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Graven en grafstenen op kerkhof Biltse Dorpskerk

Inleiding

Vanaf de ingebruikname van de Biltse 
Dorpskerk in 1652 werden de terreinen aan 
de noord- en zuidzijde van de kerk bestemd 
als landelijke begraafplaats, aanvankelijk 
alleen voor de lokale bevolking en plaatselijke 
notabelen, maar later, in de achttiende en 
negentiende eeuw, lieten zich hier ook vele 
vooraanstaande Utrechtenaren begraven, 
waaronder hoogleraren van de Utrechtse 
universiteit, artsen en predikanten. Dit was 
het gevolg van het feit dat er in de grote steden 
steeds meer bezwaren ontstonden tegen het 
begraven in kerken en binnen de bebouwde 
kom, onder andere op hygiënische gronden. 
Wie het zich kon veroorloven, liet zich begraven 
op het kerkhof van de Bilt dat aan het begin 
van de negentiende eeuw ruim voorzien was 
van bomen en groen, maar helaas is veel hiervan 
verdwenen. Reeds in 1831 werden hier 41 
iepen gekapt. Na 1900, toen de begraafplaats 

aan de 1e Brandenburgerweg in gebruik werd 
genomen, heeft het kerkhof nog vele andere 
veranderingen ondergaan. In de jaren ‘50 van 
de vorige eeuw kwam de kerkvoogdij op het 
idee veel grafstenen te verwijderen om het 
grasmaaien te vergemakkelijken. Een deel van 
deze zerken   is inmiddels teruggezet tegen 
de zuidmuur, maar een aanzienlijk deel is 
verdwenen. Daarna verdween het baarhuisje in 
1963 en werd in 1965 langs de Burgemeester de 
Withstraat een strook grond aan de gemeente 
verkocht voor de aanleg van parkeerplaatsen.
Het noordelijk deel van het kerkhof is het 
meest authentiek gebleven en bevat nog 73 
grafmonumenten, aan de zuidzijde bevinden 
zich er nog zeventien. Op de tekening 
van P.J. Lutgers uit 1850 zijn de drie rijen 
aaneengesloten grafstenen aan de noordzijde van 
de kerk goed te zien, de foto geeft de huidige 
situatie weer. De tekening van de zuidzijde van 
het kerkhof dateert van eind achttiende of begin 
negentiende eeuw, want de nieuwe toren is van 

GRAVEN EN GRAFSTENEN VAN ACHTTIENDE- EN 
NEGENTIENDE-EEUWSE UTRECHTSE HOOGLERAREN 

OP HET KERKHOF VAN DE BILTSE DORPSKERK
Wim Krommenhoek
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Dorpskerk met kerkhof aan de noordzijde.
Tekening van P.J. Lutgers uit 1850.

Dorpskerk met kerkhof aan de zuidzijde.

Overzicht begraafplaats aan de zuidzijde van de 
Dorpskerk. Tekening in o.i. van P. van Loo.

Dorpskerk met kerkhof aan de noordzijde.
Foto Loes Meijer 2009.
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1839 en de kerkeraadskamer aan de oostzijde 
werd in 1840 aangebouwd. De foto geeft de 
huidige situatie. 
In 1994 is het kerkhof geïnventariseerd 
door de lokale werkgroep Inventarisatie 
Grafmonumenten en deze trok de conclusie 
dat er sinds 1902, toen een getekende kaart 
van alle graven werd gemaakt, zeker 114 
grafmonumenten zijn verdwenen en het aantal 
is verminderd van 204 tot 90. 
Omdat door de werkgroep ook met uiterste 
zorg zo goed mogelijk alle teksten op de 
grafmonumenten zijn beschreven, werd het 
mogelijk zowel lokatie als grafsteentekst van 
een aantal Utrechtse hoogleraren, soms met 
hun familie, te achterhalen en het leek mij 
interessant een kleine biografie samen te stellen 
van een zevental achttiende- en negentiende-
eeuwse geleerden die als gemeenschappelijke 
kenmerken een leeropdracht aan de Utrechtse 
Universiteit en een graf in de aarde van het 
kerkhof van de Biltse Dorpskerk hebben. Het 
geeft ons een kleine inkijk in de levensloop 
van hooggeleerde burgers van 150 tot 200 
jaar geleden die door de tijd zijn ingehaald en 
opgeslokt en derhalve vrijwel geheel vergeten. 
Merk op dat op de grafstenen van degenen 
die begraven zijn ten tijde van de Bataafse 
Republiek, tijdens de Franse overheersing van 

1795 tot 1815, en deels daarna, de namen van 
de maanden van het jaar vervangen zijn door de 
oude Nederlandse namen.

