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LEVENSBERI CH T 

VAN 

L. J. F.. JAN S SEN. 

DOOR 

1. O. G. BOOT, 

literetam der .1.fdeelinp Letter1etlflde *). 

Op den 26Bten Jnnivan dit jaar schreefm~j ons medelid 
JANSSEN ,na dankbetuiging voor den aankoop van een belangrijk 
arohaeologisehwerk voorde boekerij der Akademie, het volgende' 
"Zoo<ka. ik wee"! fiks ben, denk iknw voorbeeld te volgen 
en een nit-stap, eerst in Gelderland, te doen, waar ik: u in 
Beek hoop te zien. À3nmededeelingsstof zal het ons na de 
vacantie wel niet ontbreken; gij kunt wel op mij rekenen." 
De hoop op herstel van gezondheid is nietvervuJ.d, en het is 
aan den ijvengenonderzoebr der oudheden op onzen bodem 
niet vergund geworden, de reeks zijner mededeelingen in de 
Alta.démievanwetenschappen .met :eene te vermeerderen. De 
hartkwaal, die hem had aangetast, maakte op den 22sten Juli 
een einde aan zijn leven. Viel' dagen later werd zijn stoifelijk 
overschot YD1geBS ziinehegé6rtete Ovel'veen in het graf,waar 
zijne geliefde m.oeder ·l'Ust. ·ned.ergelaten en· het laatst vaarwel 
aan>de vromesohim. dooronsm.edelid SCROLT EN toegeroepen. 

J" ANSSENis te lang aandet.e Akademieverbondeu geweest, 
hij .. ·heefti te veel belang in baar gesteld en znlk:s door daden 

·'·VIior,edt'agenÜlde·gtwooe vergadering van ·lSI>Ilcèlliher 1869. 
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bewezen, dan dat het zoude voegen, met de enkele kennisge
ving van zijn overlijden van hem a! te stappen. Vergnntmij, 
dat ik de taak om· zijn leven te schetsen aanvaard rekenend 
op uwe toegevendheid. Want .. dn,ar ik lANSsENnietgekend 
heb in hetmiddenpunt zijner. werkzaamheid en met een. groot 
deel zijner talrijke geschriften geen kennis heb gemaakt ,zal 
mijne schets zeer onvolledig zijn, Wie meer over hem wil 
hooren, dien verwijs ik bij vOOl'l'a!'ld naar het bericht dat een 
zijner Leidschevrienden gezegd wordt voor de Handelingen 
der Leidsche maatsehappij van letterkunde te stellen, aan het
welk eene 'vonedige opgave van JANSSE:NS geschriften zal toege
voegd worden. 

LEONRARD lollANNES:F1UEDlUCR JANSSEN is den 23sten Decem
ber 1806 te Herwen, waar zijn vader toen predikant bij de her
vormde gemeente was, geboren. Zijn laatste voornaam verraadt 
.djne Duitscheafkomst, evenals. de gemakkelijkheid , wà.armede hij 
Hoogduitsch spraken schreef ,deed vermoeden dat er Duitsch 
bloed. in zijne aderen stroomde. En zoo was . het. . Zijn· groot
vader I. w. IANSSEN, die in het midden der vorige eeuw 
predikant ergens in de Paltz was, verliet met een dettigtalle
den zijner gemeente zijn vaderland ,om de geloofsvervolgingen 
vlUlden keurvorst K.A.REL TJIEODOOR te ontwijken en begaf 
zich met 'hen op weg om in Amerika de gOOsdienstvrijheidte 
zoeken, waarvoor het grootste deel van Duitschland toen nog 
niet rijp was. Een .Engelsehsehip zou hen uvervoeren ,maar 
de armePaltzers te Lobithgekomen kregen daar bericht uit 
Rotterdam,1latde kapitein lien opgelicht had en vertrokken 
was. Ztmdermiddelenvan ,·bestaan·· werden zij alseenebtmde 
heidenen aan de grenzen van Gelderland.afgeweztm ,'ellhun 
toestand Was deerniswaardig • toon de koning van.Pmissen nE

