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Wandelend over het kerkhof van de dorpskerk 
valt het op dat sommige grafstenen van een 
uitgebreide tekst zijn voorzien die ons een klein 
inkijkje gunnen in het soort leven dat de hier 
begravene ooit geleid moet hebben. Deze keer 
wil ik U laten kennis maken met een vrouw die 
haar gehele bezit naliet aan een Vereniging, een 
man die 62 jaar lang organist en klokkenist is 
geweest, een industrieel met onnavolgbare ijver 
en een ambitieuze burgemeester van Utrecht. 
Slechts een van hen heeft hier een aantal jaren 
zijn bezigheden gehad, de anderen zijn slechts 
hier begraven en maken daarom toch deel uit 
van onze plaatselijke geschiedenis.

Louise Digna Catharina Blaauw-Six (1862-
1934)
Louise Six was vanaf 1895 eigenaresse van 
de buitenplaats Gooilust te ‘s Graveland. 
Het is de zuidelijkste buitenplaats aldaar en 
heeft een oppervlak van 97 ha. Het huidige 
huis is rond 1779 door Gerrit Corver Hooft, 
bewindhebber van de WIC en commissaris van 
Amsterdam, gebouwd. In de jaren daarna werd 

een ruime geometrische tuin aangelegd. Frans 
Ernst Blaauw (1860-1936), de echtgenoot van 
Louise Six, maakte van de buitenplaats een 
arboretum met uitheemse planten en bomen 
en een particuliere dierentuin. Hij verwierf 
daarmee grote bekendheid. Zijn menagerie 
telde o.a. zeldzame dieren zoals een wisent, een 
przewalskipaard en een witstaartgnoe. Rond 
de vijvers waren watervogels uit vele streken 
verzameld. 
Het huwelijk tussen Louise Six en Frans 
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BLaauw was echter verre van gelukkig en 
in 1910 liet Blaauw zijn echtgenote wegens 
vermeende krankzinnigheid opnemen 
in een inrichting. Bij haar dood in 1934 
liet zij haar trotse bezitting in zijn geheel 
na aan de Vereniging tot Behoud van 
Natuurmonumenten, die het tot op de dag van 
vandaag in bezit heeft. Het dankbare publiek 
heeft deze edele daad uitdrukkelijk op haar 
grafsteen vermeld:

HIER RUST
HOOG GEACHT EN DIEP BETREURD

LOUISE DIGNA CATHARINA

BLAAUW-SIX
GEBOREN TE ‘s GRAVELAND 

8 OCTOBER 1862
OVERLEDEN TE ZEIST 18 MAART 1934
DOOR HAAR SCHENKING VAN HET 

LANDGOED GOOILUST
TE  ‘s GRAVELAND AAN DE 

VEREENIGING TOT BEHOUD
VAN NATUURMONUMENTEN DEED ZIJ 

EEN GROOTSCHE
DAAD VOOR HET NEDERLANDSCHE 

VOLK.
DE VRIENDEN DER NAATUUR 

HOUDEN HAAR NAGEDACHTENIS
MET GROOTE DANKBAARHEID IN 

EERE.

Frederik Nieuwhuijsen (1758-1841)
Frederik Nieuwhuijsen werd in 1758 
in Zutphen geboren en ontving daar 
muziekonderwijs van o.a. de organist 
Groeneman. Eind 1778 werd hij organist 
van de Dom te Utrecht. Nieuwenhuijsen was 
een uitstekend organist en tevens klokkenist, 
in welke functie hij verantwoordelijk was 
voor het gaande en slaande werk van de 
openbare uurwerken. Behalve in de gewone 
kerkdienst moest hij elke woensdagochtend 
van 11 tot 12 spelen ‘tot genoegen van de 

Grafsteen Louise Digna Catharina Blaauw-Six
(1862-1934)
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toehoordren’. Ook was hij kapelmeester van 
het Collegium Musicum Ultrajectinum en de 
stichter van de vereniging Naar Hooger Doel 
(1803). Nieuwenhuijsen legde zich ook toe 
op componeren, zo zette hij b.v. ‘Stigtelijke 
digtstukjes van Mr. H. van Alphen’ op muziek 
(1788); en componeerde hij ‘Musicq op de 
gedichten van Mr. J.P.Kleijn en Vrouwe A. 
Kleijn, geb. Ockerse’( 1792), en ‘Bataille’ voor 
twee orkesten, voorstellende 37 verschillende 
episoden van een grote veldslag. Later verscheen 
nog van hem ‘Cantate de la paix d’ Alkmaar’ 
(1802), ‘Eerste lessen der zangkunst, ingericht 
om op de Schoolen regelmatig te leren zingen’ 

