
 

 

Jan Cornelis Kluyver (1860-1932), keldergraf 79, vak A 

Wiskundige 

 

Personalia 

Geboren: 2 mei 1860 te Koog aan de Zaan  

Zoon van Albert Kluyver en Neeltje Dekker 

Gehuwd met Marie Honigh op 27 december 1883 te Koog aan de Zaan 

Overleden: 31 december 1932 te Leiden 

Begraven: 4 januari 1933 

 

Samenvatting 

Kluyver wordt in 1860 in Koog aan de Zaan geboren. Na geslaagd te zijn voor het 

HBS-examen gaat hij in 1877 in Delft civiele techniek studeren, een studie die hij in 

1881 afrondt. Vervolgens is hij elf jaar leraar, eerst in Breda en het laatste jaar in 

Amsterdam.  

 In 1883 trouwt Jan Cornelis Kluyver met Marie Honigh. Het echtpaar krijgt vijf 

kinderen: vier dochter en een zoon, die later ook hoogleraar wordt.  

 Tijdens zijn leraarschap publiceert Kluyver een 

aantal wiskundige artikelen, waardoor hij opvalt in 

academische kringen. Dit leidt in 1892 tot een aan-

stelling als hoogleraar in de wis- en natuurkunde aan 

de Universiteit van Leiden.  

 Jan Cornelis Kluyver is een voortreffelijk docent en 

een pleitbezorger van de opvatting dat de moderne 

wiskunde in Nederland tot een zelfstandige discipline 

dient te worden verheven. 

 Hij heeft een brede kennis van de wiskunde en 

geeft onderwijs in analyse, algebra, functietheorie,  

differentiaalmeetkunde, getaltheorie en kansrekening.  

 Kluyver is redacteur van diverse tijdschriften en 

heeft zitting in diverse besturen en commissies van 

wiskundige organisaties.  

 
Jan Cornelis Kluyver 

 Naast de wiskunde verdiept hij zich ook in de pensioenproblematiek, waarover 

Kluyver een rapport schrijft en de regering adviseert. 

 Hij ontvangt diverse eerbewijzen, onder andere een eredoctoraat en een benoeming 

tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. 

 In 1930, op zeventigjarige leeftijd, gaat Kluyver met emeritaat. Lang heeft hij niet 

van zijn pensioen kunnen genieten, want op oudejaarsdag 1932 overlijdt hij na een 

kort ziekbed. Vier dagen later wordt Jan Cornelis Kluyver op de begraafplaats 

Groenesteeg begraven. 

  



 

 

Volledige versie 
 

Jeugd en opleiding 

Jan Cornelis Kluyver [ook wel geschreven als Kluijver] wordt op 2 mei 1860 in Koog 

aan de Zaan geboren als zoon van de fabrikant Albert Kluyver (1832-1893) en Neeltje 

Dekker (1831-1909).  
 

 
Geboorteakte 

 

Jan Kluyver doorloopt de HBS te Zaandam en gaat in 1877 aan de Polytechnische 

School van Delft [de huidige Technische Universiteit] studeren voor civiel ingenieur. In 

1881 behaalt hij het ingenieursdiploma civiele techniek. 

 

Leraar  

Kluyver werkt korte tijd als civiel ingenieur, maar het onderwijs trekt hem meer. Daarom 

wordt hij in november 1881 leraar aan de HBS: eerst tien jaar in Breda en vervolgens 

een jaar in Amsterdam.  

 

Huwelijk en gezin 

Jan Cornelis Kluyver trouwt op 27 december 1883 te Koog aan de Zaan met Marie 

Honigh (1859-1928). Het echtpaar krijgt vijf kinderen: (1) Clasina Albertina (geboren 

op 25 september 1884); (2) Albert Jan (geboren op 4 juni 1888); (3) een naamloos op 

16 februari 1890 doodgeboren kind; (4) Nelly Margaretha Marie (geboren op 4 juni 

1891); (5) Maria Johanna (geboren op 17 juni 1894). Clasina Albertina zal de eerste 

vrouw bij de Volkenbond worden [zie verder voor een kader over Clasina Albertina]. 

