
 

Johannes Tiberius Bodel Nijenhuis (1797-1872) keldergraf 163, vak B 
Jurist, uitgever, maar vooral kaartenverzamelaar 
 
Personalia 

Geboren: 23 november 1797 te Amsterdam 

Zoon van: Evert Bodel Nijenhuis en Magdalena Henrietta Luchtmans 

Gehuwd met: (1) Jonkvrouwe Sophia Theodora Tydeman op 14 augustus 1822 te Leiden 

  (2) Cornelia Gerardina Brillenburg op 19 april 1827 te Schiedam 

Overleden:8 januari 1872 te Leiden 

Begraven: 12 januari 1872 

 

Samenvatting 

Bodel Nijenhuis wordt in 1797 te Amsterdam geboren. Zijn vader is koopman en zijn 

grootvader de bekende boekhandelaar en uitgever Johannes Luchtmans. Na de 

Latijnse school gaat hij rechten studeren, een studie die Bodel in 1819 afrondt met een 

promotie. Hierna treedt hij toe tot de firma Luchtmans; zijn grootvader is dan al tien 

jaar dood en het bedrijf wordt gerund door Johannes Brill. In 1821 wordt Bodel 

eigenaar, maar hij laat de meeste zaken over aan Brill. Als Johannes Brill in 1848 

overlijdt, verkoopt Bodel de firma aan diens zoon Evert Jan Brill. 

 Bodels interesse ligt meer bij prenten en 

dergelijke zaken. Daarnaast besteedt hij 

veel tijd aan de Maatschappij der Neder-

landse Letterkunde, waar hij vele jaren de 

belangrijke functie van secretaris vervult.  

 Bodel trouwt in 1822 met Doortje 

Tydeman. Zij overlijdt in 1825, waarna 

Bodel vier jaar later hertrouwt met Cornelia 

Billenburg. Beide huwelijken blijven kinder-

loos. 

 Bodel, die op het Rapenburg vlak bij de 

universiteit woont en wekelijks minstens 

honderd nieuwe exemplaren koopt, heeft 

op zeker moment in zijn eigen huis niet 

genoeg ruimte. Gelukkig kan hij het pand 

ernaast kopen en op die manier zijn enorm  

 
Portret Johannes TiberiusBodel Nijenhuis 

uitgebreide verzameling verder uitbreiden en bij de hand houden. 

 In 1872 overlijdt Bodel Nijenhuis. Hij heeft al in 1866 laten vastleggen dat zijn 

prenten naar de universiteitsbibliotheek gaan. Deze Collectie Bodel Nijenhuis heeft 

grote wetenschappelijke waarde en wordt tot op de dag van vandaag regelmatig 

geraadpleegd.  



Volledige versie 
 

Afkomst 

Johannes Tiberius Bodel Nijenhuis wordt op 23 november 1797 geboren in Amsterdam 

als zoon van de koopman Everardus Bodel Nijenhuis (1765-1816) en Magdalena 

Henriette Luchtmans (1769-1799). Hij heeft nog een oudere zus, Catharina Johanna 

(1796-1866). 

 Zijn moeder overlijdt als hij twee jaar is. Met zijn zusje 

verhuist hij hierna naar hun grootvader, die net zijn vrouw 

verloren heeft, en diens ongetrouwde dochter Cornelia in 

Leiden. Vooral door Cornelia, een lieve en bescheiden 

vrouw worden zij opgevoed. Bodel heeft de zorg van zijn 

tante steeds zeer gewaardeerd. 

 Zijn grootvader is de bekende boekhandelaar en uit-

gever Johannes Luchtmans (1726-1809), die samen met 

zijn neef Samuel de scepter zwaait over de in 1683 op-

gerichte drukkerij, boekhandel en uitgeverij Luchtmans, 

een van de oudste en meest invloedrijke Hollandse 

boekhuizen. Als Bodel twaalf jaar is overlijdt zijn groot-

vader. De uitgeverij wordt overgenomen door Johannes 

Brill. 