Jan Frederik van Beeck Calkoen (1772-1811)

Jan Frederik van Beeck Calkoen 
(1772-1811).

Jan Frederik Van Beeck Calkoen werd in 1772 
als zoon van een predikant in Groningen 
geboren, alwaar hij studeerde en in 1797 
promoveerde in de filosofie, wiskunde en
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Grafsteen Jan Frederik van Beeck Calkoen.

Tekst op grafsteen:

JAN FREDERIK
VAN BEEK CALKOEN

HOOGLEERAAR IN DE 
WIJSBEGEERTE

WIS- EN STERREKUNDE 
AAN DE

HOOGE SCHOOL TE 
UTRECHT
RUST HIER

UITSTEKEND 
IN MENSELIJKE 
WETENSCHAP

BLEEF HEM DE KENNIS 
VAN GOD

DE HOOGSTE WIJSHEID
HIJ ONTSLIEP DEN 25 V. 

LENTEMAAND 1811
OUD 38 JAREN
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natuurkunde. In 1799 werd hij tot 
buitengewoon en in 1804 tot gewoon 
hoogleraar benoemd in Leiden. Reeds in 1805 
vertrok hij naar Utrecht waar hij tot 1809 
hoogleraar werd in de filosofie, wiskunde en 
sterrenkunde. Hij huwde in 1803 met Isabella 
Antonia Lucretia van Westrenen bij wie hij twee 
zonen kreeg. Vanwege zijn slechte gezondheid 
moest hij reeds in 1809 ontslag aanvragen dat 
eervol werd verleend. Hij publiceerde boeken 
over scheepsbouw, zeekaarten en navigatie, 
en een artikel over de terugkaatsing van licht 
in spiegels. In 1811 overleed hij op 38-jarige 
leeftijd.

Jodocus Heringa (1765-1840)

Jodocus Heringa werd in 1765 geboren in 
Gorredijk, studeerde theologie in Groningen 
en werd na zijn studie predikant in Nijmegen 
en Vlissingen. In 1794 werd hij benoemd 
tot hoogleraar theologie aan de Utrechtse 
universiteit, een functie die hij 40 jaar lang zou 
vervullen. Voor aanbiedingen uit Amsterdam en 
Leiden bedankte hij en bleef Utrecht trouw. 
Heringa was meerdere malen lid van de Synode 
van de Nederlands Hervormde Kerk. Hij 
woonde in Utrecht in het huis van zijn illustere 

voorganger Gisbertus Voetius (1589-1676). HIj 
ging in 1836 met emeritaat en stierf In 1840 op 
74-jarige leeftijd. In zijn persoonlijk leven moet 
Heringa veel verdriet hebben gekend, want op 
de grafsteen wordt vermeld dat hij in 1797 eerst 
een dochtertje van 5 verloor en later dat jaar zijn 
vrouw met pas geboren kind. In 1825 verloor 
hij zijn tweede echtgenote.

 
Jodocus Heringa 

(1765-1840)
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Tekst op de grafsteen: 
JEZUS CHRISTUS IS DE OPSTANDING 

EN HET LEVEN
ZALIG ZIJN DE DOODEN DIE IN DEN 

HEER STERVEN.
JANKE EEN DOCHTERTJE VAN {5} 

JAREN
GING VOOR D. {2}1 WIJNM 1797

HAAR VOLGENDE D. 25 WINTERM DE 
DROEVE MOEDER

GEERTRUID WOLVEGA. OUD 30 J.
MET HET ZOONTJEN WAARVAN ZIJ 

DEN 17 BEVIEL.
ZIJ WAS X JAREN DE GETROUWE 

ECHTGENOOTE VAN
JODOCUS HERINGA. ELIAS Z.