Albert Jan wordt later een vooraanstaand wetenschapper, waarnaar in Delft een straat 

is vernoemd [zie verder voor een kader over Albert Jan]. 



 

 

Hoogleraar 

Spoedig na het beëindigen van de Delftse studie vestigt Kluyver de aandacht op zich 

door verschillende verhandelingen van meetkundige aard, waartoe zijn kennismaking 

met de Groningse hoogleraar P. H. Schoute de inspiratiebron is. Deze publicaties 

worden spoedig gevolgd door andere over nieuwe onderwerpen en volgens methoden, 

die tot die tijd in Nederland weinig aandacht hadden getrokken.  

 Kluyvers wiskundige kwaliteiten blijven niet onopgemerkt en hoewel hij niet is 

gepromoveerd - dat was destijds voor een ingenieur niet mogelijk - wordt Kluyver op 

tweeëndertigjarige leeftijd op 28 juni 1892 benoemd tot hoogleraar in de wis- en 

natuurkunde aan de universiteit van Leiden.  

 Hij is de opvolger David Bierens de Haan [ook op Groenesteeg begraven], die in 

1892 met emeritaat is gegaan. Op 28 september houdt Kluyver zijn oratie, getiteld 

“Beschouwingen over de nieuwere algebra” 

 Kluyver is een goed wiskundige. In Nederland 

is hij een van de eersten die de wiskundige analyse 

behandelt met een strengheid, die in vele wiskun-

dige internationale centra al enige tijd gebruikelijk 

is. Hij is een uitstekend docent en zijn boeiende 

colleges dragen in hoge mate bij tot de beoefening 

en de snelle opbloei van de analyse en de getal-

theorie in Nederland. 

 Kluyver geeft onderwijs in de analyse, de 

algebra en de functietheorie, en houdt zich ook 

bezig met differentiaalmeetkunde, getaltheorie en 

kansrekening.  

 Met Kluyver begint de emancipatie van de 

Leidse wiskunde, die in latere jaren zal uitgroeien 

tot een zelfstandige studie. Samen met Korteweg 

en Schoute moderniseert hij het onderwijs in de  

wiskunde voor heel Nederland.  

 
Portret Jan Cornelis Kluyver 

 Zijn snel bevattingsvermogen en levendige belangstelling in haast alle onderdelen 

van de wiskunde leiden Kluyver er toe zich bezig te houden met tal van onderwerpen 

die destijds in het middelpunt van de internationale wiskunde staan. Zijn scherpe en 

geestige betoogtrant maken zijn colleges boeiend. 

 Van zijn onderzoek zijn vooral een formule voor de constante van Euler-Mascheroni 

en een formule die de Stieltjes-constanten uitdrukt door Bernoulli-polynomen bekend. 

In 1906 weet hij het Karl Pearson probleem op te lossen over de radiale kansverdeling 

van een willekeurig pad in twee dimensies na n stappen. 

 Kluyver is lange tijd bestuurslid van het Wiskundig Genootschap en lid van de 

prijsvragencommissie, alsmede redacteur van het Nieuw Archief voor Wiskunde. 

Daarnaast is hij mederedacteur van de Revue semestrielle des publications mathé-

matiques. Hij is ook een van de redacteuren die de uitgave van de verzamelde werken 

van Thomas J. Stieltjes verzorgen. 

 Als rector magnificus houdt hij zich in het academische jaar 1909/1910 bezig met 

het besturen van de Leidse universiteit. Op 8 februari 1910 houdt Kluyver de diesrede, 



 

 

getiteld “De gestadige vervorming der wiskunde”.  Op 15 september 1930 gaat hij op 

zeventigjarige leeftijd met emeritaat. Ter gelegenheid hiervan wordt hij op 12 juli van 

dat jaar gehuldigd in het Klein Auditorium van het Academiegebouw, waarbij hem een 

door Menso Kamerlingh Onnes geschilderd portret wordt aangeboden.  

 

Pensioendeskundige 

Kluyver heeft zich ook verdiept in de pensioenproblematiek. Hij is vele jaren adviseur 

van de Nederlandse regering bij het voorbereiden van wetsontwerpen op dit terrein. In 

samenwerking met C.L. Landré brengt hij in 1901 een rapport uit over Wettelijke 

verplichtingen van werklieden om zich te verzekeren tegen geldelijke gevolgen van 

invaliditeit en ouderdom. 