 
Johannes Luchtmans 

 

Jurist en uitgeverij Luchtmans 

Als Bodel de Latijnse school [later overgegaan in het Leids gymnasium] van rector 

Bosse heeft afgerond, gaat hij in 1812 op veertienjarige leeftijd rechten studeren aan 

de Universiteit Leiden. In 1819 promoveert hij cum laude.  

 Zijn dissertatie behandelt de wetgeving op de drukpers en boekhandel in de 

Nederlanden tot het begin van de 19de eeuw. Het is een uitstekende voorbereiding op 

zijn door zijn grootvader bestemde loopbaan bij de uitgeverij Luchtmans. De dissertatie 

wil hij vertalen van het Latijn naar het Nederlands. Pas in 1892, twintig jaar na zijn 

dood, wordt het in het Nederlands uitgegeven. 

 Bodel gaat na zijn promotie direct op het kantoor van Luchtmans werken. Pas in 

1821, als hij meerderjarig is, kan hij de nieuwe eigenaar worden van deze uitgeverij. 

Uit eerbied voor de familie Luchtmans verbindt hij zijn naam er niet aan. In de praktijk 

blijft Bodel op de achtergrond en is Johannes Brill het gezicht van het uitgevers- en 

boekhandelshuis. Vele boeken die door Luchtmans/Brill zijn uitgegeven, zijn door 

Bodel Nijenhuis geredigeerd en vele catalogi zijn door hem samengesteld. 

 Hoewel hij met veel genoegen catalogi samenstelt en drukproeven corrigeert, ligt 

zijn hart toch bij de wetenschap, bij zijn verzamelingen en bij zijn activiteiten voor de 

Maatschappij der Nederlands Letterkunde. Als in 1848 Johannes Brill op tachtigjarige 

leeftijd overlijdt verkoopt Bodel de uitgeverij aan diens zoon Evert Jan Brill [ook op 

Groenesteeg begraven] en richt zich hierna volledig op zijn verzamelingen. Evert Jan 

Brill verandert de naam van het bedrijf in Boekhandel en Drukkerij E.J. Brill.  

 



Huwelijken 

Johannes Tiberius Bodel trouwt tweemaal. Eerst op 14 augustus 1822 te Leiden met 

Sophia Theodora (Doortje) Tydeman (1802-1825), de dochter van de Leidse hoog-

leraar Hendrik Willem Tydeman. Na drie jaar huwelijk overlijdt zij op 22-jarige leeftijd. 

Op 19 april 1827 trouwt hij met Cornelia Gerardina Brillenburg (1799-1866). Zij overlijdt 

na een gelukkig huwelijk van negenendertig jaar huwelijk op 14 juni 1866. Beide 

huwelijken blijven kinderloos. 
 

 
Huwelijksakte Johannes Tiberius Bodel Nijenhuis en Sophia Theodora Tydeman 

 

Levensdoel 

Zijn passie is het verzamelen van portretten, prenten en kaarten. Al jong krijgt hij van 

zijn vader kaarten. Ook zijn grootvader Johannes Luchtmans schenkt hem regelmatig 

afbeeldingen, die de basis vormen voor zijn uiteindelijke enorme collectie. Bij zijn 

overlijden is deze collectie een halve ton waard, om maar niet te spreken over de 

wetenschappelijke waarde.  

 Als bemiddeld man kan hij het zich veroorloven veel geld te besteden aan de 

aankoop van prenten en kaarten. Bodel heeft een uitgebreid netwerk van antiquairs 

en bij het overlijden van collega verzamelaars weet hij wat voor interessants zij voor 

hem bezaten en probeert hij dat te verkrijgen. Vaak weet hij wat de eigenaar er destijds 

zelf voor heeft betaald.  



 Zo vergaart hij in 1834 op een veiling in Zutphen na het overlijden van Walraven 

Robbert Evert baron van Heeckeren van Waliën - een gepensioneerd generaal-majoor 

en kamerheer van koning Willem I - voor ruim drieduizend gulden een prachtige 

collectie atlassen en kaarten. De collectie wordt met kasten en al naar zijn huis op het 

Rapenburg overgebracht.  