EN LIET HEM NOG DRIE KINDEREN NA
DEN 10 V. WINTERM 1825 ONTVIEL 

HEM
CLARA JUDITH NAGEL. OUD {8}7 JAAR

SEDERT D. 28 V. GRASM 18{0}3
ZIJNE TWEEDE GETROUWE 

ECHTGENOOTE
TWEE VAN HARE EN ZIJNE BEDROEFDE 

VRIENDEN
HENRIETTE GEERTRUY GRAVINNE VAN 

RECHTEREN
OVERL. D. 2 V. SLAGTM. 1830 OUD 78 

JAAR

EN AGNETA BAERT. WEDUWE VAN 
LODEWIJK SCHRADER

OVERL. D. 6 V. HERFSTM. 1831 OUD 87 J.
VERKOZEN MEDE DEZE RUSTPLAATS

HIER RUST HET LICHAMELIJK 
OVERSCHOT

VAN JODOCUS HERINGA E.Z.
WIENS GEEST ZACHTELIJK 

ONTBONDEN WERD
IN DEN SLAAP OPGENOMEN TOT 

ZIJNEN HEER
DIEN HIJ GETROUWELIJK DIENDE EN 

LIEFHAD
TOT AAN ZIJNEN VERVULDEN 

OUDERDOM
VAN 74 J. ( D. 3 MD. 12 JAN) 1840

Jan Kops (1765-1849)

Jan Kops werd in 1765 geboren in Amsterdam 
en studeerde aanvankelijk theologie aan het 
Doopsgezind seminarie in Amsterdam en aan 
de universiteit van Leiden. In 1788 werd hij 
doopsgezind predikant te Leiden, maar zijn 
hart lag bij de plantkunde. In 1799 werd hij 
aangesteld als ‘Commissaris tot de zaken van de 
landbouw’ en verhuisde naar Den 
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Haag. In 1800 verscheen het eerste deel van 
de Flora Batava, een standaardwerk dat in 
1934 met het 28e deel voltooid werd. In 1803 
publiceerde hij de eerste aflevering van het 
eerste Nederlandse landbouwtijdschrift, het 
Magazijn van Vaderlandschen Landbouw. In 
1815 benoemde koning Willem I hem tot eerste 
hoogleraar ‘landhuishoudkunde’ en kruidkunde 
te Utrecht, een functie die hij samen met zijn 
directeurschap van de botanische tuin, 20 jaar 
zou vervullen tot zijn emeritaat in 1835. Kops 
stierf in 1849 op 83-jarige leeftijd.

Tekst op de grafsteen: 
RUSTPLAATS

VAN
JAN KOPS

in leven
Hoogleeraar aan de Hoogeschool te 

UTRECHT
geb: 6 Maart 1765

overl: 9 Januarii 1849

Gerardus Johannes Mulder (1803-1880)

Gerardus Johannes Mulder werd in 1803 in 
Utrecht geboren en studeerde zowel medicijnen 
als natuurwetenschappen aan de Utrechtse 
universiteit. Na zijn promotie in 1825 vestigde 
hij zich als geneesheer in Amsterdam en 
Rotterdam. In 1828 werd hij benoemd tot 
lector in de plantkunde en scheikunde aan de in 
Rotterdam nieuw opgerichte Klinische School. 
In 1840 werd hij benoemd tot hoogleraar in 
de scheikunde aan de Utrechtse universiteit. 
Op zijn initiatief werd in 1845 in Utrecht het 
eerste moderne scheikundige laboratorium 
van Nederland opgericht. Mulder richtte zich 
vooral op de praktische toepassingen van de 
chemie voor de landbouw, volksgezondheid 
en industrie. Ook zette hij zich in voor de 