 

Eerbewijzen 

Op 6 juli 1896 ontvangt Kluyver een doctoraat honoris causa in de wis- en natuurkunde 

van de Groningse Universiteit en in 1897 wordt hij benoemd tot lid van de Koninklijke 

Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW). In 1906 volgt zijn lidmaatschap 

van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Ook wordt Kluyver benoemd 

tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. 

 

Overlijden 

Op 31 december 1932, na een ziekbed van tien dagen, 

overlijdt Jan Cornelis Kluyver op tweeënzeventigjarige 

leeftijd. Vier dagen later wordt hij op de begraafplaats 

Groenesteeg begraven in keldergraf 79.  

 In het Leidsch Dagblad van 4 januari staat het volgende 

verslag van zijn begrafenis.  

Onder groote belangstelling, vooral uit Universiteitskringen,  

heeft hedenmiddag aan de Groenesteeg de teraarde-

bestelling plaats gehad van den oud-hoogleeraar der 

Leidsche Universiteit, prof. dr. J.C. Kluyver.  

 Toen de kist met het stoffelijk overschot in de groeve 

was neergelaten, sprak prof. dr. W. van der Woude de 

volgende rede uit: 

 De man, van wien wij hier afscheid nemen en tot wien 

ik, als vriend en vakgenoot en tevens namens rector en 

senaat, een laatsten groet richt, is gedurende bijna 40 jaar 

lid van den Senaat en van de Faculteit van Wis- en 

Natuurkunde geweest. Aan de ontwikkeling der hem 

dierbare wiskundige gemeenschap heeft hij nog iets langer 

deelgenomen. Hij is in die jaren soms hier, soms daar op 

den voorgrond getreden en soms in de menigte schuil 

gegaan, wat meer met zijn wenschen strookte. Maar 

steeds heeft hij op degenen, die eenigszins nauwer met 

hem in aanraking kwamen, de indruk gemaakt een der 

meest markante figuren uit zijn kring te zijn. 

 
Advertentie in het Leidsch 
Dagblad (4 januari 1933) 



 

 

 Die indruk maakte hij door zijne veelsoortige capaciteiten, zijn levendige geest en 

zijn gezond verstand, maar veel meer nog door de sterke gaafheid van zijn karakter. 

 Van buiten gezien biedt het leven van Kluyver geen bijzonder aspect. Hij is een 

uitstekend leerling en uitstekend leeraar geweest. Hij is lang en gelukkig getrouwd 

geweest en had een warm hart voor zijne kinderen, kleinkinderen en vrienden.  

 Hij studeerde in Delft. Toen het bleek dat hij in originaliteit en kennis zeker niet 

achterstond bij de toenmalige Nederlandsche wiskundigen, volgde zijn benoeming tot 

hoogleeraar.  

 Kluyver heeft aan zijn onderwijs de 

hoogste eischen gesteld: de inhoud uitste-

kend verzorgd, met verassende voorbeelden 

en boeiend voorgedragen, steeds met een 

tikje ironie, want daaronder verborg hij 

gaarne zijn liefde voor de wetenschap en 

belangstelling voor zijn leerlingen. 

 Als man van wetenschap: hij is onge-

twijfeld van zijne tijdgenooten degene ge-

weest, die de meeste stof beheerschte; zijn 

publicaties liggen op velerlei gebied, zijn rijk 

van inhoud en keurig van vorm. De her-

innering hieraan wordt door “de reeksen van 

Kluyver” en “de complexen van Kluyver” 

bewaard.  

 
Prof. dr. W. van der Woude 

 Maar treffender dan de docent of de man van wetenschap is de mensch in Kluyver 

geweest. Waarschijnlijk zijn zijn absolute eerlijkheid en groote bescheidenheid wel zijn 

meest karakteristieke eigenschappen geweest. Ongetwijfeld heeft menige leerling zijn 

oordeel streng gevonden; gewoonlijk ten onrechte, in gesloten kring was zijn oordeel 

mild. Scherp alleen was zijn zelfkritiek, zoowel ten opzichte van zijn onderwijs als van 

zijne publicaties.  