 Dat weerhoudt hem er niet van verder te gaan 

met het verzamelen. Per week breidt hij zijn 

collectie met zeker honderd exemplaren uit. Zijn 

huis op Rapenburg 69, vlak naast het Acade-

miegebouw puilt uit. In 1852 koopt hij het ernaast 

gelegen pand nr. 71, dat door de liquidatie van 

de firma Luchtmans leeg was komen te staan, 

om zijn vrouw een tuin met tuinkamer te geven 

en voor zichzelf beneden en boven extra ruimte 

voor zijn prenten en atlassen te hebben. Twintig 

jaar lang kan hij hiermee uit de voeten.  

 Bodel wil dat zijn kaartenverzameling na zijn 

dood gebruikt zal gaan worden voor en door de 

wetenschap. Al in 1866 heeft hij bepaald dat zijn 

verzameling na zijn overlijden ter beschikking 

van de wetenschap moet worden gesteld. Deze 

wens is in vervulling gegaan. De kaarten- en 

prentencollectie zit in 264 uitpuilende mappen en  

 

 
Rapenburg 71 

is sinds het overlijden van Bodel Nijenhuis in bezit van de universiteitsbibliotheek.  

 

De kaartenhistoricus en wetenschapper Bodel Nijenhuis 

Bodel Nijenhuis verzamelt niet alleen kaarten hij doet er ook onderzoek naar. Hij is 

waarschijnlijk de eerste Nederlander geweest die zich met historisch cartografisch 

onderzoek heeft beziggehouden. En de eerste die ‘beredeneerde’ kaartenlijsten carto-

bibliografieën opstelde. Hij ziet kaarten in de eerste plaats als bron van onderzoek voor 

de Nederlandse geschiedenis.  

 De kiem voor deze collectie werd reeds in 1809 gelegd, toen Bodel van zijn vader, 

die in Amsterdam een koopmanskantoor bezat, voor zijn verjaardag een kastje met 

kaarten kreeg. De colleges van Willem Bilderdijk hadden Bodels aandacht gericht op 

de - voornamelijk vaderlandse - geschiedenis. 

 Dat Bodel voor de cartografie de benodigde kennis bezat, blijkt ook uit het feit dat 

hij in 1839 met zijn vriend Van der Monde 63 kaarten van de provincie Utrecht heeft 

beschreven. In 1846 met een andere vriend, Eekhof, 115 kaarten van de provincie 

Friesland en in 1851 46 kaarten van Drenthe. Hij bezat ook een grote collectie 

Belgische kaarten; soms voorzag hij deze van aantekeningen in de marge [zie de 

afbeelding verderop]. 

 De zeer omvangrijke collectie heeft een internationaal aanzien. Onderzoekers uit 

binnen- en buitenland gebruiken kaarten en andere zaken uit de collectie voor hun 



onderzoek. In de Leidse universiteitsbibliotheek bevinden zich de kaartenbakken die 

de Collectie Bodel Nijenhuis voor het publiek toegankelijk maken.  
 

 
Kaart van Vlaanderen door Floris Balthasars met notities in de marge in het handschrift van 

Bodel Nijenhuis. (Universiteitsbibliotheek Leiden). 

 

De Collectie Bodel Nijenhuis 

De Collectie Bodel Nijenhuis van de Leidse univer-

siteitsbibliotheek is enorm en omvat: 

- Een verzameling van 300 atlassen; 

- Een verzameling van 50.000 kaarten, voor een 

deel handgeschreven kaarten, waaronder de 

meeste handschriften in de ‘Collectie VOC’; 

- Een verzameling van 22.000 topografische 

prenten en tekeningen; 

- Een verzameling met 15.500 portretten: 1700 

portretten van Leidse hoogleraren en directeu-

ren, 13.000 portretten van Nederlandse adel, 

geestelijken, kunstenaars, wetenschappers en 

andere bekende personen, en ongeveer 800 

portretten van leden van de Maatschappij der 

Nederlandse Letterkunde. 

