amsterdam 12 mei 1814, donderdagochtend 



Collectanea Litteraria, in 1815.87 Deze proeve van bekwaamheid was het 
visitekaartje waarmee Reuvens zich presenteerde, en zou behulpzaam zijn bij het 
verkrijgen van een positie in het hoger onderwijs, dat zich immers aan de vooravond 
van ingrijpende hervormingen bevond. Oom Van Swindens organiek besluit wegens 
de inrigting der Academien en Athenaeums, wachtte nog op koninklijke goedkeuring. 
Pas als Willem I na advies van Anton Falck zijn handtekening had gezet, kon de 
procedure voor nieuwe hoogleraarsbenoemingen beginnen. David Jacob van Lennep 
en Reuvens’ vroegere hoogleraar rechten Joan Melchior Kemper- eveneens begonnen 
in Harderwijk, en co-auteur van het Nieuw Burgerlijk Wetboek waaraan ook Reuvens 
sr. werkzaam was- zaten in de commissie voor de Hoge Scholen.88 Eerder dan de 
nazomer van 1815 viel er niet veel te verwachten. De Collectanea waren ter 
beoordeling aan Van Lennep gestuurd en ongetwijfeld ook aan Oom van Swinden en 
enkele kennissen.89 In incidentele klusjes als advocaat – er moest toch brood op de 
plank- had hij de interesse verloren. Wat kon Caspar Reuvens beter doen dan op reis 
gaan? Op 6 juni 1815 besloot hij, na korte twijfel over het reisdoel, naar Duitsland te 
vertrekken.  
 
Vader en zoon 
 
De correspondentie tussen Caspar en zijn vader bleef even intensief, ook nu Jan 
Everard tijdelijk in Leiden en aansluitend in Brussel woonde, waar hij benoemd was 
tot President van het Hoog Gerechtshof.90 Vader bleef zich inspannen voor een 
juridische betrekking voor zijn zoon, nu had hij weer iets voor hem op het oog in 
Italië. De afstand weer groter, liet het antwoord nu niets meer aan onduidelijkheid 
over: ‘Doch ik voeg er nu bij, hetgeen ik toen, kortheidshalve ook bespaarde, dat 
ceteris paribus, de litteratuur mij, alsnu vooral daar ik er mij dit laatste jaar opnieuw 
aan gehecht heb, liever is dan de bewuste andere loopbaan’. 91 De kwestie bleef niet 
iets tussen hen beiden.92 Zelfs de latere directeur van het Rijksmuseum van 
Oudheden, J.H. Holwerda kwam erop terug, in het beknopte en treffende 
gedenkschrift dat ter gelegenheid van het honderdjarige museum in 1918 verscheen: 
‘Hoewel hij, vooral op wensch van vader de rechten tot vak had verkozen, getuigen 
meerdere verhandelingen op philologisch gebied, dat feitelijk de klassieken zijn hart 
bezaten […]’.93 Lange tijd leek het niet tot Jan Everard Reuvens door te dringen dat 
de kaarten voor de Harderwijkse benoeming reeds geschud waren. Pas toen het 
duidelijk werd dat de benoeming in Harderwijk onomkeerbaar was, legde hij zich bij 
de keuze van zijn zoon neer, leek hij zelfs opgetogen in zijn zoon een gevestigd man 
te kunnen zien. En daar bleef het niet bij. Als ware er een nieuwe missie in zijn leven, 
zo dacht hij nog bij te kunnen dragen het pad van de academische wereld voor Caspar 
te effenen. Per aangetekende post en zekerheidshalve naar Hannover én naar 
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Osnabrück stuurde hij het bericht over het succes van Van Swindens 
onderwijshervormingen. Hij hield zich niet aflatend bezig met de begeleiding van de 
druk van de Collectanea bij Hazenberg in Leiden en met dwingende adviezen over 
sociaal verkeer, wie te ontmoeten, wat te zeggen, hoe te reizen, te kleden en wat al 
níet. 94 Caspar Reuvens, die zich de goede raad welgevallig aan liet leunen, liet zijn 
vader in de waan zijn beste raadsman te zijn. De volwassen verwijdering blijkt echter 
uit andere bronnen, waarin de reis niet Pyrmont als doel heeft, zoals Reuvens senior 
dacht. Het modieuze kuuroord was een tussenstation naar verder. Naar Kassel, en 
vooral, naar Göttingen. En wat er voor Caspar werkelijk toe deed, daarover berichtte 
hij zijn vader niet meer.  
 
III Reuvens’ reis naar Göttingen 
 
In zijn tas een blaadje met enkele notities, ‘recomm.’,  aanbevelingen, namen van 
personen en zaken.95 Voor wie hij brieven bij zich had, aan wie hij groeten zou 
kunnen overbrengen, namen van personen die hem konden introduceren in 
bibliotheken, musea, boekhandels en bij privé-personen. Allereerst waren daar namen 
van figuren uit de academische wereld. Vervolgens een aantal namen van 
boekhandelaren, en tot slot kredietverstrekkers in Münster en Hannover. Bovenaan 
het kopje Göttingen. Daaronder: ‘Aan Prof. Blumenbach- oom van Swinden’. 
Gevolgd door Meinard Tydeman (1741-1825), oud hoogleraar in de Rechten in 
Harderwijk. Sinds 1813 was Tydeman samen met nog zeventig andere grijsaards 
aangesteld in Leiden, waar zij in afwachting van de onderwijshervormingen naar 
believen een vak mochten geven. Zijn colleges ‘Romeinse Antiquiteiten’ behoorden al 
snel tot het vaste curricullum voor alle Leidse letterenstudenten en zouden tien jaar 
later, na zijn dood in 1825, door Caspar Reuvens worden overgenomen. Tydeman 
beschikte over een groot netwerk, vooral in Duitsland. Hij had een viertal namen 
opgegeven. Ook hij had een brief meegegeven voor prof. Blumenbach, en raadde 
Caspar aan ook om Prof. Hugo in Göttingen te bezoeken. Zijn laatste aanbeveling 
betrof de gebroeders Jacob en Wilhelm Grimm in Kassel, taalkundigen, die toen, in 
hun jonge jaren, bekend werden met het op schrift stellen van oude Duitse sagen . Zo 
werd de route van de kleine Grand Tour die Reuvens in de zomer van 1815 maakte 
hem subtiel aangereikt.  
 
Caspar had geen sterk gestel.96 Dit manifesteerde zich niet dramatisch, maar wel 
hinderlijk. Vooreerst verbleef hij daarom enkele weken in Bad Pyrmont, onder 
behandeling van de beroemde badarts Heinrich Matthias Marcard.97 Marcard was 
hofarts van het Huis van Hannover dat sinds 1714 ook de koningen van Groot-
Brittanië leverde.98 Marcard was lid van vele geleerdengenootschappen in Duitsland, 
Frankrijk, Denemarken en Schotland.  
Zijn bekendheid was mede het gevolg van veel publicaties, die ook in het Frans en in 
een enkel geval in het Nederlands waren vertaald, en die in menige bibliotheek een 
                                                 
94 Zie Brongers (2002) 61-64 
95 J.-R/ ongedateerd, ongenummerd, ‘recomm.’ 
96 In het Archief Gaaikema-Van Vloten is een levensbeschrijving van Jan Everardus Reuvens (datum 
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plaats vonden.99 In Ueber die Natur und den Gebrauch der Bäder in 1793, het boek 
waarmee hij doorbrak, benadrukte Marcard dat het gebruik van thermale baden niet 
alleen heilzaam was voor lammen, kreupelen en zieken. Zijn pleidooi bronwater te 
drinken en van tijd tot tijd te kuren, eenvoudigweg om narigheden te voorkomen, 
zorgde voor een omslag en droeg bij aan de moderne Kuur-cultuur. Het ‘kuren’ werd 
een sociale aangelegenheid voor de deftige burgerklasse en de adel, de distributie van 
flesjes water een gouden handel en het ‘Kurort’ een ontmoetingsplaats, een badplaats 
op het land. Het verschijnsel kan bovendien gezien worden als een uitingsvorm van 
het neo-classicisme. Dit gold dan met name voor Duitsland, waar ook 
maatschappelijke aspecten van het oude Rome en Griekenland grote belangstelling 
hadden. Dit werd nog eens kracht bijgezet met de gelijknamige architectuurstijl. In 
Pyrmont was de belangrijkste bron octagonaal ombouwd en voorzien van een fraai 
gedecoreerd koepeltje. De vroegst bekende westerse verschijningsvorm van een 
achtkantig gebouw maakte deel uit van Nero’s Domus Aurea. Sinds Hadrianus’ villa 
in Tivoli wordt zij gebruikt voor badgebouwen- later bij Constantijn de Grote als 
baptisterium. Marcard, in zijn beschrijving van Bad Pyrmont uit 1785, (de Franse 
editie gaf hij als aandenken aan Reuvens) liet niet na te refereren aan de oudheid: ‘Il 
ressemble de ce point de vue à un petit temple de l’antiquité’.100   In de loop van de 
19e eeuw hielpen classicistische entreepartijen en wandelpromenades in exotisch 
beplante parken tot Karlsbad in het meest oostelijke deel van het Pruisische Keizerrijk 
(nu Tsjechië), de herinnering aan de keizersthermen te verlevendigen. De 
klassicistische grandeur verleende eeuwigheidswaarde aan een nieuwverworven 
cultuur. Met de toenemende populariteit en de vermeerdering van het reizigerstal 
groeide het aantal kuuroorden, logementen en hotels in de loop van de 19e eeuw.   
In Caspar’s tijd was de keuze nog niet zo groot, hij was blij toen er uiteindelijk- na 
wat tobberig in kamertjes her en der gelogeerd te hebben- een plaats voor hem 
beschikbaar kwam in het gastenverblijf van het badhuis. Dat het kuuroord ook onder 
geleerden werd gefrequenteerd, laat zich lezen in een brief van Caspar aan zijn vader: 
‘De Heer Blumenbach aan wien ik eenen brief had van Oom van Swinden, en die 
gelijk deze maande, misschien hier zoude wezen, is hier niet. Daarentegen komt hier 
misschien Profr. Hugo (Gustav Hugo, mh), aan wien ik ook eenen brief heb van prof. 
Tydeman. Dit zoude mij veel genoegen zijn’.101 Dat genoegen zou nog even op zich 
laten wachten tot later in de zomer, eind augustus, begin september. Dit gebeurde 
volgens oorspronkelijk plan, in het door de geleerdenwereld zo geliefde Göttingen.  
 