 Zijne vele leerlingen gedenken met dankbaarheid zijn boeiende colleges, de liefde 

die hij hun voor de wiskunde heeft ingeboezemd, de belangstelling in hun werk en hun 

persoon. Wat mijzelf betreft, dat ik zooveel jaren dicht bij hem gestaan heb, zal mij 

steeds een reden tot de grootste dankbaarheid blijven. 

 Een zoon van den overledene, prof. Kluyver Jr. uit Delft, dankte voor de woorden 

van lof door prof. v.d. Woude over de nagedachtenis van zijn overleden vader 

gesproken en voor de betoonde belangstelling.  

 

Het graf 

Keldergraf 79 wordt op 6 augustus 1909 door dr. Albert Kluyver, zoon van Jan, 

gekocht. Zes dagen later wordt in dit graf Neeltje Dekker, Alberts grootmoeder en de 

moeder van Jan, begraven. Exact vier jaar voor het overlijden van Jan Kluyver, dus op 

31 december 1928, overlijdt zijn echtgenote Marie Honigh. Ook zij is in dit graf ter 

aarde besteld. 
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Clasina Albertina Kluyver (1884-1974; humanist, feminist en internationalist) 
 

Clasina Albertina Kluyver bezocht in Leiden de HBS en 

volgde lessen in Latijn en Grieks aan het gymnasium. Na 

in 1901 het diploma HBS-b behaald te hebben studeerde 

ze medicijnen in Leiden, maar ze maakte de studie niet af. 

In 1904 deed ze haar kandidaatsexamen plant- en 

dierkunde en in 1906 haar kandidaats in de medicijnen. 

 Clasina Kluyver werd in haar studietijd actief in de 

Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht. Ze werd lid van het 

hoofdbestuur en hield spreekbeurten. In 1907 trouwde ze 

met Benjamin de Jong van Beek en Donk, werkzaam bij 

het ministerie van Justitie en lid van het Comité Vrede door 

Recht. Via hem werd ze actief in de vredesbeweging. 

 
Clasina KLuyver 

 In 1909 maakte Clasina naam met een lezing over vredesvraagstukken voor de 

Vereeniging van Vrouwelijke Studenten te Leiden. Het jaar daarop werd ze gevraagd 

als secretaris van het dagelijks bestuur van de Nationale Vrouwenraad van 

Nederland (NVR), een functie die ze tot 1914 vervulde. Ook publiceerde ze over het 

feminisme. Zo pleitte ze in De Vrouw in de XXe Eeuw (juli 1912) voor het inzetten 

van huwelijkse voorwaarden ter bescherming van het auteursrecht van de gehuwde 

vrouw. Vanaf december 1912 schreef ze columns voor het Vrijzinnig Democratisch 

Weekblad ‘De Zuid-Hollander’ van de Vrijzinnig-Democratische Bond (VDB), een 

organisatie waarvan zij jarenlang in het hoofdbestuur zat.  

 In 1914 werd Clasina Kluyver hoofd van het 

Bureau en plaatsvervangend secretaris van de 

mede door haar man opgerichte Nederlandsche Anti 

Oorlog Raad (NAOR). Vanaf 1915 nam ze deel aan 

het vredesinitiatief van de Amerikaanse autofabri-

kant Ford. Sindsdien ijverde zij voor de oprichting 

van een Volkenbond.  

 In april 1917 hield Clasina Kluyver een voor-

dracht ‘De vrouw en de vredesbeweging in verband 

met de internationale verhoudingen’ voor het Natio- 

naal congres van het Nederlandsch Comité van 

Vrouwen voor Duurzame Vrede. Een jaar later werd 

zij lid  van het Vrouwenparlement, een initiatief van 

weekblad De Amsterdammer. 
 