Een derde deel van de kaarten, atlassen en topo-

grafische prenten betreft Nederlands grondge-

bied. Ongeveer 3.000 kaarten zijn manuscripten. 

 
Portret Bodel Nijenhuis 

De helft van de topografische prenten en tekeningen betreft Nederland.  

 



 

 Bodel publiceert regelmatig. Zijn bibliografie telt 110 titels, die veelal gebaseerd zijn 

op zijn steeds groter wordende verzameling. Niet alleen door de publicaties van Bodel 

worden belangstellenden op de hoogte gehouden van zijn collectie, maar ook de 

Leeuwarder stadsarchivaris, uitgever, boekhandelaar en verzamelaar Wopke Eekhoff 

schrijft artikelen over Bodels collectie. Eekhof en Bodel onderhouden een hechte 

zakelijke en vriendschappelijke relatie.  

 Er is ook kritiek op de verzameling van Bodel. Men vindt dat er veel prullaria bij zit, 

zoals schoolschriften en sigarenzakjes met stadsgezichten. Ook ontbreken in menig 

boek kaarten en prenten, omdat Bodel vond dat deze thuishoorden in een van zijn 

andere mappen. Hij scheurde ze er dan gewoon uit. In de veilingcatalogi van de 

boeken van Bodel Nijenhuis komt dan ook regelmatig ‘les cartes manquent’ voor. 

 Als de collectie van Bodel Nijenhuis na zijn overlijden met kasten en al binnen de 

muren van de universiteitsbibliotheek wordt gebracht, doet de bibliothecaris Willem 

Nicolaas du Rieu een poging de verzameling te beschrijven. Onder de indruk van de 

duizelingwekkende hoeveelheid komt hij echter niet verder dan een lijst waarin met 

name de omvang van de collectie tot uiting komt. Du Rieu pleit voor het in gouden 

letters aanbrengen van de woorden “Museum Geographicum Bodellianum” boven de 

deur van de ruimte waar de collectie zou worden opgesteld.  

 De gouden letters zijn er nooit gekomen, maar de collectie is, behalve de grootste 

uit de negentiende eeuw, ook nu nog de meest uitgebreide verzameling van oude 

gedrukte kaarten. Hieronder tonen we een drietal afbeeldingen uit de collectie met een 

korte beschrijving in de voetnoten. 
 

  
Trapgevel te Leiden met 

jaartal 16671 

 

't Huis te Warmond ca. 1727-17292 

 

                                            
1 Annotatie verso Bodel Nijenhuis: "oude Leidsche huizi.ng, bij P.G. v. Hoorn gekocht."; Met bijbehorende 
blad met annotatie Bodel Nijenhuis: "Drie Teekeningen van denkelijk Leidsche huizen uit den boedel Dr. 
van Hoorn, gehuwd met Jean[ne] Willer, kleindochter. Bijzondere Collecties Leiden. 
2 Vermoedelijk getekend door Antonina Houbraken (1686-1736) Annotatie Bodel Nijenhuis: "aanvang 
der 18e. Eeuw." Bijzondere Collecties Leiden 



 
 

 
Gezicht in de Breestraat3 

 

Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 

Bodel Nijenhuis is meer dan een halve eeuw lid van de Maatschappij der Nederlandse 

Letterkunde. In 1820, nog geen jaar na zijn promotie, wordt hij tot lid benoemd. Van 

1839 tot 1861 is hij secretaris. In deze functie is hij de opvolger van zijn schoonvader 

Tydeman.  

 Bodel kwijt zich nauwgezet van zijn taak: hij voert de omvangrijke correspondentie, 

maakt registers en levensberichten en nog veel meer. In 1861 moet hij vanwege jicht 

aan zijn heup deze functie opgeven. In 1867 wordt hij tot erelid benoemd en mag in 

die hoedanigheid de bestuursvergaderingen bijwonen.  