;])Rtl\.I1eengede6ltederGooherheid.ehnn wt'MJl'mplaaatsllan
wees, waar zij~der aanv~ 'V3ll1AN$SENFfabdorf stich· 
ten,da.tlangzamedtandè6l1Welv~ .• ~.ende moeder-
staatvanversehcidene_weV&lkplat~ isgeworiten.Die 
voo~lijk.een, .volgeBshet 'geWigenia cvanajn kminzeon • 
doorkl1udige<man ·neeft late,l"metdenlandschrijverv'E~)(El'lR 
teZevemta;l!}.Zijn.~~ ~Jll0e4emijde,veel··~ 
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gw.om.den .aanleg van . den knaap te ontwikkelen en b~j hem 
lieD:1e voor de studie op te wekken. Herwen gaf den knaap 
volop gelegenheid (}In zijn krlIohtigliohaam door àllerleioefe
ningen te harden; hij werd daar een onvermoeid wandelaar, 
een gooil .!'Uiter en een sterk schaatsenrijder; maar de dorps~ 

school bood weinig gelegenheid aan om veel kennis . op te doen. 

Daarom werd hij op jeugdigen leeftijd naar Zevenaargeb1'30ht 
om onder de leiding van zijn oom, den predikant o. G. HEI,~ 

DRING en van den· Reetor TIN:MANNVOorhet hooger onder
wijs voorbereid te worden. Die voorbereiding was echter gebrek
kig. en het heeft hem te Utrecht, waar hij zich in 1824 als 
stndentvoorde theologielietwchrijven, veel inspanning ge
kost om het verzuimde in te halen . en bij zijnetijdgenooien 
niet achter te staan in letterkundige kennis. Dat zijne pogin~ 
gen niet zonder gevolg zijn geble:ven, kan eene Latijnsche ver
handeling bewijzen, die in 1828 met goud bekroond is en in 

de Jaarboeken der Utreehtsche hoogeschool gedrukt staat. Zij 
bevat eene gt'allllllatisohe en aesthetischeverklaring van den 
negen-en-twintigstenpsahn. 

Twee jaren later werd hij proponent en kreeg spoedig een 
beroep te Nederlangbroek, waar hij den tweedenlanuari 1831 
zijn intreêpreek hield. Slechts weinige weken was hij in die 
betrekking werkzaam ,. toen .hij door ·een zware melancholie over
vallen en in een toestand verkeerend, die aan zijne naaste be
trekkingen grooten angst baarde, zijn dienst neder legde en 
totzijnè ouders, toen te Zevenaar wonende, terugkeerde. r n 

den familiekring, en bij den jongsten zoon en opvolger van zijn 
grootVll.der.TANSsENte Pfalzdorf, week de treurige kwaal. H~j 

vond afteiding en ,bezigheid in de studie der oude talen, waar
toe de w.aarneming van het rectoraat hem bracht, en in oud
heidkundige nasporingen, die hijinvereeniging met zijn neef 
ULDlUNG ondernam; Er· werdmoeitegeda.an om hem tot 
~ortedoen aanstellen ,m3lU"lANSSEN bezat evenmin den 
vereischtenAkademischen graad, als . hij lustge\Tooldé zich aan 
he.tónderwijs vaneen paar Jeerlingentoe te "'ijden. Hij wist 
misschien-bijondervinding, hoe treurig het lot is van· dedö'
een~aankleme LatJjnscheSèholfm,dîeveroordeeld >zijnÖUl 
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zoor enkelen, missehienweinig begaafde of . onwillige knapen, 
van de eerste beginselen tot een tamelijk voldoende kennis van 
Latijn en Grieksch, en van een aantal bijvakken, te brengen. 
Wanneer zal het tijdstip • aanbreken, dat door eenedringend 
noodige regeling van bet hooger. onderwijs zulke onvoldoende 
kweekscholen voor goed. zullen worden opgeruimd P 

HoewellANssEN de theologie niet aan den bpstokhad. 
gehangen. zooalsversehillende bijdragen van zijne hand over 
historisch-godsd.ienstigeonderwerpen, die van 1881 tot 1838 in 
de Godgeleerde Bijdragen geplaatst zijn, bewijzen lamnen, en 