Göttingen 
 
Göttingen is gelegen in een flauwe kom van een lieflijk glooiend landschap. Het 
stadje zelf heeft een weinig bekoorlijke aanblik en was lange tijd een laatste 
pleisterplaats voor vertrek naar de moeilijk bereisbare dichtbeboste Harz. 
Overwegend grauwwit gepleisterde huizen, grote boerenhoven met hier en daar wat 
vakwerk, een paar zandstenen kerken, de ‘Weender Tor’, en een raadhuis waar het, 
zoals in vele oude reisverslagen te lezen valt, in de kelder goed bier drinken was. De 
schoonheid ligt in de verstilde oude stadskern met haar kerken, academiegebouwen en 
het schilderachtige riviertje de Leine. ‘Göttingen bevalt mij, wat de stad betreft, zeer 
slecht, wat de geleerde inrigtingen, en wat de menschen en het onthaal dat ik geniet 
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betreft, zeer goed’, schreef Reuvens aan zijn vader op 31 augustus. 102 Hij was 
inmiddels enkele dagen terug uit Kassel en bleef een volle week in Göttingen.  
De ‘geleerde inrichtingen’ in Göttingen bestonden uit een Königlich Akademisches 
Museum en de Bibliotheca Georgia-Augusta. De bibliotheek, genoemd naar koning 
Georg II van Hannover die in 1737 de universiteit stichtte, was er het eerst- enkele 
decennia later gevolgd door het museum (fig.5). Waar in de reisbeschrijvingen, 
literatuur en het dagelijks leven sprake was van de bibliotheek, daar werd het gehele 
complex van bibliotheek en museum en universiteitskerk aan het Papendieck bedoeld.  
In de afdeling ‘Handschriften’ wordt onder ‘Miscellanea’- de verzameling ‘van alles 
wat’- een gedicht bewaard, van ‘Auctor: C.C. Reuvens’.  Hij heeft het, zoals is na te 
gaan in de inventaris van ingekomen boekwerken, zélf aan de bibliotheek 
overhandigd (fig.6). Dit deed hij vlak voor zijn vertrek naar Wolfenbüttel, bij wijze 
van afscheid, op dinsdag 5 september 1815. Aanvankelijk werd zijn geschenk 
gerangschikt onder ‘Poëzie’.103 Dat wekt geen verwondering, aangezien Ad 
Gottingam, ‘Op Göttingen’, een stedendicht is.104 Het werpt een geheel nieuw licht op 
de ervaringen, percepties en ontwikkeling van Caspar Reuvens. En het is niet alleen 
de inhoud die hierbij behulpzaam is. Er spreekt gedrevenheid uit de vervaardiging. 
Haastig gezwoeg op vorm, woorden, klanken, betekenissen. En ook moed, om de 
weerslag van zijn zieleroerselen aan deze gewichtige bibliotheek geschenk te doen in 
de wetenschap dat deze, ver van huis, voor altijd bewaard zou blijven. Daarom bracht 
hij naderhand nog weer wijzigingen aan, die zijn beschouwingen meer reliëf gaven en 
het gedicht contrastrijker maakte. Ze deden meer recht aan hoe Reuvens de stad had 
ervaren. Daarbij benoemde hij het Museum nu nadrukkelijk en concreet. Ze zijn te 
lezen in het nagekomen exemplaar (1816) dat tussen twee kartonnetjes bij het 
ingebonden origineel bewaard is gebleven:105  
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verwonderlijk is. Noch op het exemplaar, noch in enige notitie of brief was duidelijk dat Reuvens het 
zelf geschreven had. 



 
 
 
Op de stad Göttingen 



 
O, rust van Göttingen,   
maar vooral  
oase van lieflijk landschap,   
oase aan de Muzen gewijd; 
Göttingen, jij beroemde broedplaats van de jeugd van Hannover 
en ijverig bewaakster van goede zeden. 
Jij, vruchtbare moeder van mannen op wie heel Germania kan bogen 
 net als ze met haar eigen nakomelingen praalt. 
Laat Leiden, de wedijverende zusterstad, wensen dat iedereen bij haar hoort, jij 
Göttingen, bent de patrones van Heyne. 

Als een reiziger die de schim van Heyne vereert, jou toevallig uitkiest als een 
plek om uit te rusten, 

Omdat het hem bevalt vanwege het niet-wetenschappelijke gebabbel en 
vanwege de luide bedrijvigheid van zaken of van machtige steden  

Omdat deze plek zo goed musisch geïnstrueerd is om het intellect en de 
goddelijke huizen van de Muzen te vereren: 

En omdat deze plek het bestuur van de hoogste zaak met lof viert,  
Dat  zoveel voordelen van een vrijgevige geest brengt aan zijn burgers als aan 

gasten om te genieten  
en zoveel mannen schenkt aan Europa  

En hij (de reiziger)  natuurlijk wel in zichzelf [zegt]: 
Och, mocht mijn lot mij snel terugbrengen naar de gezegende muren [van 

Göttingen],  
naar de boerderijen, de velden waar alles de Muzen ademt,  
en naar de gastvrije huizen. 

 
 
De verbeteringen die Reuvens in de tekst aanbracht betreffen de hierboven 
onderstreepte regels: 
 
Als hij zoveel en vaak vanwege de praatzucht op de markt of de drukte van de 
machtig wordende stad deze plek omvormt/ herschept tot een aangenaam Museum, 
het Museum, gezegend met rijkdommen  
en zetel die bemind is door Pallas.106 
 
De euforie in het lofdicht weerspiegelt de gemoedstoestand van de jonge academicus 
Caspar Reuvens. Hij is de reiziger, ‘die de schim van Heyne vereert’, die zich in de 
traditie van grote voorgangers weet en de rijkdommen van het Museum op waarde 
wist te schatten. Van de smet die de vereerde door zijn belangrijkste leerling Friedrich 
August Wolf ná zijn dood werd toegebracht en die zijn reputatie gedurende de 19e 
eeuw zou overschaduwen, had Reuvens in 1815 nog geen weet. Voor hem was Heyne 
de figuur die de filologie had vernieuwd, en die tot zijn dood in 1812 zijn 
archeologische lessen had gegeven, bij wie Anton Falck, Secretaris van Staat, de 
colleges Studium der Antike, Archäologie der Kunst had gevolgd en dankzij wiens 
lessen Johan Meerman de gedachte had ontwikkeld om ook in Nederland de 
oudheidkunde, de archeologie, in het hoger onderwijs op te nemen. Het zou nu niet 
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eens meer zo lang duren, nog maar drie jaar, tot dit inderdaad in Leiden, de 
‘wedijverende zuster’ van Göttingen, gerealiseerd zou worden. En wie die ‘hij’ zou 
zijn, ‘in wie de talenten en kundigheden verenigd waren die met het onderwijs in de 
archeologie belast zou worden’, zoals oom van Swinden in 1809 nog vertwijfeld had 
verzucht- hij was nu hier.107 Het is zo verleidelijk om te denken dat de geestdrift die 
uit het lofdicht spreekt, voortkwam uit een plotseling besef dat de geheel eigen weg 
die hij zo hartstochtelijk was ingeslagen waarlijk vruchten af zou werpen! En dat hij 
voorvoelde, met zijn ‘geliefste loopbaan’ binnen handbereik, dat Harderwijk nog 
maar het begin zou zijn. Het lofdicht geeft de zekerheid dat Göttingen Reuvens 
betoverde en dat de ‘archeoloog’ Reuvens daar, in die aan de Muzen gewijde plek, het 
levenslicht zag. 
 
Christian Gottlob Heyne en het Akademische museum  
 
Christian Gottlob Heyne was drie jaar voor Reuvens’ verblijf in Göttingen, in 1812, 
gestorven. Hij had niet alleen de filologie gemoderniseerd en de archaeologie 
geïntroduceerd in de wetenschap. De universiteitsbibliotheek was onder zijn bestuur 
uitgegroeid tot een unieke aangelegenheid binnen het Duitse cultuurgebied. Ruim 
veertig jaar lang had hij leiding gegeven aan het Seminarium Philologicum, en was 
hoofd van het – onder meer door hemzelf- in 1773 opgerichte Academische 
Museum.108 Directoraten waren voor het leven. Niet voor niets wordt hij wel ‘der 
Vormann der Georgia Augusta’ genoemd.109 Institutioneel stond het museum onder 
auspiciën van de universiteitsbibliotheek, waarmee het ook fysiek in verbinding stond. 
Het museum was in eerste instantie, geheel in de lijn van het Verlichtingsdenken, en 
op instigatie van Heyne, opgericht als een didaktisch instrument. Het utilitarisme 
vierde hoogtij in het hart van de Göttingse geleerdheid, en Heyne was de spil in de 
ontwikkeling van het aanschouwelijk onderwijs, dat volgens hem niet tot de filologie 
beperkt moest blijven, maar dat ook geïntegreerd moest worden in colleges 
geschiedenis, natuurwetenschappen, volkenkunde en kunstgeschiedenis. De 
universiteit zou zich hierin geruime tijd blijven onderscheiden.  
 