Jan Kops (1765-1849).
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verbetering van het onderwijs en was een van 
de oprichters van de Middelbare Technische 
School. Bovendien had hij het toezicht op 
de opleiding der militaire farmaceuten voor 
Oost- en West Indië en was hij adviseur van het 
Ministerie van Koloniën. Hij was een aantal 
jaren lid van de Utrechtse gemeenteraad waar 
hij pleitte voor verbetering van de hygiënische 
omstandigheden in de arbeidersbuurten 
en gaf de stoot tot de oprichting van de 
Utrechtse Gezondheidscommissie. Landelijk 
was hij voorzitter van de protestantse 
kiesvereniging ‘Koning en Vaderland’, die tot 
doel had Nederland tegen liberalen en Rooms 

Katholieken te beschermen. In 1856 werd 
Mulder gevraagd minister van Onderwijs te 
worden, maar weigerde omdat hij meende over 
te weinig juridische kennis te beschikken. Tot 
zijn emeritaat wegens gezondheidsklachten 
in 1868 wijdde hij zich weer volledig aan de 
scheikunde. Mulder stierf in 1880 op 77-jarige 
leeftijd.

Tekst op de grafsteen: 
Dr G.J. MULDER
HOOGLEERAAR

TE UTRECHT
GEB. 1802 - OVERL. 1880

 

Philip Willem van Heusde (1778-1839)

Philip Willem van Heusde werd in 1778 in 
Rotterdam geboren als zoon van een jurist. 
Na het bezoeken van het gymnasium aldaar 
vertrok hij in 1797 naar Amsterdam om 
daar het Atheneum Illustre te bezoeken. 
In 1803 promoveerde hij in de klassieke 
talen en rechtsgeleerdheid. De Utrechtse 
universiteit benoemde hem vervolgens in 
1804 tot hoogleraar, alwaar hij aanvankelijk 
colleges geschiedenis, oudheden, Grieks en 
welsprekendheid gaf. In 1815 verruilde hij deze 

Gerardus Johannes Mulder 
(1803-1880)
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vakken voor theoretische wijsbegeerte 
en letteren. Vanaf 1916 was Van Heusde 
tevens bibliothecaris van de Utrechtse 
universiteitsbibliotheek. Naast Bilderdijk (1756-
1831) wordt Van Heusde gezien als grondlegger 
van het protestants Réveil in de eerste helft 
van de negentiende eeuw. Ook heeft hij zich 
altijd ingespannen voor de verbetering van het 
gymnasiale onderwijs. Van Heusde reisde graag 
en bezocht Parijs en Zwitserland. Hij overleed 
op 61-jarige leeftijd op reis in Geneve.

Tekst op grafsteen: 
Die niet als kind { }
hoe kan die wijs { }

Mr Ph. W. HEUSDE
Hoogleeraar te Utrecht

17 juni 1778 { } juli 1839

Matthias van Geuns (1735-1817)

Matthias van Geuns werd in 1735 in Groningen 
geboren als zoon van een lakenhandelaar. Op 
zijn 15e werd hij ingeschreven bij de medische 
faculteit van Groningen. Later studeerde hij 
ook in Maastricht en Parijs. Terug in Nederland 
promoveerde hij in 1761 te Leiden en vestigde 
zich daarna als arts in Groningen waar hij zich 
beijverde voor de inenting van kinderen tegen 
pokken. Ook fungeerde hij als leraar van de 
vroedvrouwen in deze stad. In 1776 werd hij 
benoemd als hoogleraar te Harderwijk, waar hij 
de medische praktijk, chemie, botanie, obstetrie, 
en later aangevuld met pathologie en therapie 
doceerde. In 1791 werd hij hoogleraar in 
Utrecht, waar hij colleges gaf in de ziektekunde 
en de medische praktijk. In hetzelfde jaar 
werd zijn zoon Steven Jan ook benoemd als 
hoogleraar geneeskruidkennis en natuurkennis 
van het menselijk lichaam, maar hij overleed 

