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Van	de	redactie

In dit nummer van De Biltse Grift worden een paar series voortgezet die in het eerste nummer van dit 
jaar, het maartnummer, zijn begonnen.
In Een knulletje in oorlogstijd beschrijft Hans de Groot zijn jeugdherinneringen aan die enerverende tijd. 
Het is het tweede verhaal in de serie oorlogsherinneringen.
Het stuk Een romantische natuuronderzoeker: Wander Johannes de Haas van Steven Hagers is een nieuw 
verhaal in de (onregelmatig verschijnende) serie over wetenschappers en geleerden die de gemeente De 
Bilt als woonplaats kozen.
Graven en grafstenen van achttiende- en negentiende-eeuwse Utrechtse hoogleraren op het kerkhof van 
de Biltse Dorpskerk van Wim Krommenhoek is het tweede deel over de graven op het kerkhof bij de 
Dorpskerk in De Bilt.
In Kent u de gemeente De Bilt goed? kunt u uw kennis van onze gemeente wederom testen.
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Een knulletje in oorlogstijd

 Het is begin mei 1945. Een prachtige dag 
onder de schapenwolkjes in een strakblauwe 
lucht. Het is heel stil. Net alsof er iets zal gaan 
gebeuren wat we nog niet weten. De afgelopen 
dagen zagen wij steeds groepjes moffen langs 
komen. Sommige op een fiets, maar ook 
lopend. Soms hadden ze karretjes achter zich 
aan met spullen er op. Ze zagen er heel anders 
uit dan ik me herinnerde.
Ik hoor Ome Dolf Degenaar roepen: “Jan, 
wacht nog maar even. Je weet nooit!”. 
Mijn vader gaat weer naar binnen en zet de 
vlaggenstok terug achter de voordeur.
Ons groepje blijft staan wachten voor ons huis 
op de Gregoriuslaan. Het zijn mijn vader, Ome 
Dolf, buurman Huls met zijn zonen Piet en Jan. 
En ik, een knulletje van inmiddels tien jaar.
Plotseling wordt de stilte doorbroken door 
een geluid. Het komt uit de Palestrinalaan en 
klinkt steeds harder. En dan ineens komt er 
een gek groen autootje te voorschijn zonder 
dak. Achterop zit een wiel en een tankje. Twee 
mannen zitten er in met groene pakken aan en 
groene petjes op. Ze zwaaien naar ons en even 

later zijn ze weer verdwenen in de richting van 
het Biltse Meertje. Dit was de eerste Jeep die 
wij ooit zagen. Voor vader is het duidelijk. Dit 
zijn de bevrijders. Even later hangt de vlag te 
wapperen in een zacht windje.
Dit beeld zit na 65 jaar nog steeds haarscherp in 
mijn geheugen.
Ik wil proberen u een indruk te geven van 
de ervaringen van een kind in zijn eerste tien 
levensjaren. Dat blijkt niet zo’n eenvoudige 
opgave te zijn. Wat zijn eigenlijk je eigen 
herinneringen en in hoeverre zijn ze ingekleurd 
door verhalen van anderen?  Ik weet het 
niet. Bij mij zijn die ervaringen op de een 
of andere manier verbonden met de tweede 
wereldoorlog. Dat komt door mijn geboortejaar 
1934. Mijn eerste eigen herinnering dateert 
uit mijn tijd op de kleuterschool. Dat moet 
ergens in 1939 geweest zijn. Alles van voor die 
tijd moet ik ‘van horen zeggen’ hebben. Aan 
mijn eigen herinneringen tot in 1945 kan ik 
geen scherpe datering geven. Het zijn gewoon 
indrukken die bij mij zijn blijven hangen. 
Ik denk dat ik maar gewoon moet beginnen. Ik 

EEN KNULLETJE IN OORLOGSTIJD
 

Hans de Groot
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zie wel waar ik terecht kom.
Eerst maar eens terug naar het kleuterschooltje 
van Mevrouw Loggere op de Dr. Julius 
Röntgenlaan. Ik voel nog heel scherp het plezier 

dat ik had bij het spelen met gehoorkokertjes. 
Dat waren kokertjes in helle primaire kleuren, 
die bij het schudden allemaal een ander geluidje 
maakten. Een minder prettige herinnering heb 
ik aan het knopen- en het strikjesrekje. Mijn 
motoriek was niet fantastisch en ik had er de 
grootste moeite mee. Bewijs was dat ik bijna 