Toen Reuvens in Göttingen was, drie jaar na Heyne’s dood in 1812, had de grote 
natuurhistoricus Johann Friedrich Blumenbach- voor wie hij aanbevelingsbrieven van 
oom van Swinden en Meinhard Tydeman bij zich had- de leiding over het museum. 
Ook zijn leven was met het instituut verbonden, aangezien hij sinds het eerste uur het 
dagelijks bestuur over het museum had gevoerd. Het moest een ‘[…] bleibendes 
Archiv der Natur zum Behuf der Geschichte derselben […]’zijn 110, en bestond 
aanvankelijk uit een naturaliënkabinet, dat echter al binnen enkele jaren werd 
uitgebreid met de munten, pleisterbeelden, gravures en zwavelafdrukken 
(dactyliotheken) die Heyne nodig had voor zijn archeologische colleges. Ook 
Blumenbach was een onderwijsvernieuwer. Anton Reinhard Falck beschreef zijn 
colleges die hij rond de eeuwwisseling volgde, in zijn brieven naar huis als de meest 
onderhoudende van zijn studietijd. Blumenbach lardeerde colleges natuurgeschiedenis 
met cultuurhistorische vraagstellingen, die hij aan de hand van de expedities van 
James Cook (1768-1779) uiteenzette. Hierbij maakte hij gebruik van de artefacten en 
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naturalia die Cook tijdens deze reizen had verzameld, en die zich in het Göttinger 
museum bevonden. Een college over de I’iwi  vogel uit Hawaii, een soort 
boomklevertje die met zijn lange snavel diep in nectarrijke bloemen kon doordringen, 
werd bij Blumenbach een verhaal over de verhouding tussen mens en natuur op de 
eilanden van de Zuidzee. Aan de hand van etnografische objecten als stenen 
werktuigen en sieraden maakte hij duidelijk hoe deze vogels gedood werden, en hoe 
hun kleurrijke veren in halsbanden, helmen van krijgers en beeltenissen van idolen 
verwerkt werden.  
Het belangrijkste, meest karakteristieke van de Göttingse verzamelingen was dat zij 
‘nicht zum Prunck, sondern lediglich zum Gebrauch, zur Untersuchung und zum 
Unterricht dienen sollen’, zoals de beroemde natuurwetenschapper en filosoof Georg 
Christoph Lichtenberg in de 18e eeuw schreef. Hij stelde vast dat de Göttingse 
universiteit misschien de eerste in Europa, maar zeker de eerste in Duitsland was die 
voorzien was van een Academisch Museum.111 Johan Meerman noemde deze 
collecties in zijn reisbeschrijving ‘Hulpmiddelen, ter ondersteuning van de 
wetenschappen’. Hij was met name onder de indruk van hun betekenis als onderdeel 
van de bibliotheek. Sindsdien vond hij die ‘hulpmiddelen’ onontbeerlijk voor het 
academisch onderwijs.112 Caspar Reuvens zou daar nog op terugkomen, toen hij in 
1824 in een brief aan de koning het belang van de Archeologie en de uitbreiding van 
de Leidse collecties uitlegde, en in het licht daarvan de voorgeschiedenis en context 
van zijn museum beschreef. Hij noemde daarbij de Göttingse studententijd van 
Johannes Meerman en de Archeologische lessen die deze bij Heyne had gevolgd, die 
‘voor het eerst aan deze zijde der Alpen’ gegeven werden. Maar vooral dat Meerman 
‘met eigen ogen gezien had, dat men, met geringe hulpmiddelen in natura, mits 
voorzien van eene volledige bibliotheek en afgietsels en modellen, dat onderwijs tot 
eene tamelijke hoogte kan verheffen’.113 
De aanwezigheid van de omvangrijke Cook-collectie in Göttingen was aan 
Blumenbach te danken. Sinds de jaren ’80 van de 18e eeuw, toen de stukken net in 
Londen op de markt kwamen, had hij steeds de hand weten te leggen op ethnografica 
en naturalia van de expedities. Een goede band met de koning en met het Huis van 
Hannover, was hierbij in financieel opzicht behulpzaam. Vanuit het Britse 
koningshuis werden de expedities van James Cook op de voet gevolgd. Niet voor 
niets is het grootste deel van de collecties verdeeld over Oxford en Göttingen. 
Daarnaast was er de aankoop in 1799 van de  verzameling Cook-Forster, van de 
Kasselse natuurhistorici Reinhold Forster en zijn zoon Georg Adam Forster, die beide 
meevoeren tijdens de tweede expeditie via Kaap de Goede Hoop naar Tahiti en andere 
eilanden in de Stille Zuidzee, om te eindigen in Nieuw Zeeland. Bij de verwerving 
hiervan bleken ook persoonlijke contacten nuttig. De Forsters waren oude bekenden 
in Göttingen. Georg Adam was inmiddels getrouwd met Heyne’s dochter Therese, en 
woonde sindsdien in ook in Göttingen. Forster sr., die enige tijd in dienst was geweest 
bij Catharina de Grote, had bovendien een niet onbelangrijk aandeel gehad in 
onderhandelingen met collega-leden van de Keizerlijke Academie van 
Wetenschappen in St. Petersburg, hetgeen het museum in Göttingen nog wat aardige 
Aziatica opleverden, en ethnografica uit Siberië. Het waren die contacten waar 
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bibliotheek en museum buitengewoon van konden profiteren in de uitbreiding van 
haar talrijke verzamelingen. Deze contacten vormden onderdeel van het internationale 
en grenzeloze netwerk van de Republiek der Letteren, de Geleerdenrepubliek van 
Europa. 
De collectie genoot grote bekendheid en Blumenbach was een inspirerende figuur 
wiens colleges tot menig Duitse expeditie hebben geleid. Goethe onderbrak in de 
vroege zomer van 1801 zijn reis naar Bad Pyrmont, om in Göttingen de exotische 
verworvenheden te bekijken. Aan één dag had hij niet genoeg:‘Sonntags den 7ten [...] 
aufs Museum, die Fabrikate der Völker von den Südseeinseln. Alle Geflechte 
besonders schön. Bey Blumenbach zu Thee, Mineralien von den Südseeinseln, viel 
talkartiges Gestein, besonders schöner Nephrit [...] Dienstag den 9ten Juni. Früh auf 
dem Museum. Die nordamerikanischen Kleider und Geräte’.114  
In vergelijking tot de meeste collecties die in Europa te zien waren, bood de aanblik 
van het museum een exotische rijkdom aan kleuren en materialen. Halskettingen van 
apentandjes en minuscule slakkenhuisjes, harpoenpunten van mosselschelpen en 
botten, verentooien, boeddhabeelden, zwaarden, tempelbellen, vlechtwerk, geweven 
kledingstukken, muziekinstrumenten en nog veel meer, soms moeilijk te duiden 
objecten vormden een uitstalling die de opwinding rond een nieuw ontdekte wereld 
representeerde.  
Caspar Reuvens bezocht het museum op 30 augustus. Hij was in gezelschap van ene 
Brondgeest, waarschijnlijk de kunstschilder en kunsthandelaar Albertus Brondgeest, 
die in die tijd wel op reis ging in Duitsland.115 Een beschrijving van dit 
museumbezoek is ons niet overgeleverd. Reuvens’ bewondering is te lezen in Ad 
Gottingam: ‘[...] Recreat hunc placidum Museum opibusque beatum’[...]. Reuvens 
bedoelde daarmee zonder twijfel het geheel van bibliotheek en museum. Aan zijn 
vader beschreef hij de grappige situatie die zich voordeed toen hij Brondgeest bij 
toeval trof in Logement De Kroon, waar Reuvens die week verbleef: ‘[...] Wij hebben 
tezamen gesoupeerd, Duitsch samen gesproken, afspraak gemaakt om den volgenden 
dag iets te gaan zien; zonder elkander te herkennen. Den dag daarop heeft het zich 
toevallig ontdekt, en wij hebben hartelijk gelaghen […].’116 In dezelfde brief is te 
lezen dat éen van die dagen de ontmoeting met Blumenbach plaatshad. Van hem, en 
ook van anderen, vernam Caspar Reuvens ‘[...] met wezenlijken schrik’  dat Johannes 
Meerman was overleden.117  
 
Christian Gottlob Heyne en zijn pleisterbeelden in de Bibliotheek van ‘Georgia 
Augusta’ 
  
Heyne had zijn colleges archeologie tot aan zijn dood in 1812 gegeven. Op één jaar na 
was hij een halve eeuw hoofd geweest van de bibliotheek. Door zijn toedoen was deze 
befaamd geworden vanwege de indeling en de omvang, het liberale uitleenbeleid- dit 
met name geprezen door Goethe die de geleende boeken altijd veel te lang bij zich 
hield- , en vanwege de voortreffelijke catalogus. Voor Anton Falck was de bibliotheek 