Philip Willem van Heusde 
(1778-1839).
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reeds in 1795, gevolgd door zijn jonge vrouw in 
1708. Beiden zijn eveneens in De Bilt begraven, 
evenals hun zoon Steven Jan (1795-1849) die 
in het jaar van de de dood van zijn vader werd 
geboren, in Utrecht rechten studeerde, lid van 
de Provinciale Staten en eerste Secretaris van het 
Departement der Maatschappij tot Nut van
‘t Algemeen was.
Vanaf 1791 was Matthias van Geuns bovendien 
directeur van de kruidentuin en gaf hij colleges 
in de kruidkunde. In 1795/96 was hij rector 
magnificus en werd, na de komst van de 
Fransen, ‘médicin consultant’ van koning 
Lodewijk Napoleon die toen residieerde in 

Utrecht*. In 1815, toen van Geuns 80 jaar 
oud was, ging hij met emeritaat. Hij stierf 
op 82-jarige leeftijd in 1817. Tot zijn dood 
woonde hij in het huis naast de ingang van de 
oude hortus botanicus aan de Nieuwegracht, 
na de dood van zijn vrouw in 1809 verzorgd 
door zijn dochter Debora. Een andere dochter, 
Josina Gebke, overleden in 1852, is eveneens 
in De Bilt begraven. Gezien al zijn verdiensten 
over het gehele spectrum van de toenmalige 
geneeskunde, van botanie tot verloskunde 
tot chirurgie, werd op 13 september 1993 
door de universiteit van Utrecht, samen met 
het Academisch ziekenhuis, het Matthias van 
Geunsgebouw in de Uithof geopend.
Behalve Matthias van Geuns (1735-1817), zijn 
zoon Steven Jan (1767-1795), zijn kleinzoon 
Steven Jan Matthijs (1795-1849) zijn ook 
zijn achterkleinzoon Jan Jacob (1836-1915) 
en achterachterkleinzoon Steven Jan Matthijs 
(1864-1939) in De Bilt begraven. 
* Een goede vriend van van Geuns tekende over 
deze periode de volgende kenmerkende anekdote 
op over zijn bezoek aan de koning. ‘De professor 
werd tijdens de inwoning van Koning Lodewijk 
Napeleon te Utrecht bij dezen als geneesheer 
ontboden. Hij gaf gehoor aan dat opontbod 
maar verscheen zonder degen, dien hij als streng 
Mennoniet niet wilde dragen. De kamerheer 

Matthias van Geuns (1735-1817).
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van den dag trachtte hem te beduiden, dat hij 
niet zonder degen voor Z.M. den Koning kon 
verschijnen. Van Geuns antwoordde eenvoudig 
dat hij niet gekomen was om te vechten maar om 
den Koning te helpen genezen. Hij zou daarom 
naar huis gaan, indien men verlangde dat hij een 
degen droeg. De kamerheer met de zaak verlegen, 
berichtte zijner Majesteit de zijns inziens stroeve 
eigenzinnigheid van den ouden heer Van Geuns. 
De Koning was zoo wijs hem toe te laten, zeggend: 
“Mais qu’ est ce que cela fait? Laisser lui entrer 
comme il voudra”. En nu trad Van Geuns binnen 
in een klein vertrek waar geen stoelen waren dan 
een fauteuil waarop de zieke Koning zat. Na de 
begroeting zeide hij: “Sire ik ben een oud man en 
niet gewoon mijne patiënten staande de pols te 
voelen”. De Koning verzocht hem te schellen en liet 
hem een stoel brengen, waarop de professor zich op 
zijn gemak nederzette en met zijn secondenhorloge 
in de hand den Koning den pols voelde en hem 
naar alle omstandigheden vroeg. Daarna deelde 
Zijne Majesteit hem mede, dat hij het plan had 
over zijn gezondheid een geneeskundig consult 
te doen houden met de heeren Brugmans van 
Leiden, Stipriaan Luiscius van Delft, Deiman 
van Amsterdam en hem (Van Geuns). Hij zou 
dan allen ten hove ontbieden en zich door ieder 
afzonderlijk laten onderzoeken en een recept 
laten voorschrijven. De heeren zouden daarop 

