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Hoewel zijn grafsteen niet meer aanwezig is,
blijkt uit een plattegrond van de begraafplaats
met de positie der graven uit 1902, dat Jan
Ackersdijk op het kerkhof van de Dorpskerk
ligt begraven. Hij ligt in de eerste rij aan
de noordzijde van de kerk, aan de kant van
de toren. Daarom hier ook iets over zijn
levensgeschiedenis.
Jan Ackersdijk werd in 1790 in Den Bosch
geboren als zoon van een protestantse
oranjegezinde regent. HIj studeerde rechten
in Utrecht, waar hij in 1810 promoveerde en
zich vervolgens als advocaat aldaar vestigde. In
1817 kreeg hij een functie bij de rechterlijke
macht en werd kort daarna secretaris van het
college van bestuur van de universiteit. In
1825 werd hij benoemd tot buitengewoon
hoogleraar in de rechten te Luik en doceerde
daar staatshuishoudkunde en statistiek. Hier
maakte hij de oplopende spanning tussen de
Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden mee en
moest tenslotte in 1830 Luik verlaten. Terug
in Utrecht werd hij opnieuw buitengewoon
hoogleraar en doceerde staatkundige
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geschiedenis en statistiek. Deze betrekkelijk
bescheiden functie gaf hem veel gelegenheid
tot reizen. Hij bereisde geheel Europa en
van zijn tochten naar Hongarije en Rusland
verschenen uitgebreide reisverslagen. In 1836
schreef Ackersdijk zijn Bedenkingen over de
korenwetten, waarin hij een wetsontwerp over
de invoering van de graanwetten bekritiseerde
en als nadelig voor alle bevolkingsgroepen
omschreef. Het wetsontwerp werd aangenomen,
maar Ackersdijk, samen met de schrijver van
een andere brochure over dit onderwerp,
zijn collega de Brueijs, werden door de
verbolgen koning ontboden, want hoogleraren
waren door de koning benoemd en van hen
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mag men niet verwachten dat zij zich met
staatsaangelegenheden bemoeien. Zo ging dat in
die tijd.
Ackersdijk was overtuigd liberaal en behoort
tot de grondleggers van het onderwijs in de
staatshuishoudkunde. En ook in zijn persoonlijk
leven was hij liberaal, in Luik had hij een vrouw
leren kennen met wie hij samenwoonde en
een dochter kreeg. Terug in het conservatieve
Utrecht trad hij alsnog in het huwelijk. Hij was
een deftige, bescheiden en in veel opzichten
opmerkelijke verschijning. In 1860 ging hij
met pensioen en overleed het jaar daarop op 71
jarige leeftijd.

Dorpskerk met kerkhof aan
de noordzijde.
Tekening van P.J. Leps.
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