Clasina Kluyver (1916) 

 Ze raakte geïnteresseerd in internationaal recht en vredesvraagstukken en 

publiceerde in 1919 de brochure Het ontwerp-Volkerenbond van de Vredes-

conferentie te Parijs. Datzelfde jaar maakte ze als enige vrouw deel uit van de 

Nederlandse delegatie op een in Brussel georganiseerde conferentie die vooruitliep 

op de oprichting van een Volkenbond. Voor de Nationale Vrouwenraad bracht ze 

adviezen uit over volkenrechtelijke kwesties en onderhield ze internationale 

contacten. Ten slotte was ze ook actief in de Internationale Vrouwenbond voor Vrede 

en Veiligheid. 



 

 

 
Het bestuur van de Nederlandsche Anti Oorlog Raad (1916) 

 

In 1920 liep Kluyvers huwelijk op de klippen. Datzelfde jaar begon ze als commies 

bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze was er belast met Volkenbondszaken 

en stelde de Documents on the League of Nations (1920) samen. Verzoeken van de 

VDB om zich te kandideren voor de Eerste of Tweede Kamer sloeg ze af. Vanaf 

1921 was ze secretaris van de jaarlijks afreizende Nederlandse delegatie bij de 

Volkenbond. Daarmee was ze - internationaal - een van de vijf vrouwen die als lid 

wisten door te dringen tot Volkenbondscommissies.  

 Intussen bleven diverse vrouwenorganisaties een beroep op Kluyver doen, zowel 

in Nederland als internationaal. Daarbij zal een rol hebben gespeeld dat ze haar 

talen goed sprak.  

 Op 19 september 1926 voerde Kluyver het woord in de Tweede Commissie van 

de Volkenbond. Het was de eerste keer dat een vrouw namens Nederland in de 

Volkenbond sprak. In 1927 werd ze als eerste Nederlandse vrouw benoemd tot 

gedelegeerde in de commissie voor sociale en humanitaire vraagstukken, waar ze 

de problematiek van vrouwenhandel en prostitutie aan de kaak stelde. Ook trad ze 

op in de commissie inzake ontwapening, een onderwerp dat haar na aan het hart 

bleef liggen. Vanaf 1932 was ze plaatsvervangend vertegenwoordiger voor Neder-

land in de Volkenbond.  

 Ondanks de oplopende internationale spanningen bleef Clasina Kluyver geloven 

in het pacifisme. Nog in april 1940 voerde ze in Den Haag het woord op een studie-

conferentie over internationale samenwerking en vrede. Ze betoogde dat staten 

uiteindelijk hun soevereiniteit zouden inleveren ten behoeve van duurzame vrede. In 

de eerste maanden van de bezetting werd ze verhoord door de SD. Men vroeg haar 



 

 

of ze thuis ‘deutschfeindliche Literatur’ bezat, waarop Clasina zei  dat Volkenbonds-

geschriften daartoe niet konden worden gerekend. Daarom werd ze vrijgelaten.  

 In de oorlog assisteerde ze haar mentor, professor Jean François, bij het opstellen 

van juridische verweren tegen het doden van gijzelaars. Toen ook daar een einde 

aan kwam, werd ze als ambtenaar geplaatst bij Justitie. Ze verzorgde vertalingen 

van verordeningen en regelingen van Nederlands naar Duits en omgekeerd. 

Ongemakkelijk met deze situatie vroeg ze om ontslag, dat haar op 1 januari 1942 

werd verleend. In de oorlogsjaren hielp ze François met diens onderzoek voor zijn 

Handboek van het Volkenrecht. 

 Na de bevrijding werd Clasina Kluyver bij Buitenlandse Zaken benoemd tot hoofd 

van de nieuwe Afdeling Verenigde Naties. De laatste Volkenbondsvergadering koos 

haar in april 1946 tot rapporteur van de commissie belast met de financieel-

administratieve afwikkeling. Na haar pensionering bleef ze aan Buitenlandse Zaken 

verbonden als algemeen buitengewoon honorair adviseur. François bleef ze helpen 

met diens Handboek van het Volkenrecht. In 1946 stelde ze zich in Groningen en 

Drenthe verkiesbaar voor de Eerste Kamer voor de Partij van de Arbeid en in 1952 

was ze kandidaat van de PvdA voor de Tweede Kamer, maar ze werd nooit gekozen.  