met hunne recepten in een andere kamer gaan 
en een consult over zijne gezondheidstoestand 
houden. Op ’s Konings vraag hoe Van Geuns 
daarover dacht, antwoordde deze: “Sire, dat is 
een maatregel waaraan ik mijn hond niet zou 
willen onderwerpen. Het spreekt van zelf dat, 
als wij bijeenkomen, ieder uit discretie iets zal 
toegeven aan het oordeel van elk ander, en er 
zoo een huspot-recept zal worden geformeerd, 
waaraan ik zelfs mijn hond, dien ik lief heb, niet 
zou wenschen blootgesteld te zien”. De koning 
vond dat antwoord zeer verstandig, zag af van 
het gemeenschappelijke consult en benoemde Van 
Geuns tot zijn lijfarts.
 
Tekst op de naast elkaar gelegen grafstenen van 
zoon Steven Jan van Geuns, en diens vader 
Matthias en hun echtgenotes, alsmede Matthias 
zuster Debora, met als kop op beide stenen: 
VERZAMELPLAATS VAN NAVERWANTE 

DOODEN:
STEVEN JAN VAN GEUNS MATTHZ. 

RUST HIER. TOT ALLER DROEFHEID DE 
EERSTE 

VROEGE RIJKE EN NUTTIGE KENNIS
VERWIERF HEM, 

BIJ ZIJNE TIJDGENOTEN, EERE, 
EEN EDEL EN NEDERIG HARTE, 

BIJ ELK DIE HEM KENDE, LIEFDE 
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D. 18 V. SLAGTM. 1767 TE GRONINGEN 
GEBOREN, 

TE UTRECHT, HOOGLEERAAR 
IN DE GENEES-, MENSCH-, HUID-, EN 

SCHEIKUNDE 
EN VIER JAREN ZIJNS VADERS 

AMPTGENOOT 
WERD HIJ D 16 V. BLOEIM 1795

DOOR EEN FELLE [?] ZIEKTE
UIT EEN WERKZAAM EN DER 

MAATSCHAPPIJ GEZEGEND LEVEN
VAN ZIJN ZWANGERE ECHTVRIENDIN,

VAN ZIJNE OUDERS, BROEDERS EN 
ZUSTERS,

VAN DE MENSCHEN, ZIJNE VRIENDEN
WEGGENOMEN

{ } AANDENKEN EN VOORBEELD HUN 
NALATENDE

GEENE BLOEIENDE GEZONDHEID
WAS HIJ OP ZIJN DOOD BEDACHT
EN ONTSLIEP ALS EEN CHRISTEN.

VROEG VOLGDE HEN
ZIJNE WAARDIGE WEDUWE
KLAZINA JOH{ } DE VLIEGER

GETROUWE MOEDER
VAN DE NA ‘S VADERS DOOD GEBOREN 

ZOON
HAREN TROOST IN EEN LEVEN

HETWELK ZIJ

OPGEROEPEN TOT HET BETERE { }
GEWILLIG VERLIET

TE UTRECHT d 27 VAN WINTERMAAND 
1798

NOG NIET DERTIG JAREN OUD

Vervolgtekst op de naastliggende grafsteen van 
Matthias van Geuns en echtgenote en dochter: 

VOORDS: 
SARA VAN DELDEN 

GETROUWE ECHTGENOTE 
GEDURENDE 

46 JAREN VAN MATTH. VAN GEUNS 
EN MOEDER VAN ZIJNE 7 VOLWASSENE

KINDEREN DOCH VAN WELKE 
SLECHTS , 

VIER HAAR OVERLEEFDEN.
TE GRONINGEN GEBOREN IN 1739 

TE UTRECHT CHRISTELIJK 
ONTSLAPEN 

D. 18 VAN WINTERMAAND 1809 
DAARNA 

MATTHIAS VAN GEUNS 
RIDDER. 

GEDURENDE 41 JAREN HOOGLEERAAR 
IN DE GENEESKUNDE. 

EERST TE HARDERWIJK, VERVOLGENS 
TE UTRECHT 

OPPERSTE ARTS VAN DAT GEWEST. 
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DANKBAAR VOOR AL HET GOEDE 
DOOR HEM GENOTEN EN GESTICHT 

VERLIET HIJ ALS CHRISTEN DIT 
AARDSCHE. 