                                                 
114 Plesker (2006) 266, cit. uit Steiger, R. Goethes Leben von Tag zu Tag. Eine dokumentarische 
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115 In het Besucherhandschrift des Academisches Museums Göttingen (Wissenschaftlich Kulturarchiv 
des Instituts für Ethnologie der Universität Göttingen) 30 augustus 1815 hebben zij beiden hun namen 
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Met dank aan de custos, dr. Gudolf Krüger.  
116 J.-R./CJC aan JE/Göttingen, 31 augustus 1815 
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destijds de belangrijkste reden geweest om een heel wintersemester in Göttingen te 
blijven. Alles stond ‘op zaal’ in deze ‘Freihandbibliothek’. Het is een fenomeen waar 
van de meeste universiteiten alleen nog maar kunnen dromen- maar waar Heyne van 
wakker lag, vanwege voortdurend gewoeker met ruimte en regelmatige uitbreidingen. 
De collectie pleisterbeelden die Heyne gebruikte voor zijn vernieuwende 
aanschouwelijke onderwijs was sterk gegroeid. Hij had ze van begin af aan opgesteld 
in de bibliotheekzalen, waar ze op programmatische wijze in samenhang waren 
gebracht met de verschillende vakgebieden. Zo stond Apollo Belvedere in de 
juridische zaal, als paradigma voor het goddelijke recht en goddelijke ordening. Zoals 
Apollo in de Griekse gedachtewereld wordt voorgesteld als de meest glanzende en 
edele der Olympische goden, is hij de belichaming van schoonheid, beheersing, 
maatvoering en harmonie en staat aldus tegenover het kwaad en het onrecht en ook 
tegen duistere vervoering.118 Het hellenistische beeld van de Apollo-priester Laocoön, 
die gewurgd wordt door twee slangen, symboliseerde de goddelijke straf die hem als 
priester van het heiligdom van Apollo ten deel viel, nadat hij zijn speer in het houten 
paard had gestoken, dat door de Grieken als list op het strand was neergezet, om de 
Trojanen ten val te brengen. Dit leverde hem een plaats als tegenhanger van Apollo 
op, in de zelfde zaal. Het grote beeld van de Vestaalse maagd, de beschermster van de 
tempel van Vesta, de godin van de huiselijke haard, stond aanvankelijk bij de ingang 
van de theologische bibliotheek. Het haar opgelegde celibaat en haar vrome overgave 
aan de tempel speelden hierin mogelijk een rol. 119  
Heynes opstelling van monumentale beelden in de Göttingse bibliotheek was in die 
zin revolutionair, dat de beelden gelijk de boeken, bronnen van onderzoek waren 
geworden. Bij het traditionele gebruik van bustes in bibliotheken was dit niet het 
geval. Deze dienden als referentie-objecten, als wegwijzers in de classificatie: zo 
stond de buste van Nero boven de kast met boeken over de Romeinse keizers, en 
begon de classificatie in de catalogus met ‘Nero’, gevolgd door planknummer en 
auteursnaam.  
 
Aan het eind van zijn leven was Heyne’s grootste wens in vervulling gegaan. De 
bibliotheek werd grootschalig verbouwd en uitgebreid met de voormalige 
Dominicaner kloosterkerk, de ‘Paulinerkirche’. De Paulinerkirche is een zogenaamde 
‘hallenkerk’, bestaande uit een groot hoog middenschip en een koor en was al langer 
in gebruik als universiteitsaula en -kerk.120 Om het vloeroppervlak te verdubbelen was 
er een verdieping in gebouwd. De voltooiing van de bouw heeft Heyne in 1812 nog 
net kunnen aanschouwen. De inrichting was door hem wel voorbereid, hoewel 
onduidelijk is tot op welk detailniveau dit was gedaan. De bovenverdieping in de 
voormalige kerk, voortaan ook toegankelijk vanuit de oude bibliotheek, werd ‘der 
Große’of ‘Historische Bibliothekssaal’ genoemd. Met deze uitbreiding werden niet 
alleen de boeken, maar ook de pleisterbeelden opnieuw geordend. De hoge rijen 
boekenkasten vormden een lange aaneengesloten wand, slechts ritmisch onderbroken 
door de pijlers die het gotische gewelf ondersteunden. Ze boden plaats aan historische 
werken, literatuurgeschiedenis, historische hulpwetenschappen, geografie, 
chronologie, statistiek en reisbeschrijvingen van de klassieke wereld én van overzeese 
expedities.  
Het is niet bekend of Heyne de samenstelling en de inrichting van de vernieuwde 
bibliotheek nog precies heeft bepaald. Pas vier jaar na zijn dood, in 1816, werd zijn 
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opvolger Friedrich Gottlieb Welcker benoemd. In een concept van Heyne had het 
voor de hand gelegen dat de filologie het zwaartepunt zou hebben gevormd in het 
pièce de résistence, die de grote bibliotheekzaal was.121 Het zwaartepunt lag echter 
evident op historische vakken, terwijl twee vitale onderdelen van de filologie: de 
grammatica en de archeologie, ontbraken en elders in het gebouw waren 
ondergebracht. Dit zou verklaard kunnen worden uit de verschuiving die zich in die 
jaren voordeed binnen de filologie, van een klassieke naar een historische oriëntatie, 
van klassicisme naar historisme. De Altertumswissenschaft zoals die in Berlijn 
gestalte kreeg aan de in 1810 opgerichte universiteit, werd gedefinieerd als 
‘Philologie’, en omschreven als een historische wetenschap. Het doel was om een 
‘gezamelijke historische verschijningsvorm van de oudheid’ te kunnen beschrijven.122  
Ook in Göttingen kwam het accent op geschiedenis te liggen, mede onder invloed van 
de historicus Arnold Ludwig Heeren. Hij was een van de grootheden van de ‘Georgia 
Augusta’, en gaf net als Heyne een college dat in de zomermaanden veel studenten 
van buiten de universiteit naar Göttingen trok. Heeren deed de geografie ‘erbij’, en 
zijn college ‘Länder- und Völkerkunde’ genoot grote bekendheid in binnen- en 
buitenland. Ook hij maakte zijn colleges- net als Blumenbach in de door Heyne 
gevestigde traditie- aanschouwelijk met ‘Kleidungen, Waffen, Geräthe, der entfernten 
Völker’ aan de hand van de ‘ethnographische Sammlung in dem königl. Museum’. 
Ook ‘[…] einen reichen Vorrath der beßten und neuesten Karten’, vormden een 
warme aanbeveling.123 Dit zou de samenhang met ‘geografie’ en ‘reisbeschrijvingen’ 
kunnen verklaren.  
Met de opstelling van de pleisterbeelden had Heyne in de oude bibliotheeksituatie het 
beeld bij het woord gevoegd. Sedertdien werden zij als bronnen van filologisch 
onderzoek gebruikt, en evenaarde hun status moeiteloos die van de boeken. Toch is 
het niet hard te maken dat zij in de nieuwe situatie óók een programmatische 
samenhang vertoonden met de bibliotheek. Tegelijkertijd is het moeilijk voorstelbaar 
dat de pleisterbeelden slechts dienden ter decoratie (fig.7 en fig. 8).  
Hoewel gravures van later datum anders doen vermoeden, sierden aanvankelijk alleen 
levensgrote pleisterbeelden de zaal: Apollo Belvedère, de Vestalin en ‘Väterchen 
Laocoön’ zoals de Trojaanse priester hier door het leven ging: in Göttingen moest hij 
het, in deze inmiddels verloren gegane kopie, zonder zijn twee zonen stellen. Zoals 
hierboven beschreven waren zij in de oude situatie opgesteld bij Rechten en 
Theologie- vakgebieden die niet in de prominente ‘Große’ of ‘Historische 
Bibliothekssaal’ waren ondergebracht. De beelden stonden op sokkels en waren voor 
de boekenkasten geplaatst. Aan de hand van de verschillende gravures en aquarellen 
die in de loop der jaren werden gemaakt zijn kleine veranderingen eenvoudig te 
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duiden. Toen Caspar Reuvens de bibliotheek bezocht stonden Apollo Belvedere en de 
Vestaalse maagd tegenover elkaar, als wachters bij het koor. Laocoön stond 
halverwege de zaal, met als tegenstuk de ‘Vechter’, waarvan het origineel 
oorspronkelijk deel uitmaakte van de Romeinse Borghesecollectie- en die vanwege 
zijn gespierdheid in Heyne’s oude bibliotheek als leerstuk bij geneeskunde en 
anatomie was ondergebracht.124 Zowel de Laocoön als de ‘Vechter’ zijn expressieve 
beelden. Ze laten een gestold moment zien van krachtige beweging, dynamiek en 
emotie. Het waren deze beelden, die zelfs als kopie, in belangrijke mate bijdroegen 
aan de luister van de ruimte. Ze brachten met hun diagonale lijnen beweging in de 
statische, erudiete, ingetogen sfeer van de bibliotheek en vormden een dramatisch 
contrast met de strenge, op zo grote hoogte nabije gotische gewelven.  
 