 Clasina Kluyver bleef betrokken bij de vrouwenbeweging. Zo schreef ze hoofd-

artikelen voor het blad Vrouwenbelangen en becommentarieerde ze de inter-

nationale passages van het door Posthumus-van der Goot samengestelde Van 

moeder op dochter (1948). Na 1950 trok ze zich geleidelijk terug uit het openbare 

leven. Ter gelegenheid van haar tachtigste verjaardag beschreef de Leidse 

hoogleraar H.F. van Panhuys haar in de NRC (19-9-1964) als ‘juriste par droit de 

naissance’. Zelf omschreef ze zich als ‘humanist, feministe en internationalist’. Op 7 

oktober 1974, twee weken na haar negentigste verjaardag, stierf Clazina Kluyver in 

haar woonplaats Den Haag. 

 
 

Prof. dr. Ir. Albert  Jan Kluyver (1888-1956) 

Albert Jan Kluver, de enige zoon van het echtpaar 

Kluyver-Honigh, is een vermaard wetenschapper 

geworden. Na de HBS in Leiden in 1905 te hebben 

voltooid, ging hij aan de Technische Hogeschool te 

Delft scheikunde studeren en behaalde er in 1910 

cum laude het diploma van scheikundig ingenieur. 

Vervolgens werd hij aan deze Technische 

Hogeschool aangesteld als assistent in de 

microscopische anatomie en werkte hij aan zijn 

proefschrift. Ook studeerde hij enige tijd 

plantenfysiologie aan de Universiteit te Wenen. Op 

15 mei 1914 promoveerde Kluyver cum laude op het 

proefschrift “Biochemische suikerbepalingen”. 

 
Prof. dr. Ir. Albert Jan Kluyver 

 Op 29 juli 1916 huwde Kluyver met Helena Johanna van Lutsenburg Maas (1892-

1952). Direct daarna vertrok hij naar Nederlands-Indië, waar hij als Nijverheidscon- 

 
 



 

 

 

sulent in dienst trad van het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel te 

Buitenzorg. Tot 1919 heeft Kluyver deze functie bekleed. Daarna kreeg hij de 

opdracht van het Koloniaal Instituut te Amsterdam voor een studiereis naar Ceylon 

en Malakka om in die landen de klappervezel- en klappergarennijverheid te bestu-

deren.  

 Een jaar later vestigde hij zich opnieuw in Nederlands-Indië, nu als scheikundig 

ingenieur bij de N.V. Oliefabrieken Insulinde te Bandoeng. Eind 1921 keerde hij weer 

terug naar Nederland en aanvaardde Kluyver de benoeming tot hoogleraar in de 

algemene en toegepaste microbiologie aan de Technische Hogeschool te Delft. In 

1948 bekleedde hij daar het rectoraat. 

 Prof. Kluyver was Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, lid van de 

Koninklijke Acade-mie van Wetenschappen, lid van de Hollandse Maatschappij der 

Wetenschappen en lid van het Bataafs Genootschap der Proefondervindelijke 

Wijsbegeer-te. Daarnaast was Kluyver lid van de Amerikaanse 

Bacteriologisten, ere-professor aan de Hogeschool voor Gistingsbedrijven te Gent, 

ere-lid van de Société de Zymologie pure et appliguée te Brussel en doctor honoris 

causa van het Iowa State College te Ames (USA).  

 Na de oorlog trad Kluyver als ervaren microbioloog en vooraanstaand geleerde 

ook naar buiten steeds meer naar voren. Van 1947 tot 1954 was hij president van 

de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. In deze hoedanigheid 

was Kluyver voorzitter van de naar hem genoemde commissie die de Nederlandse 

regering moest adviseren betreffende de toepassing van atoomenergie in Neder-

land. 

 Ter zijner nagedachtenis is in Delft een straat naar Albert Jan Kluyver vernoemd. 

In 2017 vierde de TU Delft zijn 175 jarig bestaan. Ter uitbreiding van de Alumni Walk 

of Fame heeft de TU Delft toen prof. dr. ir. Albert Jan Kluyver geselecteerd. Kluyver 

kreeg deze award omwille van zijn uitzonderlijke loopbaan als gerenommeerd micro-

bioloog, botanicus en biochemicus. 
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