GELOOVIG UITZIENDE
NAAR DEN HEMEL.

GEBOREN TE GRONINGEN.
DEN 2 VAN HERFSTMAAND

1735
OVERLEED HIJ TE UTRECHT. 
DEN 9 VAN WINTERMAAND

1817.
DEBORA JOSINA

VAN GEUNS
GEB. 27 OCT. 1765 OVERL. 29 SEPT.

1854

Tekst op de grafsteen van kleinzoon Steven Jan 
Matthijs van Geuns:
Mr STEVEN JAN MATTHIJS VAN GEUNS

LID DER PROVINCIALE STATEN EN 
RAAD

DER STAD UTRECHT. GEB. TE 
UTRECHT

15 DEC. 1795 EN OVERL. 10 APRIL 1849
ZIJNE ECHTGENOOTE
JACOBA ROOSENDAEL

GEBOREN 3 JANUARI 1799 OVERLEDEN 
25 JULIJ 1853

Tekst op de grafsteen van achterkleinzoon Jan 
Jacob van Geuns en achter-achterkleinzoon 
Steven Jan Matthijs :

Mr JAN JACOB VAN GEUNS
OUD VOORZITTER VAN HET 

GERECHTSHOF TE ‘s GRAVENHAGE
GEB. TE UTRECHT 15 DEC. 1836 OVERL. 

TE ‘s GRAVENHAGE 27 DEC. 1915
MARIA JOHANNA JUSTINA KRUSEMAN

WEDUWE VAN Mr JAN JACOB VAN 
GEUNS

GEBOREN TE ‘s GRAVENHAGE 28 
DECEMBER 1837

OVERLEDEN ALDAAR 4 OCTOBER 1919
HELENA LUCIA KIPS

ECHTG. VAN Mr STEVEN JAN 
MATTHIJS VAN GEUNS

GEBOREN DEN HAAG 15 SEPTEMBER 
1866

OVERLEDEN TE AMSTERDAM 8 
NOVEMBER 1928

Mr Dr STEVEN JAN MATTHIJS VAN 
GEUNS

PROCUREUR-GENERAAL VAN HET 
GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

GEBOREN TE S-GRAVENHAGE 18 JULI 
1864

OVERLEDEN TE AMSTERDAM 16 
JANUARI 1939
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Adrianus Catharinus Holtius (1786-1861)

Adrianus Catharinus Holtius werd in 1786 in 
Koudekerke geboren en studeerde rechten aan 
de Utrechtse universiteit bij onder andere Van 
Heusde die eveneens hier begraven ligt. Na 
zijn promotie in 1811 werkte hij als advocaat 
in Zierikzee, maar werd al het jaar daarop 
benoemd tot griffier van het Vredesgerecht 
in Loenen aan de Vecht. In 1814 werd hij 
hypotheekbewaarder in Amersfoort. In 
1816 nam hij de positie van zijn zwager die 
hoogleraar in Deventer was over, maar vertrok 
alweer in 1821 naar Groningen en later naar 
Leuven tot de Belgische revolutie van 1830 hem 
dwong terug te keren naar Nederland, waar hij 
een tijdelijke functie aan de universiteit van 
Utrecht kreeg. In 1835 werd hij hier benoemd 
tot hoogleraar in de rechten en doceerde 
Romeins recht en handelsrecht. Ook was hij in 
het academisch jaar 1835/36 rector magnificus. 
Hij behoorde tot de beste juristen van zijn tijd 
en publiceerde tal van artikelen in binnen- en 
buitenlandse tijdschriften. In 1856 ging hij op 
70-jarige leeftijd met emeritaat. Hij stierf op 74-
jarige leeftijd in 1861.
Tekst op grafsteen van Adrianus Catharinus 
Holtius:

HIC SITUS EST
ADRIANUS CATHARINUS HOLTIUS 

QUI VINIT ANNOS LXXIV DECESSIT IN 
RAL { } APR. 
MDCCCLXI

FUIT NOSTRAS PAPINIANUS
CECILIA DE BRUEYS

CONJUX DILECTISSIA { } A
OBIET XVII ? { } MDCCCLXXII

V{E}NIT ANNOS LXXV

Adrianus Catharinus Holtius
 (1786-1861).
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Johann Frederik Lodewijk Schröder (1774-
1845)