De aanblik van de bibliotheek heeft zonder twijfel grote indruk op Reuvens gemaakt. 
De beelden, op de Vestalin na, kende hij uit het Louvre. Het dramatische beeld van de 
‘Vechter’, dat Bernini tot zijn ‘David’ had geïnspireerd, was eind 18e eeuw door de 
familie Borghese verkocht aan de schoonfamilie Bonaparte, en sindsdien één van de 
topstukken in Parijs. Apollo en Laocoön vormden de top van de drieëntachtig in 
Rome geconfisceerde antieke beelden, die sinds 1800 samen met de al eerder 
verworven Romeinse sculptuurcollecties te zien waren in het in het Musée Napoléon 
in het Louvre. In Reuvens’ Parijse jaren moet hij vertrouwd zijn geraakt met dit 
museum van topstukken, die als oorlogsschatting aan Frankrijk waren overgedragen. 
Het museum bevond zich praktisch om de hoek van het appartement in de Rue des 
Petits Augustins- de huidige Rue Bonaparte-waar hij samen met zijn vader woonde. 
Hij hoefde er alleen maar de straat voor uit te lopen en de smalle voetgangersbrug 
over de Seine bij het ‘Institut de France’ voor over te steken. En nu, ruim een jaar na 
vertrek uit Parijs, stond hij oog in oog met hun gipsen afgietsels, die zich door de 
geschriften van Winckelmann en de ontwikkeling van de Altertumswissenschaft, ras 
verspreidden over de geleerdeninstellingen in Europa. Het was een distributie in veel 
bredere kring dan die zich sinds de Renaissance door kunstenaars en Grand-Tour 
reizigers vanuit Rome had voorgedaan in kringen van adel en hoven.125 Deze 
klassieke, in zijn wezen cultuurhistorische canon van Europa werd opgenomen in het 
universitair en kunstacademieonderwijs. Zo drongen de beelden via het onderwijs 
door tot de bredere lagen van de bevolking en nestelde ze zich in het collectieve 
geheugen van Europa. De tentoonstelling in het Louvre heeft hierin onbetwist een 
katalyserende rol gespeeld, maar de bibliotheek in de Paulinerkirche markeerde van 
die ontwikkeling het begin.  
 
 
IV 1815 en de transformatie van de cultuurhistorische canon 
 
In Göttingen, in Parijs- en zoals later in deze studie aan de orde komt- ook elders werd 
de bekendheid van de Apollo en Laocoön nog eens versterkt. De betekenis van deze 
beelden, waarover hier een kleine uiteenzetting volgt, zou in enkele jaren dramatisch 
veranderen. De plaats waar dat gebeurde was het museum van oudheden, in welke 
Europese stad dan ook: in Rome, in Dresden, in Parijs, in Londen en in Leiden. En het 
gevolg voor de cultuurhistorische canon was ingrijpend: deze veranderde van vorm en 
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aanzien. En hoewel er een proces van jaren aan vooraf ging, is de kentering te dateren 
in 1815. 
Apollo en Laocoön zijn de best gekende beelden van de Vaticaans-Romeinse traditie, 
zoals de bisschoppelijke en pauselijke museale belangstelling voor klassieke 
archeologie in Rome wel wordt genoemd.126 In Winckelmanns geschriften werden 
Romeinse sculptuurcollecties behandeld, en niet alleen die van het Vaticaan. De 
collecties hielden onderling verband met elkaar; ze waren gevonden en verzameld in 
paleizen van pauselijke families, wier landgoederen aan elkaar grensten. Toch 
spanden, ook in Winckelmanns ordening, waar het om schoonheid ging, de 
Vaticaanse collecties de kroon. Salvatore Settis beschouwt de wijze waarop in Europa 
mythe is opgenomen in geschiedenis uniek, en onderscheidend ten aanzien van andere 
historische percepties. Het begin van die traditie ligt in Rome.127   
Onderzoekers zijn steeds gefascineerd door de vraag met welke motieven profane 
antieke sculptuur in de pauselijke religieuze cultuur werd geïntegreerd. De 
geschiedenis daarvan beweegt tussen de schijn van idolatrie, intellectuele toe-eigening 
van de klassieken en totale verwerping daarvan- al naar gelang de windsterkte van het 
katholicisme of de tegenwerking van het protestantisme. De antieke cultuur binnen de 
muren van het Vaticaan bleef gehandhaafd en werd steeds groter en prominenter. Nu 
vormt zij één van de belangrijkste pijlers van het museale complex.  
Sinds de vroeg 16e eeuw waren de beelden opgesteld in de Cortile del Belvedere, een 
beeldentuin met antieke sculptuur, bij het Vaticaanse paleis. De humanistische paus 
Julius II had hiertoe een globale visie ontwikkeld, die werd uitgewerkt door zijn 
architect Bramante, zijn bibliothecaris Tommaso Inghirami en zijn schilder Rafaël. Zij 
gingen associatief te werk, steeds gevoed door nieuw opgegraven en aangekochte 
beelden, die aan de hand van literaire bronnen wisselende ensceneringen ondergingen 
in de tuinen en theaters van Julius II.128 Er is met klassieke beelden altijd heel wat 
afgesleept. Een bekend hoogtepunt in deze was de samenstelling van de Laocoön, 
Apollo en Venus Genetrix. Hiermee werd voor een goed beschouwer Julius’ ideologie 
uit de doeken gedaan, waarin hij zich positioneerde in de Vergilische mythische-
literaire ontstaanstraditie van Rome en in de keizerlijke wortels van het Julische Huis. 
De Vaticaanse heuvel ten slotte, de lieu de mémoire van de Apollotempel in de 
antieke oudheid, herleefde onder zijn mecenaat als de Mons Parnassus in een 
Romeins Arcadië.129  
De Cortile stond in direct verband met de ‘Stanza della Segnatura’, de pauselijke 
werk- en ontvangstkamer, waarover tijdgenoten schreven dat het uitzicht daar zo 
prachtig was.130 Eén van de ramen keek uit op de beeldentuin, recht op het beeld van 
Apollo, dat rond 1511 in de Cortile was geplaatst. In 1508 had Julius II aan Rafaël de 
opdracht gegeven de gehele Stanza van programmatische fresco’s te voorzien. Boven 
het raam schilderde Rafael Apollo op de Parnassus, omringd door zijn muzen. De 
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sybille van zijn heiligdom in Cumae ligt aan zijn voeten, met de woorden ‘numine 
afflatur’: ‘omgeven door de adem van Apollo’.131 De Cortile, de Stanza en de er 
bovengelegen privé vertrekken met de ‘biblioteca secreta’ van Julius II vormden een 
museaal geheel.132 Alle elementen van de schepping Gods waren vertegenwoordigd in 
de beschilderde gaanderijen, de tuin, de bibliotheek, de antieke beelden en met een 
volière op de bovenste verdieping.133 Het laat zich vergelijken met het ‘Museion’ in 
het oude Alexandrië, dat ons door weinig meer dan door Strabo’s summiere 
beschrijving is overgeleverd. Julius II bezat hiervan een exemplaar, dat hij samen met 
zijn belangrijkste, kostbaarste boeken bewaarde in zijn ‘biblioteca secreta’.134  
Als groot kenner van de fresco’s in het Vaticaan, waar hij zelf ook opdrachten kreeg, 
verwerkte Anton Rafael Mengs het thema van Apollo in een plafondschildering in de 
recent gebouwde Romeinse Villa Albani aan de Porta Salaria (1743-1763).135 Dit was 
het door Grand Tourreizigers gefrequenteerde privé museum van de gelijknamige 
kardinaal die aan Winckelmann en Mengs onderdak had verleend. Zijn collecties 
vormden niet alleen het uitgangspunt voor de Geschichte des Altertums, maar zoals in 
de loop van deze studie duidelijk wordt, voor vele museale concepten buiten Rome, 
zowel in Parijs als in Londen. In kunsthistorische literatuur wordt de 
plafondschildering van Mengs algemeen beschouwd als het eerste voortbrengsel in de 
zuivere neo-classicistische stijl.136 Winckelmann wist hiermee de Vaticaans-
Romeinse erfenis te continueren. Onder de verantwoordelijkheid van Ennio Quirino 
Visconti werd deze later naar Parijs getransporteerd.137 Dat verklaart de oorsprong 
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134 Met dank aan Bram Kempers. 
135 Fröhlich en Th.Kunze (1998) Winckelmann adviseerde daar ook over de opstelling van de antieke 
sculptuur. 
136 Honour (1968) 
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Clementino. E.Q. Visconti schreef met zijn vader de catalogus van het Museo Pio-Clementino, deel I, 
en voltooide het II-VII (1782-1807) en volgde hem op als conservator. Visconti was een spil in het 
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Republiek. Met de Napolitaanse belegering van Rome in 1799 vluchtte hij met zijn gezin naar 
Frankrijk. In het zelfde jaar werd hij in Musée Napoléon aangesteld als conservator van de antieke 
beeldhouwwerken uit het Vaticaan, Rome en Florence. Visconti was een groot geleerde. Zijn adviezen 
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van een plafondschildering in het Musée Napoléon, waarmee in de Salle des Saisons, 
het Apollo-thema werd ingeleid waarin Apollo de muzen kroonde.138  

                                                