 Tijdens de vergaderingen van de Maatschappij zorgt Bodel regelmatig voor de 

nodige ontspanning door de aanwezigen bij wijze van intermezzo te informeren over 

zijn nieuwste aanwinsten. 
 

Bestuursfuncties en Orde van de Eikenkroon 

Bodel Nijenhuis is van een aantal organisaties bestuurslid geweest, onder ander van: 

- Vereniging Christelijk Onderwijs aan on- en minvermogenden; 

- Nederlands Genootschap tot zedelijke verbetering der gevangenen, afd. Leiden; 

- De Maatschappij van Weldadigheid; 

- Het Nederlands Bijbelgenootschap, afd. Leiden. 

Daarnaast was hij ouderling van de Nederlands Hervormde Gemeente Leiden en 

commissaris van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, departement Leiden. Nadat 

hij vijfentwintig jaar heeft gewerkt aan de gedenkboeken van ons Vorstenhuis, wordt 

Bodel op 15 maart 1862 benoemd tot Officier in de Orde van de Eikenkroon. 

 

                                            
3 Gedacht wordt van de Mandenmakerssteeg en Diefsteeg tot de Blauwe Steen (Kopie van Jansen 
C.J.G. uit 1921 naar het origineel in Bijzondere Collecties Leiden) 



Overlijden 

Op 8 januari 1872, op 74-jarige leeftijd, overlijdt Bodel na een kort ziekbed. In het 

Jaarboek der Nederlandse Letterkunde verschijnt van de hand van W.N. du Rieu een 

Levensschets, waarin onder andere het volgende staat: 

In zijn jonge jaren beschreven als leerzame weetgierige jongeling met een uitmuntend 

geheugen en bovendien vol liefde voor letteren en geschiedenis. Kleine van stuk, hij 

is maar 1.57. Een wakkeren krachtige grijsaard aan vlugheid van geest paarde hij een 

beweeglijkheid van lichaam. Hij was buitengewoon vlug in het trappenklimmen en het 

beklimmen van de bibliotheekladder: de boeken zette hij op zijn hoofd, terwijl hij de 

ladder afdaalde. Een ijverige en opgeruimde man en een onvermoeibaar navorser. 

Bescheiden en nederig. Maar ook een man van kleinigheden, onwillekeurig minutieus. 

Meneer van Naslaan tot in het oneindige. Echter in staat gebleken iets waardevols te 

bereiken en de beste particuliere verzameling aan te leggen in het gehele land. 
 

 
Leydse Courant (10 januari 1872) 

 

 
Overlijdensadvertentie (Algemeen Handelsblad 10 januari 1872) 



 

 
Overlijdensakte 

 

Hij wordt op 12 januari 1872 naast zijn tweede vrouw Cornelia Gerardina Brillenburg 

begraven op de begraafplaats Groenesteeg te Leiden, in keldergraf 163.  
 

 
Keldergraf 163 



Zijn nalatenschap 

Zoals al eerder vermeld, gaan na zijn dood de kaartenbakken naar de Leidse 

universiteitsbibliotheek. In de jaren 1873 en 1874 wordt Bodels omvangrijke boekerij 

door de boekhandelaren Brill en Muller geveild. Een relatief klein gedeelte was al 

eerder aan de Maatschappij der Letterkunde geschonken.  

 Het merendeel van Bodels historieprenten komt via de veilig bij Frederik Muller zelf 

terecht, terwijl de unieke verzameling portretten van boekhandelaren sinds de veiling 

spoorloos is. De regering koopt in 1874 de collectie van 15.000 Nederlandse portretten 

voor 10.000 gulden op. 

 Nu herinnert eigenlijk alleen de veelvuldig geraadpleegde Leidse Collectie Bodel 

Nijenhuis aan deze unieke verzamelaar.  
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Opmerking 

Veel prenten uit de Collectie Bodel Nijenhuis zijn beschikbaar via: 

https://geheugen.delpher.nl/nl/geheugen/results?query=&facets%5BcollectionStringN

L%5D%5B%5D=Topografie+van+Nederland&page=8&maxperpage=36&coll=ngvn 
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