Johann Frederik Lodewijk Schröder werd in 
1774 in Dornberg in Westphalen geboren. 
Hij werd voor zijn opleiding naar Amsterdam 
gestuurd waar een oudere broer heelmeester 
was. Hij bezocht hier de Latijnse School en 
ging vervolgens naar de Hogeschool van Halle, 
waar hij van 1795 tot 1798 theologie studeerde. 
Daarna keerde Schröder terug naar Amsterdam, 
waar hij bij het Lutherse kerkgenootschap 
werd aangesteld. In deze betrekking moest hij 

tweemaal per week preken, maar door zijn 
ernstige bijziendheid was hij genoodzaakt zijn 
tekst van buiten te leren, hetgeen hem te veel 
tijd kostte. Na drie jaar nam hij afscheid van 
de kansel en wijdde zich geheel aan de wis- en 
natuurkunde. Toen hij de prijsvraag van de 
Hollandse Maatschappij van Wetenschappen 
had gewonnen en zijn inzending op de vraag 
‘wat mag men van de uitgestrekheid der wereld 
en de orde, in welk de hemellighamen, ook met 
opzight tot ons wereldstelsel, geplaatst zijnde, 
sedert de waarnemingen der latere sterrekundigen, 
bijzonder die van Herschel en Schröter, als wel 
bewezene of hoogstwaarschijnlijke waarheden, 
vaststellen’ met een gouden medaille bekroond 
zag, nam zijn faam toe en werd hij in 1803 
hoofd van ’s Lands Zeevaartkundige School. 
Na negen jaar dienst werd hij door Napoleon 
ontslagen vanwege het uitdragen van te veel 
vaderlandsliefde. Na drie jaar als ambteloos 
burger volgde in 1816 zijn benoeming tot 
hoogleraar in de wis- en natuurkunde te 
Utrecht. Enige jaren later doceerde hij eveneens 
logica en metafysica. Naast een gewaardeerd 
wis- en natuurkundige en filosoof was Schröder 
ook een taalkundige met niet alleen veel 
kennis van de klassieke talen, maar eveneens 
van een aantal moderne talen. Naast al zijn 
werkzaamheden was hij curator van het Luthers 

Johann Frederik Lodewijk Schröder 
(1774-1845).
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seminarie waarvan hij vele jaren de belangen 
behartigde. Hij stierf op op 71-jarige leeftijd in 
1845.
In zijn persoonlijk leven heeft Schröder veel 
verdriet moeten verwerken wanneer we op zijn 
grafsteen lezen dat hij vier jonge kinderen heeft 
verloren. Zijn leerling en opvolger die hem 
slechts twee jaar overleefde, W. Wenckebach, 
rust in het graf naast hem.

Tekst op de grafsteen van Johann Frederik 
Lodewijk Schröder:

HIER RUSTEN
VIER JONGGESTORVEN KINDERTJES

MET DEN BRAVEN VADER,
JOHANN FREDERIK LODEWIJK 

SCHRODER
GEBOREN 30 OCTOBER 1774,

OVERLEDEN IN UTRECHT
20 MAART 1845

HIER GESTORVEN,
LEEFT HIJ BOVEN BIJ GOD

NAAST HEM RUST
ZIJN LEERLING EN OPVOLGER

W. WENCKEBACH
GEB. 6 DECEMBER 1803

OVERLEDEN TE UTRECHT
2 JANUARI 1847

Met dank aan Erfgoed Utrecht; Werkgroep 
Inventarisatie Grafmonumenten, Rapport. De 
Bilt, 1994 en J.W.H. Meijer, Kleine Historie van 
De Bilt en Bilthoven. Bunnik, 1995. Hierdoor 
was het mogelijk de locatie van de graven te 
vinden en de vaak moeilijk leesbare tekst op de 
grafstenen te interpreteren.