(1806), het ‘Koraalboek, inhoudende alle 
Melodijen der Evang. Gezangen, in gebruik 
bij den  openbaren Godsdienst van de Ned. 
Hervormde Gemeenten’ (1807) en ‘De 
Toonkunst, Cantate, citée avec éloge par 
l’Institut Royal en 1818’.
Na een arbeidzaam leven van 62 jaar stierf hij in 
januari 1841 te Utrecht, 83 jaar oud.
Opmerkelijk is dat zijn naam in de literatuur 
steeds als Nieuwenhuijsen wordt geschreven, 
terwijl op zijn grafsteen Nieuwhuijsen staat:

HIER RUST
BENEVENS HUN ALLER VRIEND

FREDERIK NIEUWHUIJSEN
GEBOREN TE ZUTPHEN 11 JULIJ 1758

OVERLEDEN 20 JANUARI 1841
HEBBENDE 62 JAREN DE BETREKKING 

BEKLEED
ALS ORGANIST VAN DE DOMKERK
EN KLOKKENIST DER TORENS TE 

UTRECHT

Willem Hendrikus de Heus (1808-1872)
Willem Hendrikus de Heus werd op 
oudejaarsavond 1808 geboren te Amsterdam 
als zoon van een Waals hervormde predikant. 
Hij groeide op in het bedrijf van zijn vader waar 

Graf van Frederik Nieuwhuijsen (achterste steen).
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koperen uniformknopen werden gemaakt. 
In 1832 brachten vader en zoon De Heus hun 
fabriek over naar Utrecht op het Spanjaardsgat, 
het zuidwestelijk bastion van het voormalige 
kasteel Vredenburg. Na korte tijd groeide 
de onderneming uit tot een fabriek met drie 
stoommachines en zestig personeelsleden en 
vervaardigde men naast knopen koperen strips 
voor het slaan van duiten die vooral naar 
Nederlands Indië werden uitgevoerd. In 1842 
werd op het noordwestelijke bastion van het 
kasteel een gasfabriek gebouwd, nadat het jaar 
daarvoor het stadsbestuur van Utrecht had 
besloten de olielampverlichting te vervangen 

door gasverlichting. De industrieel De Heus 
was niet te stuiten en bouwde in Arnhem een 
tweede fabriek die hij tot 1870 exploiteerde. 
Toch ging niet alles voor de wind. Na uitvoerige 
studie besloot het stadsbestuur om na 1862 
het contract voor de leverantie van gas niet 
te verlengen en de exploitatie van een nieuwe 
fabriek, buiten de stad zelf gelegen, ter hand 
te nemen. Uiteindelijk deed De Heus in 1868 
afstand van alle percelen en rechten aan het 
Vredenburg. 
Het verhaal is echter niet af zonder de 
bemoeienis van De Heus met De Bilt, te 
beschrijven in de jaren voordat men zich 
in Utrecht zou vestigen. In Amsterdam 
had de familie namelijk ook een bedrijf 
voor het schoonmaken van centen en 
duiten en deze bedrijfstak, samen met de 
knopenfabricage, wilde hij overbrengen naar 
De Bilt. Hiervoor kochten zij in 1823 de 
buitenplaats Vingerhoedsmolen aan, waarvan 
de naam verwees naar de in 1808 gesloopte 
vingerhoedsmolen die op het landgoed stond. 
Vervolgens verzocht hij om vergunning zijn 
‘stoommachine met deszelfs pletterij op zijne 
aangekochte landerijen’ te mogen oprichten, 
waarop het Gemeentebestuur antwoordde:
 ‘.....Dat de plaats waar de rekwestrant schijnt 
te willen oprigten  eene stoommachine en 

De vingerhoedsmolen. 
Tekening van Verrijk, 2e helft 18e eeuw.
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koperpletterij, is gelegen naast eene en tegenover 
twee andere kostbare buitenplaatsen, een 
korenmolen, en eenige daghuurderswoningen, 
aan welke de dampen van de  stoommachien 
en pletterij een merkelijk ongerief zouden 
aanbrengen, boomen, gewassen en bloemen 
aandoen en alzoo de waarde dier buitenplaatsen 
aanmerkelijk verminderde voor de bewoners hoogst 
onaangenaam en lastig zijn zoude, hetgeen nog 
vermeerderd zoude worden indien de exercitie 
van die fabriek met geraas vergezeld ging’. Het 
feest ging dus niet door. Maar drie jaar later 
plaatste de heer de Heus toch een rosmolen 
voor het schoonmaken van kopergeld en vroeg 

hiervoor nu vergunning aan bij de gemeente. 
Zijn buurman, de heer Both Hendriksen van 
de buitenplaats Sandwijck wilde echter geen 
hinder van geraas en men kwam overeen een 
raam van het gebouw waarin de rosmolen 
zich bevindt, dicht te metselen als maatregel 
tegen geluidsoverlast. Toen echter in 1830 
de buitenplaats die inmiddels Sluishoef was 
gaan heten, werd gekocht door de eigenaar 
van Sandwijck, werd in 1832 alle activiteit 
overgebracht naar Utrecht. De Heus woonde 
aan de Utrechtse Rijnkade, waar hij in 1872 op 
64-jarige leeftijd overleed. 