• hoewel hij altijd voor de rechten· en belangenvanhetprotes
tantisme geijverd heeft, wenschtehij echter na zijn herstel 
niet weêrals herder eener· gemeente op te treden. Hij belJloot 
zijne tenten op een ander gebied. op te slaan, en vatte de pen 
op om l"ijne bevoegdheiddaa.rtoe te toonen. Zijn eerste ge
schrift over· een onderwerp van oudheid.k.undigen aard., de·· graf
heuvelen der oudeGerm.anen, was de voorlooper van een lange 
reeks geschriften overarehaeologie, die door hem van 1838 
tot 1869 inzijue moedertaal, in het Hoogduitsch, Înhet Franseh 
en in het Latijn zijn bewerkten uitgegeven. 

Door fwniliebetrekkingvielhet hem gemakkelijk. met den 
hoogleeraar REUVENS in kenn.istekomen. Maar zijne nauw
keurigheid in het opspo.renen belJehrijven van allerlei uit 
den bodem gehaalde oude voorwerpen • was de bestea.ánbe
velingbij den geleerde, diesed.ert 1818 de arehaeologieaan 
de Leidschehoogeschoolvertegenwoordigdeen wiens dood in 
1865 eene plaats heeft opengelaten, diehclaas t nog niet we
der is bezet geworden. JANSSENheeft REttVENsgenoegge
kend, om achting te krijgen voorzij11brakteren .zijne ge
leerdheid, . maar tekort om ·veel van hemteleeren, en· zijn 
wenach om door den invloed van :REuvENsbijhetMl1settm 
vanoudhedengep1aatstteworden iseerstnadietts overlijden 
vervuld. Immers bij Koninklijk besluit van <20 NöVember 158:5 
werd de meest geliefde leerling VBllBiEUl"ns;de 'uitgever van 
HQrapollo'8 W'el:kDverde bieroglyphen,Dr. C.LEElIANs,<rue al 
VQOfloopig .. door de Onratoren met het beheer vanbetM:tiseufu 
belast.w-.s.<wteeretenenu;NssENWtwaètltm Oönsetvatóf 
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aangesteld. Eerst ondel' dien titel, later, toen de onderscheiding 
van oorstenen tweeden Conservator door de benoemin.gvan den 
heer LEi)lUNS tot Direkteur vervallen was, als Conservator heeft 
JANSSEN ruim drie-en..dertig jaren bijna onafgebroken zijne 
dien3ten aan het Museum bewezen. Met den aanvang van dit 
jaar verwisselde hij zijne betreklringmet die van Direkteur· van 
het munt- en penningkabinet te Leiden, welke betrekking hem 
na het overlijden van zijn voorganger, den buitengewonen hoog-
1~ VAN DER eRUS, reeds voorloopig was opgedragen. Hier
door vet'kreeg hij eenige vet'hooging van jaarwedde, een beter 
klinkenden titel en grootere onafhankelijkheid. Hij is echter 
tekort. in dien nieuwen werkkring bezig geweest om te kunnen 
toonen, of hij daarbij Q}> de roohteplaats gesteld was. 

De bezigheden van den Conservator bij het Museum van oud
heden bestonden in het ordenen van hetgeen voorhanden is, het 
opsporen van oude voorwerpen, die de vaderlandsche . bodem 
oplevert, het uitbreiden der verzameling, het beschrijven van 
den. voorraad enwn de aanwinsten. Gij vordert niet van mij, 
dat ik in bijzonderheden· zal aanwijzen wat JANSSEN in elk 
opzicht verricht heeft. Het is voldoende u te verwijzen op eene 
menigte mededeelingen van zijne hand, die nu eens als rappor
ten aan de Regeering inde Staatscourant zijn opgenomen, dan 
in de LetterOOdeof in andere wetenschappelijke bladen en tijd
sehriften zijn geplaatst, dan weder in afzonderlijke geschriften 
van grooteren en kleineren omV8J)gter kennis van het algemeen 
zijn gebracht. Deze zijn de .{)nwraakbaregetuigen, dat hij even 
ijverig in het opsporen en onderzoeken, als in het ordenen en 