altijd met losse veters liep.
In 1939 wordt de Theresia van Lisieuxschool 
gevorderd door het Nederlandse leger als 
tijdelijke kazerne. De mobilisatie is op gang 
gekomen. In plaats van kinderen lopen er nu 
soldaten het schoolgebouw in en uit. Heel 
raar. Op de hei, een erg luxe benaming voor 
een zanderig veldje op de plek waar nu de 
Schutsmantel staat, staan vrachtauto’s van de 
soldaten geparkeerd.
Hoewel de bewegingsruimte voor een klein 
kind altijd beperkt is, toch moet het terrein 
met die spannende vrachtauto’s binnen mijn 
eigen actieradius vallen. Ik moet op de een of 
andere manier op de treeplank van zo’n auto 
geklommen zijn. Het enige dat ik mij heel 
scherp kan herinneren, dat is dat het portier 
is dichtgevallen met mijn pink ertussen. 
Ik moet gebruld hebben. Het volgende 
herinneringsbeeld is, dat ik achterop de 
fiets van moeder naar dokter Brouwer op de 
Soestdijkseweg ben gereden. Hij legde twee 
plankjes tegen mijn pink en deed er een strak 
verband omheen. Voor de troost kreeg ik een 
stukje witte chocolade. Dat had ik nog nooit 
geproefd.
Er was ook een soldaat waar ik vreselijk bang 
voor was. Als ik hem alleen al zag maakte ik 
benen. Waarom ik zo bang was, dat kan ik 

Hans de Groot hier druk bezig met de 
gehoorkokertjes.
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mij totaal niet herinneren. De belangstelling 
van die soldaat voor dat kleine knulletje had 
vermoedelijk een heel gewone verklaring. De 
man was waarschijnlijk door de mobilisatie uit 
zijn eigen gezin weggesleept en miste zijn eigen 
kinderen.

Op een dag waren alle soldaten verdwenen. Ze 
begonnen de Theresiaschool weer schoon te 
maken, op te knappen en op 1 september 1940 
kon ik naar de grote school. Groot verdriet, 
maar de onderwijzeres, Juffrouw Bouwman, 
wist daar goed mee om te gaan. Ik was dol op 
haar.
Vader en moeder hadden ons verteld dat er 
een Duitse officier bij ons zou komen wonen. 
Moeder had de slaapkamer van mijn zusjes Dini 

en Lieke al helemaal voor hem klaar gemaakt en 
speciaal voor hem een po gekocht. De man is 
nooit op komen dagen, maar de po heeft altijd 
de ‘Duitse po’ geheten.
Als klein kind beleef je de wereld om je heen 
als jouw dagelijkse eigen wereldje. Dat die heel 
anders was dan voorheen, daar had ik nog geen 
enkel benul van.
Wel vond ik het heel raar dat er ineens 
’s avonds, voordat het licht aan ging, dingen 
met zwart papier voor de ramen werden gezet. 
Ze noemden dat verduisteren. Dat moest van de 
Duitsers. Er mocht ook niemand ’s avonds meer 
naar buiten.
Voor we naar bed gingen kwam er soms 
een grijze DKW, die naam had ik van vader 
gehoord, langs. Op het spatbord lag een Duitse 
soldaat met een helm op en een geweer in 
aanslag. Ik vond dat een heel eng gezicht.
Ook zagen we af en toe een heleboel Duitse 
soldaten ’s avonds langs komen. Ze liepen achter 
een vrachtauto waar een grote klos draad op 
lag. Met lange stokken moesten de soldaten het 
draad over de boomtakken leggen. De volgende 
dag waren de draden altijd weer verdwenen. Een 
keer hingen ze nog, wel een beetje losjes. Je kon 
er zo aan trekken en dan kwam er steeds meer 
draad naar je toe. Dat deden we dus ook samen 
met Aadje Donker, een vriendje. Toen we een 

De Theresiaschool.
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hele bos hadden verzameld sleepten we die naar 
het schuurtje van Aadje. Ik weet nog precies 
hoe zijn vader keek toen hij dat zag. Hij was 
vreselijk boos en was zich waarschijnlijk zowat 
dood geschrokken van die bundel gestolen 
Duitse draad in zijn eigen schuurtje.
In mijn jeugdjaren was het gebied tussen de 
Gregoriuslaan, de Röntgenlaan, de Obrechtlaan 
en de Lassuslaan nog een soort heideachtig 
duinlandschap met wat lage dennenboompjes. 
Naast de tuin van onze buurman, de al eerder 
genoemde hoofdonderwijzer van de Theresia-
school, mijnheer Huls, lag een rommelig 
zanderig veldje. Vroeger had daar waarschijnlijk 
wel gras gegroeid maar dat was helemaal weg. 
Het werd nog wel steeds ‘het heitje’ genoemd. 