 
Voor het begrip van de oorsprong van het museum van oudheden zoals zij zich 
ontwikkelde in de laat 18e en 19e eeuw, is een vergelijking tussen het museale 
complex van Julius II en de bibliotheek en het ‘Museion’ van Alexandrië op zijn 
plaats. Zowel in het antieke Alexandrië als in renaissancistisch Rome was het museum 
onderdeel van het paleis. In beide gevallen was er een samenhang tussen interieur en 
exterieur: Strabo schreef over een promenade in de buitenlucht, die net als Julius’ 
Cortile voorzag in een ruimte voor bespiegelende wandelingen. Samen met de 
bibliotheek vormde het Alexandrijnse voorbeeld het geleerde hart van de stad, en dat 
was in het Rome van die tijd niet anders.139 Beide steden waren cultuurcentra, met een 
sterk absorberende, en uitstralende werking.  
Met Apollo als verbindend element tussen de Stanza della Segnatura en de theatrale 
opstelling van de beeldenverzameling in de Cortile, was het Vaticaanse complex 
onder Julius II in de meest letterlijke zin een ‘Museion’. Rond 1600 dook het begrip 
‘museum’ voor het eerst sinds de oudheid weer in de literatuur op, als opvolger van de 
‘Studiolo’, de kleinschalige verzamelingen binnenshuis.140 In die tijd was er ‘[...] een 
nieuwe, groots gestemde geest in aantocht, die met zijn pathetische gebaren de 
miniatuurwereld van de Studiolo met de bodem gelijk maakte’.141 Gezien de 
ongekende schaal waarop Julius II een kleine honderd jaar eerder zijn ‘imperium’ 
vormgaf kunnen we hem in de vroege 16e eeuw als voorbode van die ‘geest’ 
beschouwen, die ten gevolge van de reformatie en de contrareformatie tot in de 17e 
eeuw uit de fles geraakte. Sindsdien zijn aan Apollo en Laocoön- net als aan de 
andere sculptuur die in die periode werd ‘herontdekt’ en opgegraven, steeds nieuwe 
betekenissen gegeven, waardoor hun gecanoniseerde status ruim driehonderd jaar 
voortdurend werd geactualiseerd én opnieuw geënsceneerd, óók binnen de muren van 
het Vaticaan (fig.9). 142  
 
Voorafgaand aan de samenstelling van het Musée Napoléon, dat Caspar Reuvens had 
gezien, was in het eind van de jaren 1790 uitvoerig gecorrespondeerd. Nummers 1 en 
2 op de lijsten die over en weer werden gestuurd over het te confisqueren cultuurgoed 
waren steeds Apollo en Laocoön.143 Vanaf 1798 vormden zij in twee afzonderlijke 
zalen- naast de Salle du Torse de enige die naar de sculptuur genoemd werden: Salle 
du Laocoon en Salle d’Apollon -de hoogtepunten in het Musée Napoléon van Enno 
Quirinio Visconti.144 De aanwezigheid van de collectie antieke sculpturen in Parijs 
vervulde de keizer als een nieuwe Augustus of Alexander, met grote trots. Hij liet zich 

 
138 Dubray (1811) 7 
139 Mahmoud-Bey (1872), ‘Le Museum’ Strabo wordt geciteerd volgens vertaling van Jean Antoine 
Letronne e.a. 1805-1819 
140 Liebenwein (1977) 162-163. Het begrip ‘museum’ werd genoemd in de geschriften van de 
Antwerpenaar Franciscus Schot. Hierbij ging het om een ruimte die voorheen bekend stond als ‘studio’, 
in Italië ‘studiolo’ genoemd- waarin in dit specifieke geval een bibliotheek, een verzameling antieke 
gesneden stenen en munten waren ondergebracht- dit alles ter bestudering. 
141 Liebenwein (1977) 164. 
142 Hierover Haskell & Penny (1986) 
143 Bibliothèque nationale Parijs. n.a.fr. 5966, E.Q.Visconti 1 f.213-216 ca:1797. Lijst van 83 beelden 
en 17 schilderijen, 100 kunstwerken die vanuit Rome naar Parijs zullen worden overgebracht: 1. 
L’Apollo di Belvedere, 2. Il gruppo del Laocoonte, 3. L’Ercole, frammento detto il torso, con Greco 
nome d’Apollonio. 
144 Zie ook Gallo in Bergvelt e.a.(1993) 283 



graag en veelvuldig tegen het decor van de ‘top twee’ portretteren. De Torso, de 
Laocoön en de Apollo waren de beeldbepalende elementen van het museum. Ze 
stonden allen in het centrum van zichtassen, zoals te zien is in de plattegrond die een 
Engelsman rond 1802 maakte (fig.10). In deze enscenering was de hellenistische 
Laocoön de belichaming van Rome, dat nu verplaatst was naar Parijs. Napoleon 
eigende zich het beeld toe om zijn empire in de mythische en historische context van 
keizerrijken te plaatsen. Apollo was eenzaam boven alles verheven, sinds hij als 
gevolg van Winckelmanns erotische beschouwingen als de meest sublieme uiting van 
Griekse kunst, verheven boven alles in de kunstgeschiedenis, werd gezien. Byron, die 
het beeld nog in Rome had aanschouwd schreef dat áls het al door mensenhanden 
gemaakt was, het niet uit een menselijk brein ontstaan kon zijn: ‘If made by human 
hands, is not of human thought’.145 In Napoleons propaganda nam Laocoön weliswaar 
een centrale plaats in, maar in zijn museum stond Apollo op een altaar, voor twee 
zuilen van rood porfier en geflankeerd door twee sfinxen (fig.11).146 Enkele decennia 
later- met de toenemende kennis over stilistische kenmerken van Griekse sculptuur én 
als gevolg van technische kennis van marmerherkomst, zou duidelijk worden dat 
Winckelmanns observatie op een vergissing berustte. Dat gegeven, samen met de 
transplantatie naar Parijs, had een ontwrichtend effect op de cultuurhistorische 
Vaticaans-Romeinse canon.  
 
Hoewel het effect nauwelijks minder revolutionair, spectaculair en theatraal was als 
destijds in Rome, waren de beeltenissen van Apollo en Laocoön in Göttingen verder 
verwijderd van hun oorspronkelijke Vaticaanse betekenis dan ooit. Tegelijk kwamen 
ze nadien nooit meer in een situatie die hen dichter bij het 16e eeuwse Vaticaanse 
‘Museion’ bracht dan hier, tussen de boeken in de voormalige Dominicaner 
kloosterkerk. Allereerst was het contrast tussen de profane, klassieke beelden in een 
gotisch, christelijk decor vergelijkbaar met het 16e eeuwse museum van Julius in het 
hart van het katholicisme, het Vaticaan. In de tweede plaats verhielden de beelden 
zich zowel in Göttingen als in Rome tot de aanwezigheid van een bibliotheek. In het 
jaar dat Reuvens de bibliotheek bezocht, in 1815, functioneerden de beelden in de 
Paulinerkirche niet meer in samenhang met de academische vakgebieden. Vanaf toen 
was hun functie- net als bij Julius II- museaal geworden.  
 
Onvermijdelijk is het nu om de vergelijking met Alexandrië voort te zetten- hoewel 
hier hooguit van een afgeleide sprake kan zijn, die vooral in haar centrumfunctie en in 
haar positie als ‘hart van geleerdheid’ gezocht moet worden. Anders dan in Rome en 
Alexandrië maakte de Göttinger bibliotheek geen deel uit van een paleis. Wél stond 
het (en in Reuvens’bezoekjaar nog nét) onder patronage van de koningen van 
Hannover. In de 18e eeuw was deze verhouding zelfs nog bijzonder sterk, zoals ook te 
zien was bij de totstandkoming van de collecties kunst en ethnografica voor het 
Koninlijk Academisch Museum. Inmiddels was het woord ‘museum’ ook ingeburgerd 
in de Engelse taal, waar het in 1706 in het Engelse tijdschrift ‘New World of Worlds’ 
gedefinieerd was als ‘a Study or Library also a College or Public Place for the Resort 
of Learned Men’.147 Georg August II, de officiële stichter van de Göttingse 
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universiteit en bibliotheek in 1737, was de tweede Hannoveriaan op de Britse troon: 
King George II. Hij was het die in 1757 de oude koninklijke bibliotheek uit St. James 
Palace aan het British Museum schonk. Zowel de universiteit, bibliotheek en museum 
van Göttingen als het British Museum in Londen instrumenten van de Verlichting bij 
uitstek.148 Waar een verlicht vorst het aan zijn eigen stand, maar vooral aan de 
burgerij verplicht was het ‘Museion’ buiten de muren van het paleis te houden, droeg 
hij voortaan zorg voor een ‘satelliet-museum’, dat financieel én politiek in hoge mate 
op hem bleef leunen. De aanleg van het Pio-Clementino Museum in de jaren 1770, 
waarin de Vaticaans-Romeinse collecties voor het eerst openbaar toegankelijk werden 
hield gelijke tred met die vroege ontwikkeling. Ook dat museum kan, met zijn 
gescheiden opgang gezien worden als een satelliet museum.  
 
Tijdens zijn verblijf in Göttingen legde Reuvens nieuwe contacten, die hij zijn leven 
lang trouw bleef, getuige de brieven waarin van gedachten werd gewisseld over door 
hem toegezonden publicaties en getuige de aanbevelingen die hij weer voor anderen 
schreef. Of hij Friedrich Gottlieb Welcker, die slechts enkele jaren, tussen 1816 en 
1819, leiding gaf aan de bibliotheek ontmoette is niet bekend, maar wel weten we dat 
hij hem in augustus 1822 heeft opgezocht in Bonn. Daar was hij hoogleraar en gaf 
leiding aan het Akademisches Kunstmuseum.149 In de loop der jaren, zonder twijfel 
daartoe geïnspireerd in Göttingen, bracht hij een indrukwekkende verzameling 
pleisterbeelden bijeen. Net als in Göttingen lag in Bonn de leiding van bibliotheek en 
kunstmuseum in handen van één persoon. Welcker zette in Bonn de ‘Heynische’ 
traditie voort door pleisterbeelden van Laocoön, en Apollo Belvedere, hier aangevuld 
met de ‘Torso Belvedere’ in de bibliotheek te plaatsen, terwijl de rest van de 
pleistercollectie in het museum stond opgesteld, die toegankelijk was vanuit de 
bibliotheek.150 Heyne’s bibliotheek met pleisterbeelden vond enkele decennia later 
ook navolging in Oxford, in de Radcliffe Library, wat gezien de invloedsfeer van de 
Hanoverianen niet verbazingwekkend is. 151   
  