beschrijven der schatten van het Museum geweest is. Nu en 
dan heeft hij uitstappen .. gedaan {)p verderaf gelegen streken van 
het wijd uitgestrekt .gebied der oudheid; maar vooral hebben 
de Etmrische, Grieksche. . Romeinsche,Germaansche en vader
Jandtfche {)lldheden heDl stof tot onderzoek en beschrijving ge
leverd. Dei_riptitJ.nea lttru8tlaein. 1840,dein8C'1:iptWn68 
{}raecaeet ba~.in 1842, detffltJl&8cAe en&meimche beet
.tlenC'nlJeeld'IIJ6rM: inJ84:9,tle llrieJc8CÁeen RrmzeinscR.egra/
relie/8 in 1851, tie ~o.-cotta~8in 1862, de NtderiIM"lb
R!Jm~c4e .!lacIJlZiotkeeJc met ... àriesupplementen van·· 1844 ·tot 
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]866 door hem uitgegeven,fIi;}n Iroovelèbewijzen Vändevnjt 
en van degeleerdbeid van den schrijver. Door die werken is 
aan de stndieder archaeologie eengrOote dienst bewezeu,al 
blijkt het dat de schrijver in de palaeographieder opschriften 
somtijds gedwaald heeft en al vindt men hier niet die nitge
hreidepbilologische kennis, die aan de werken van IC o. ){ULl,ER, 

F. G. WEWKER, O. JAHN, ED. GERRAR.D en anderen zulk een 
hooge waarde bijzet. 

In het bijzonder verdient. JANSSEN gewaardeerd ie worden 
alsvermmelaar en beschrijver van Germsansehe en vaderland$ehe 
oudheden. Onder de verdienstelijke beoefenaars van dat ge
deelte der. archaeologiezal mijn naam naast die van HENlllUK 
CANNEGIETER, J. IN DE BE'l'OUW, 'N. WESTENDORl? en C. J. C. 

Jl.EUVB'NS in eere blijven. Niet licht werd in ons land of in 
het Kleefscheeenig voorwerp van oudenOOl'Sprong ontdekt, of 
hij was bij de . hand om het te onderzoeken· en daarvan verslag 
te doen in hinnen- of buitenlandschetijdschriften, of ook in 
zijne beide verzamelingen van oudheidkundige mededeelingen, 
die te Leiden (1842-46) en te ArnheJn (18M·-59~ zijn 
uitgegeven. Zeeland en Drenthe, Friesland en Limburg trokken 
in datopzieht even goed zijne aandacht en belangstelling, als 
Gelderland en Holland. Nieuweontdelclcingenvan oude voor
wetpenbraeht hij gaarne in de vergaderingen van deze afdee
lingder Akademie ter sprake, en als geene andere ledcumich 
aanboden tot het doen van eenige mededeeling, dán klopte uw 
sooretariszelden te vergeefsbij.JANSSEl'il aan. 

H(3f; heeft den wakketenmanniet aan erkenning zijner ver
dienstenon.throken:, al heelt het Nederhmdsche ridderkruis mijne 
borstni~versierd. Boven vele onderscheidingen ·zal· de titel 
hem welkom geweestr&jn 'van Doetor'in de letteren,d:ie hem 
doordelettetkandigefaculteit te;UtreCht~p den· ·14id41t· Maart 
183ft 1it#1orureaWlu 'VerleeD'd werd, ter\Vijlde1litreilcing'der 
bul· meteene .vleijen:de toespraakván zijnvroegeren reermeeste'r 
PR.W .• VANHEtl'SDJ!: .gepasrd ging, en de~dderotde Sdeklasse· van 
St. Anne, hem in 1866 door den keizer van Rusland gezonden, 
als&m.kbetnigillgv~r-deditm$telÎ, die hij aan~aenbekenden 
oodheidkundigeKöllLute Pete1."sburg: OOWez'elt had door zijne 
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meûedeeIîngen over gesneden steenen met kunstenaarsnamen uit 
het' Koninklijk kabinet te 's Gravenhage. Het Kon. Insti~uut 

nam'hem reeds in l837 onder de Correspondenten der derde 
klasse op, en in 1849 nam hij zitting onder d~ gewone leden 
van de tweede klasse. Dientengevolge was hij een dergenen , die 
na de nieuwe organisatie van de Kon. Akademie van wetenschap
pen hij besluit van 23" Februari 1855 tot lid van de letter
kundige afdeeling benoemd werden. 