Grafkelder met als enig opschrift

DE HEUS

Hubert Mathijs Adriaen Jan van Asch van 
Wijck (1774-1843)
Hubert Mathijs Adriaen Jan van Asch van 
Wijck werd in oktober 1774 in Utrecht geboren 
in een welvarend regentenmilieu. Hij studeerde 
rechten in Utrecht en promoveerde in 1798. 
Hij liet zich inschrijven als advocaat en was 
vervolgens ambteloos tot 1804. Hij huwde in 
1807 met Kenau Hasselaar, uit welk huwelijk 
negen kinderen werden geboren, waarvan er 
drie op jonge leeftijd overleden. Gedurende 

Grafkelder De Heus.
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de Franse tijd moesten de Oranjegezinde 
families, zo ook de Van Asch Van Wijcks, 
al hun politieke ambten neerleggen. Na die 
tijd werd hij eerst lid van het provisionele 
bestuur van Utrecht, kort daarop gevolgd 
door zijn benoeming tot advocaat-fiscaal voor 
de middelen in de provincie Utrecht. Na zijn 
benoeming tot burgemeester van Utrecht in 
1827 zette Van Asch van Wijck zich in voor de 
uitbreiding, verfraaiing en betere bereikbaarheid 
van de stad, geholpen door de architect Zocher, 
die na het slechten van de muren o.a. de 
bolwerken tot plantsoenen omvormde. Dit 
proces was hoognodig, want de stad kampte 

met ernstige woningnood, slechte hygiënische 
toestanden en beperkte bereikbaarheid. Ook 
is Van Asch van Wijck van grote betekenis 
geweest voor het behoud van het culturele 
erfgoed van de stad en stelde hij in 1838 de 
stedelijke kunstcollectie, waaruit het latere 
Centraal Museum voortkwam, open voor het 
publiek. In 1839, toen de Utrechtse Hogeschool 
met opheffing werd bedreigd, pleitte hij 
vlammend voor het behoud van het academisch 
onderwijs in Utrecht. Een jaar na zijn afscheid 
als burgemeester in 1839 werd de onder zijn 
bestuur aangelegde Noorderkade omgedoopt 
tot Van Asch van Wijckskade, als blijvende 
herinnering aan zijn inspanning voor de stad. 
Van 1822 tot 1840 was Van Asch van Wijck 
eveneens lid van de Tweede Kamer en bleef in 
die functie koning Willem I steunen in zijn 
volhardingspolitiek tegen België. In september 
1840 werd hij hiervoor door de koning beloond 
met de benoeming tot lid van de Eerste Kamer. 
Een andere koninklijke gunst was hem reeds 
in 1833 verleend toen hij in de adelstand 
werd verheven. Hij woonde aan de Kromme 
Nieuwegracht en bezat aanzienlijke landerijen 
en hofsteden in de Gelderse vallei. Hij overleed 
plotseling in 1843, 69 jaar oud. Karakteristiek is 
zijn uitspraak bij zijn afscheid als burgemeester 
van Utrecht: ‘Besturen is niets anders dan met 

Hubert van Asch Van Wijck.
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kracht en gemakkelijkheid wel te doen; niet 
voor zichzelven eer of onderscheiding, veel 
min, hetgeen verachtelijk zoude zijn, zijn eigen 
belang te bejagen’. Even karakteristiek is zijn 
devies: Werkt terwijl het dag is.

Uit de tekst op de steen valt af te leiden dat hier 
begraven liggen de moeder, zoon Pieter Johan, 
de echtgenote, de dochter en de voormalige 
burgemeester van Utrecht zelf.

HIER RUST VROUWE CORNELIA 
SNOECK

ECHTGENOTE VAN DEN HEERE 
Mr A. VAN ROMONDT

EERDER WEDUWE VAN DEN HEERE 
M.A. VAN ASCH VAN WIJCK

VERWACHTENDE DE 
BARMHARTIGHEID GODS

DOOR JESUS CHRISTUS TEN 
EEUWIGEN LEEVEN

GEBOREN 11 SEPTEMBER 1746 
OVERLEEDEN 10 MEI 1813

PIETER JOHAN V: ASCH V: WIJCK
OVERLEDEN 25 NOVEMEBER 1825

VROUWE KENAU V: ASCH V: WIJCK
GEB= HASSELAAR

OVERLEDEN 19 FEBRUARIJ 1827

J: CORNELIA KENAU V: ASCH V: WIJCK
OVERL: 23 SEPTEMBER 1840  

HUBERT MATHIJS ADRIAEN JAN VAN 
ASCH VAN WIJCK

BURGEMEESTER DER STAD UTRECHT
GEB 14 OCT 1774  OVERL 16 JULIJ 1843

WERKT TERWIJL HET DAG IS

Grafsteen fam. Van Asch Van Wijck.