De plaats van Heyne werd uiteindelijk, in 1819, ingenomen door een generatiegenoot 
van Caspar Reuvens, de veelbelovende filoloog Karl Otfried Müller (1797-1840), die 
op velerlei wijze met Reuvens vergeleken kan worden.152 Met Müller, afkomstig uit 
Breslau  werd een nieuwe bloeitijd voor de Altertumswissenschaft in Göttingen 
ingeluid. Müller, die in zijn jonge leven nauwelijks de kans had gekregen om zich in 
de archeologie te verdiepen, werd in twee maanden tijd klaargestoomd in Dresden, bij 
één van de belangrijkste archeologen van zijn tijd Karl August Böttiger, die van 1814-
1835 hoofdconservator was van het Antikenmuseum in Dresden. Daar bevond zich 
ook de Romeinse collectie van de kunstenaar Anton Rafael Mengs, één van 
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Winckelmanns vrienden.153 Müller’s leven is goed gedocumenteerd door de publicatie 
van brievenboeken.154 Zijn reizen naar Nederland, Engeland en Frankrijk in 1822 
maakten deel uit van zijn opleiding, de route ervan- net als bij Reuvens- was bepaald 
door aanbevelingsbrieven, die hij gretig verzamelde. De historicus Arnold Ludwig 
Heeren, evenals Georg Adam Forster inmiddels getrouwd met één van Heyne’s 
dochters, had een belangrijke rol op de achtergrond gespeeld bij Müllers  aanstelling 
in Göttingen. Hij had hem niet alleen geadviseerd collecties in het buitenland te 
bezoeken, maar droeg ook zorg voor de financiering ervan. Het verslag ervan is 
grotendeels en vrij gedetailleerd terug te vinden in de brieven aan zijn ouders. Over 
Leiden, en zijn bezoek aan Reuvens in mei 1822, hun eerste kennismaking, schreef hij 
hen niets. Misschien dat Müller teveel in beslag was genomen door zijn overtocht 
naar Engeland en aankomst in Londen kort daarna. De verveelde toon van zijn verslag 
van zijn bezoeken aan Utrecht en Amsterdam, waar hij nog een ontmoeting had met 
David Jacob Van Lennep, doet vermoeden dat hij na Leiden eenvoudigweg genoeg 
had van Nederland. Wél deed hij hierover verslag in een brief aan Heeren, die hem 
ook voor Reuvens een aanbevelingsbrief had meegegeven. Een enkel regeltje over de 
vriendelijke ontvangst, en over Reuvens’ ijver voor het archeologische vak. En van 
‘die gar nicht unbedeutende Antikensammlung in Leyden’, waar hij met ‘Prof. 
Reuvens eine schnelle aber sehr freundliche Bekanntschaft anknüpfte’.155 En dat het 
bezoek hem alweer een aantal aanbevelingen voor Engelse filologen had opgeleverd, 
kennissen van Reuvens, die deze had leren kennen tijdens zijn twee bezoeken aan 
Londen. Een aanbevelingsbrief die Reuvens in die dagen voor Müller in Leiden 
schreef aan zijn Parijse hoogleraar Boissonnade, met het verzoek zijn Duitse collega 
te ontvangen en behulpzaam te zijn bij bezoek aan bibliotheek en musea in Parijs is 
ook bewaard gebleven.156 Dat Müller Caspar Reuvens in zijn museum bezocht staat 
vast, getuige de notities die in zijn reisdagboeken bewaard zijn gebleven.157 Dat dit 
bezoek niet in de vrij grondige commentaren bij de brievenbundel is terug te vinden 
heeft misschien te maken met het gegeven dat de notities gebundeld zijn als 
Reisetagebücher Berlin, Wien, Copenhagen, Wien, Trier (7,2), Paris (7,1), waarbij 
Müllers notities over het bezoek aan Leiden onder ‘Copenhagen’ terug te vinden zijn. 
Ook in de brief aan Boissonnade is te lezen dat Karl Otfried Müller met Caspar 
Reuvens in contact was gekomen middels een aanbevelingsbrief van de historicus 
Arnold Ludwig Heeren. Via deze omweg weten we dat Caspar Reuvens in 1815 in 
Göttingen ook kennis had gemaakt met Heeren. Böttiger was een goede vriend van 
Heeren, en zo moet het contact gekomen zijn voor recensies van Reuvens’ publicaties, 
in het tijdschrift Amaltea, dat in Dresden onder zijn redactie tot stand kwam.  
 
Na Göttingen vervolgde Reuvens zijn reis naar Wolfenbüttel en Braunschweig, om 
zich, geïnspireerd door zijn Göttingse avontuur ‘onledig te houden’, met ‘behalven het 
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andere bezienswaardige, eene bijzondere kennis te bekomen van de inrigtingen tot 
opvoeding en onderwijs’.158 Ook een bezoek aan de ‘beroemde Biblioteca 
Guelferbytana en in Brunswijk het Collegium Carolinum, Catharineum, en Martineum 
[...]’ behoorden hiertoe. In Hannover ontving hij het bericht dat het er met de 
onderwijshervormingen van Van Swinden goed voor stond. Daar besloot hij vanwege 
de laatste formaliteiten inzake zijn in het vooruitzicht gestelde hoogleraarschap in 
Harderwijk, terug te gaan naar Nederland.159  
 
Najaar 1815 
 
Terwijl Reuvens in de Göttinger bibliotheek aan zijn museumbezoek in Parijs werd 
herinnerd, begon de in Rome gegrondveste Europese canon van antieke sculptuur te 
wankelen, als voorbode van een dramatische verandering in de erop volgende jaren. 
Na de capitulatie van Parijs in juli 1815 waren vertegenwoordigers van de 
verschillende landen naar Parijs afgereisd om de tijdens de Empire verzamelde en 
geconfisqueerde kunstschatten bij de directeur generaal van het Louvre, Vivant 
Denon, terug te eisen. In augustus 1815 benoemde paus Pius VII Chiaramonti (1800-
1823) de beeldhouwer Antonio Canova, inspecteur generaal van de Romeinse en 
Vaticaanse collecties – en in zekere zin de opvolger van de naar Parijs gevluchte 
Visconti- om de onderhandelingen over de teruggave in Parijs te voeren. Deze waren 
langdurig en bijzonder gecompliceerd, niet in de laatste plaats doordat Engeland, 
Rusland en Oostenrijk een sterke positie hadden opgeeïst met de aanwezigheid van 
eigen legereenheden in Parijs. Het Vaticaan bungelde daar, net als Nederland, een 
beetje bij- omdat de constitutie van beiden volledig veranderd was, wat ook gevolgen 
had voor de status van de confiscaties. Canova werd gesteund door Richard William 
Hamilton, de Engelse ondersecretaris van Buitenlandse zaken.160 De 
onvoorwaardelijk Engelse steun voor de paus ging niet zozeer terug op de historische 
culturele verbondenheid die Engeland ten opzichte van Rome voelde, als wel op de 
politieke ontwikkelingen van de laatste tien jaar. De gevangenschap van Paus Pius VII 
in 1809 was een direct gevolg van zijn weigering deel te nemen aan het Continentale 
Systeem, waarin Napoleon de boycot van economische relaties met Groot Brittanië 
had voorgeschreven.161 In oktober lukte het Canova om met behulp van de katholieke 
Habsburgse keizer en diens Oostenrijkse troepen de Romeinse kunstwerken te 
verzamelen en gereed te maken voor transport. In januari 1816 werden de wagens met 
beelden, schilderijen en manuscripten uit de Vaticaanse bibliotheek feestelijk bij de 
Porta Pia in Rome binnengehaald.  
 