Meermalen ontving hij van regeeringswege onderstand tot het 
doen van oudheidkundige nasporingen op onzen bodem, en in 
1859 werd hem een vrij aanzienlijke som toegestaan tot het 
ondernemen eener wetenschappelijke reis. Hij bezocht in April, 
Mei en Juni van~t jaar verschillende streken van Duitsch
laud, Zwitserland en Hongarijen, en gaf verslag van zijne be
vindingen aan de regeering en in vier afzonderlijke stukken aan 

hetgroote publiek, waarop nog een vijfde had moeten volgen, 
dat wel onder zijne papieren gevonden, maar niet gedrukt is. 
De reis door Hongarijen had tevens ten doel om op uitnoodi· 
ging van de godgeleerde faculteit te Utrecht een onderzoek in 
te stellen naar de behoeften der protestantsche kerken dàar te 
lande, een onderwerp, dat JANSSEN, die zooveel gedaan heeft 
voor de vestiging en uitbreiding der Nederlandsche Gustaaf-Adolf
vereeniging, zeer na aan het hart lag. Evenals JANSSEN op 
zijne binnenlandsche reizen vele vriendschappelijke betrekkingen 
aanknoopte, deed hij dit in andere landen. Welk een aange
name herinnering hij in Hongarijen achterliet, is mij gebleken 
uit een brief, dien de Direkteur van het evangelisch seminarium 
voor onderwijzers te Oedenburg of Sopron mij eenige weken na 
het overlijden van JANSsENtoezond, omdat hij behoefte gevoelde 
aan iemand in Holland te betuigen, wat hij en zijne kweek
school in hem verloren had. "Er war," zoo schrijft hij, "ein 
Mann im besten Sinne des Wortes. Er hat Segen gestreuet 
wund ferne; sein Andenken ist durch ein Stipendium an 
unserer Anstalt verewigtworden.W enn es möglichwäre ihn 
durch heisse ThränenZtl. erwecken, so wiirde ich keinenAllgen
blic.k:anstehn meinen Thränenquell bis zur Neige ftiessen zo 
lassen,'" 
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Te Leiden en elders, ook in onzen kring,teldehijvrien
den, in wier vemouwelijlten (lmgaU:g hij verpoozing vond van 
zijn ingespannen kamer leven. Hij was zeer gevoelig voor elk 
bewijs van vriendschap. Zuinig op zijn tijd was hij evenwel 
altijd bereid om aan ieder, zelfs aan onbekenden, dienst te be~ 
wijzen, en waar· bet noodigwas met raad en daad te helpen. 
Als zijn prikkelbaar gestel h~m tot een hard woord of een ge
streng oordeel vervoerd had, dan was hij steeds bereid om dwa
ling te erkennen. ZOO W~1ANSSEN bij zijn leven, zoo bleef 
hij in zijn laatste uur. Toen hij te Rotterdam in het zieken
huis, waarheen hij zich had laten brengen, zijn einde na zwaar 
lijden voelde naderen, nam hij in gedachte afscheid van zijne 
vrienden, en na in stille overdenking een bete brood en een 
teug wijn genuttigd te hebben, blies hij den laatsten adem uit 
met den naam loons op de lippen, 

Aan het einde van mijn taak gekomen neem ik een woord 
over van zijn opvolger bij het :Museum van oudheden, dat de 
Koninklijke Akademie van wetenschappen gaarne zal onderschrij
ven: Wij verliezen in .JANSSBN den vriend der wetenschap, den 
ijverigen oudheidkundige. 
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