In dezelfde maanden, in het najaar van 1815 vond er een intensieve briefwisseling 
plaats in Europa over een andere belangrijke museale kwestie rond de door Lord 
Bruce Elgin in Athene aangekochte sculptuur van het Parthenon, die hij aan de Britse 
Staat wilde verkopen. Zijn aankoop van de sculptuur in 1801, grotendeels bestaande 
uit de metopen en delen van de friezen van de tempel van Athena (Minerva, zoals zij 
in die tijd nog consequent werd genoemd), betrof een particuliere transactie tussen de 
Turkse, Ottomaanse diplomaten en de Britse gezant Elgin. Daarbij had de timing niet 
beter gekund. De Engelsen hadden de Fransen bij Egypte verslagen, waardoor ze 
algehele sympathie ondervonden van de Ottomanen. Via vele omwegen was de 
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sculptuur in delen in Engeland aangekomen, en Elgin na Franse gevangenschap 
eveneens. In juli 1814, toen de oorlog ten einde was, had Lord Elgin contact gezocht 
met Visconti, om de beelden eens aan een nadere inspectie te onderwerpen.162 
Hamilton, Visconti en Canova ondersteunden het voorstel van Elgin en werkten mee 
aan de totstandkoming van een Memorandum on the present state of the negociation 
respecting The Purchase of the Elgin Marbles-London, dat in 1815 aan het Engelse 
parlement werd voorgelegd en doorslaggevend zou zijn in de eerste fase van de 
beslissing om de ‘Elgin marbles’ te kopen en in het British Museum onder te brengen. 
Dat Griekse sculptuur superieur was aan al het andere, was boven alle twijfel 
verheven. Hierin klonk nog steeds het gezag van Johann Joachim Winckelmann, die 
deze volmaakt vond; ideaal in haar voorkomen en daarmee zelfs superieur aan de 
natuur. Nu waren die maatstaven gebaseerd op de gracieuze schoonheid van de 
vrijstaande wit marmeren beelden die Winckelmann kende uit de Romeinse collecties, 
en waarvan hij aannam dat het hier naast enkele Romeinse kopieën van Griekse 
originelen ook authentieke Griekse beelden betrof. De ‘Elgin Marbels’ konden 
moeilijk op die zelfde manier worden beoordeeld; het waren geen vrijstaande 
sculpturen, maar architectuurdecoraties die zich enkele tientallen meters boven het 
gezichtsveld van de tempelbezoeker bevonden, die voor een deel nauwelijks zichtbaar 
waren en een zekere ornamentele betekenis hadden. Ze waren dus ook nadrukkelijk 
niet bedoeld om van dichtbij bekeken te worden. De beeldhouwer Pheidias, aan wie 
het ontwerp ervan wordt toegeschreven- heeft de proporties van de sculptuur in het 
fries aangepast aan de optische situatie.  
Het is maar zeer de vraag wat Winckelmann, ware hem de gezegende leeftijd van 
zevenentachtig jaar wèl gegeven, van de beelden had gevonden.163 De ‘Elgin marbles’ 
waren van een kwaliteit die men in de collecties antieke beelden in Europa niet eerder 
gezien had; ze vertoonden een uitzonderlijke plasticiteit, waarbij de bewerking van 
het marmer niet op alle punten even gepolijst was. En daarbij, en dit zou een grote 
schok teweegbrengen in de heersende smaakopvattingen: er waren resten van kleuren 
te zien, in de verborgen plooien van de rijk gedrapeerde gewaden. Langzamerhand 
zou het besef doordringen dat die prachtige marmeren beelden met hun natuurlijke 
kleurstellingen oorspronkelijk kakelbont beschilderd waren. Ondanks de uitgebreide 
kennis die hierover tegenwoordig bestaat, lijkt de heersende smaak sinds de 18e eeuw 
onveranderd te zijn gebleven. Klaarblijkelijk heeft de eeuwenlange vertrouwdheid 
met gravures, de wijdverbreide adaptatie in de architectuur- inmiddels ook ver buiten 
Europa- en de kopieën die sinds de implementatie in de Göttingse bibliotheek in 
steeds groter veelvoud tot ons zijn gekomen, gezorgd voor een collectieve visuele 
verankering, zó diep dat er onwil lijkt te bestaan ons over te geven aan de erkenning 
van de historische realiteit. Wat in wezen wordt gewaardeerd is de schoonheid van het 
verval en van de kopie, en niet de authenticiteit.  
 
In het Memorandum beschreef Hamilton dat Visconti- die als onbetwist autoriteit 
werd gezien- had verzekerd dat de Atheense sculptuur ongeëvenaard was en boven al 
het andere verheven. Ondanks alle politieke beroering in Europa adviseerde de 
hoofdconservator van het Louvre- zijn Romeinse herkomst ten spijt- de Engelse 
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regering tot aankoop over te gaan.164 Toen Reuvens in 1823, in een belangrijke, in het 
volgende hoofdstuk nader te bespreken publicatie, op deze aankoop-affaire 
terugblikte, stelde hij vast dat Visconti ‘[…] wel wat ruim was in het ‘uitdeelen zijner 
lofspraak’. Maar ook- Visconti was in 1818 gestorven dat deze ‘is en blijft altijd de 
groote oudheidkenner’. Reuvens kon zich niet voorstellen dat Visconti met zijn 
adviezen uit persoonlijke vriendelijkheid zou hebben gehandeld, en evenmin dat er 
sprake zou zijn ‘van staatkundige eerbewijzing van de zijde van de Fransche 
regering’. 165 De Republiek der Letteren was, zo blijkt hieruit, niet met de 
eeuwwisseling ten onder gegaan.  
Belangrijkst in dit verband is ten slotte dat Visconti de Laocoön en de Apollo 
Belvedere voortaan als tweederangs beelden beschouwde.166 Nadat het Britse 
parlement het hierboven genoemde Memorandum tot zich had genomen, besloot het 
zelf een commissie samen te stellen die onafhankelijk van de eerdere- door Elgin 
gestuurde- adviezen te werk moest gaan, ten einde tot een advies voor het Lagerhuis 
te komen.  
Het verslag hiervan, The Report from the Select Committee to the House of Commons, 
respecting the earl of Elgin’s collection of sculptured marbles, is een letterlijke 
weergave van de waardevermindering van de Apollo en de Laocoön, van de 
veranderende codificatie van cultuur. De commissie had hiertoe allerlei spilfiguren uit 
de culturele wereld geinterviewd; kunstenaars, leden van de Royal Academy, leden 
van de Society of Antiquarians, en van de Society of Dilletanti. Aan allen werd de 
volgende vraag- in uiteenlopende bewoordingen gesteld: ‘As compared with the 
Apollo Belvidere and Laocoon, in which class should you place the Theseus, the 
River God, (tegenwoordig geïdentificeerd als Dionysus, mh). Are they not more 
according to common, but beautiful nature, than the Apollo?’, werd gevraagd aan 
Richard Westmacott, een niet onbelangrijk beeldhouwer die verantwoordelijk was 
voor de inrichting van het British Museum. ‘Theseus has all the essence of style with 
all the truth of nature; the Apollo is more an ideal figure’, antwoordde Westmacott .167 
Zijn kwalificatie van Apollo komt overeen met die van Winckelmann. Westmacott 
echter, achtte ‘naturalisme’ hoger dan ‘idealisme’.  
 
Dit leidde er ook toe dat Rome haar positie als Europees Cultuurcentrum verloor. De 
ontwrichting als gevolg van de Napoleontische uittocht van cultuurgoederen kreeg nu 
met de devaluatie van haar topstukken de nekslag. Winckelmann heeft daar volkomen 
onbedoeld maar in beduidende zin toe bijgedragen. Het effect van zijn oeuvre was een 
algemeen erkende overheersende monopoliepositie van Griekenland in het Europese 
gedachtegoed, dat had geleid tot een neo-classicisme dat zijn oorsprong vond in 
Rome. Met de Britse aankoop van de Atheense sculptuur en het transport in 1816 van 
de Royal Academy naar het British Museum, waar de beelden sinds 1817 voor het 
publiek te zien waren in een tijdelijk onderkomen, gevolgd door de langzaam maar 
zekere ontsluiting van Griekenland in de Europese cultuurruimte, haar vrijheidsoorlog 

                                                 
164 Reuvens schreef over Visconti dat deze voor een Fransman door kon gaan (1823) deel 2, p.7 
165 Reuvens (1823) 4 
166 Hamilton (1816), 11 ‘The Chevalier Visconti has observed in them the originals of the attitudes of 
many of the most celebrated statues of antiquity; he has declared them to be above any value, and 
esteemed by all the leaned, since their first exhibition, as unequalled: he classes the Apollo and the 
Laocoon as secondary statues.’ 
167 Taylor (1816) 32 



en de beweging van het philhellenisme, verloor Rome langzaam haar exclusieve 
positie in de Europese cultuurruimte.168  
Canova, die Elgin op zijn terugreis uit Athene in Rome had ontmoet, en bij die 
gelegenheid ook delen van de sculptuur had bekeken, moet hebben voorvoeld dat de 
canon van de Europese cultuurgeschiedenis dramatische wijzigingen zou ondergaan, 
én dat daarin voor hem een cruciale rol was weggelegd . In die tijd was het nog maar 
zeer de vraag of ‘ zijn’ Vaticaanse collectie terug zou keren uit Parijs. Zoals in latere 
hoofdstukken aan de orde zal komen, moet dat voorgevoel Canova geïnspireerd 
hebben tot drastische wijzigingen in het Vaticaanse museum, die het na terugkomst 
van de beelden uit Parijs en hun devaluatie in datzelfde jaar, zou ondergaan.169  
 
Apollo en Laocoön bleven in de eerste decennia van de 19e eeuw, tót het ontstaan van 
een moderne canon, een ijkpunt in de beoordeling van al het nieuwe dat in de musea 
voor oudheden in de eerste decennia van de negentiende eeuw manifest werd. De 
waardering voor deze beelden veranderde voorgoed. Veel wat nieuw ontdekt werd en 
waarvan delen de westerse musea bereikten: eerst uit Griekenland, daarna uit de 
Oriënt, werd volgens steeds wisselende kwalificaties beter, mooier, verhevener, 
exotischer gevonden. Dit proces maakte deel uit van de totale verandering van de 
configuratie die Foucault de klassieke ‘épistème’ noemde en die zich voordeed vanaf 
het begin van de negentiende eeuw. Vanaf die tijd werden de dingen, die voorheen 
beoordeeld waren binnen de ruimte van de representatie, op zichzelf betrokken. Ze 
kregen een historische betekenis.170  
In dit proces was 1815 een sleuteljaar. In het najaar verscheen Reuvens’‘Collectanea’, 
dat hij aan alle betrokkenen bij zijn aanstelling tot gewoon hoogleraar in de Griekse 
en Latijnse Letterkunde in Harderwijk verstuurde.171 In januari 1816 hield Caspar zijn 
inaugurele rede: ‘De Literarum disciplina, animos ad studia severiora et ad vitam 
communem praeparante’. Zijn vorming had plaats gehad op de drempel van de 
moderniteit, terwijl zijn voorbeelden laatste representanten waren in de klassieke 
periode. In dat jaar was hij getuige van een radicale transformatie waarin hij zelf- óók 
met betrekking tot Apollo, Laocoön en de ‘Elgin marbles’- vanaf zijn eerste Leidse 
jaren een actieve rol in zou vervullen. 
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