Langs dit veld liep een zandpaadje naar de 
Obrechtlaan.
Op een morgen stond op de straatstenen bij het 
begin van dat paadje in grote witte letters OZO 
geverfd. Vader vertelde dat dit ‘Oranje Zal 
Overwinnen’ betekende. Er stond ook in het 
wit op de straat ‘Een jood en een luis, de pest 
in huis’. Ik snapte daar helemaal niets van. Er 
kwamen mannen met blikken zwarte verf. Toen 
ze weg waren kon je al die letters nog steeds 
lezen, alleen waren ze nu zwart.
Bij de Röntgenlaan waren ze een van de 
zandduinen aan het afgraven. Elke paar uur 
kwam er een houten kar met zand voorbij met 
een paard ervoor en een heel slaperige voerman 
op de bok. De drollen die het paard liet vallen 

Plattegrond Bilthoven-Noord.
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werden door mijnheer Huls gebruikt voor het 
tuintje met tabaksplanten naast zijn huis. Hij 
liep dan ook altijd met een pijp in zijn mond 
en daar had hij tabak voor nodig. Van mijn 
vader hoorde ik dat het zand in die kar werd 
gebruikt voor het bouwen van bunkers bij de 
Bilderdijklaan.
Het blijkt dat mijn actieradius in die tijd al 
aanzienlijk was vergroot. Ik herinner mij nog 
dat er vanaf het station over het fietspad rails 
lagen. Een spoorlijntje dat afboog naar de 
Bilderdijklaan en daarna de Tollenslaan in. Daar 
liep het lijntje tussen hoge bergen zand door. 
Dat was dus ook voor de bouw van bunkers.
Naast het ‘heitje’ zaten zomaar ineens allemaal 
Duitse soldaten met kanonnen. Ze zagen er 
wel anders uit dan de andere Duitse soldaten. 
Ze waren vriendelijk en je mocht van hen 
gewoon patroonhulzen meenemen, Volgens 
mijn vader waren dat ‘Volksduitsers’. Ze hadden 
er niet zoveel zin in, dat kon je wel merken. 
Na een paar dagen waren ze weer verdwenen. 
We hebben op die plek nog wel veel ‘spullen’ 
gevonden!
‘s Nachts hoorde je steeds meer gebrom van 
vliegtuigen. Volgens vader vlogen die naar 
Duitsland. Soms waren de vliegtuigen net niet 
meer te horen wanneer er weer nieuwe aan 
kwamen.

Ik kan me ook nog goed een bombardement 
herinneren. Niet direct in onze buurt maar 
wel dichtbij. Het waren hele zware dreunen. 
Toen is er ook een huis aan de Julianalaan 
gebombardeerd, ongeveer op de hoogte van het 
toenmalige klaphekje. We zijn er later nog gaan 
kijken. Het hele huis lag in puin en de bewoners 
waren, volgens vader, allemaal dood. Ik denk 
dat bij dat bombardement ook de etalageruiten 
van banketbakker Top zijn gesneuveld. Er zaten 
nu grote gele platen voor met daarop ‘Top’s 
Edelgebak’. Later heeft iemand dat veranderd 
in ‘Top’s Bedelgebak’ en dat heeft er tot na de 
bevrijding op gestaan.
Langzamerhand was het bij mij wel door 

Hans de Groot samen met zijn zusjes op de puinhopen 
na het bombardement aan de Julianalaan.
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gedrongen dat dit allemaal niet echt normaal 
was. Ik hoorde ook wel eens dingen die vader 
aan moeder vertelde. Dat er een Bilthovense 
man uit het verzet door de Duitsers op het 
Utrechtse station was dood geschoten. Ook dat 
zoiets ook gebeurd was met een man in zijn 
eigen voortuin aan de Soestdijkseweg. Daar 
schrok ik wel erg van.
Op een zondag waren vader en moeder met ons 
aan het wandelen. We liepen in Den Dolder. 
Ik hoor nog de sirenes loeien. Luchtalarm! Zo 
hard als wij lopen konden met onze kleine 
beentjes probeerden wij via de Pleineslaan naar 
huis te komen. Toen we daar liepen begon 
het Duitse luchtafweergeschut te schieten. 
Mijn eerste reactie, dat had ik blijkbaar al als 
verstandig opgepakt, was om plat op de straat 
te gaan liggen. Vader sleurde mij echter mee 
naar het huis van Wagtendonk op de hoek van 
de Pleineslaan en de Lassuslaan. De voordeur 
stond open en er stonden al heel veel andere 
mensen in de gang. We waren net binnen 
toen er een enorme knal klonk. De vloer trilde 
helemaal. Ik zie nog dat het plafond van de gang 
scheurde. Daarna was het in een keer doodstil. 
Vader wachtte nog even en toen zijn we naar 
buiten gegaan. Vlak naast het huis waar wij 
geschuild hadden aan de kant van de Lassuslaan 
was een hele grote bomkrater. Dat was wel heel 

erg schrikken, maar als kind realiseer je jezelf 
toch nog niet echt waaraan je ontsnapt bent.
Ik herinner me nog goed dat er op een 
bepaald moment geen licht meer was in huis.  
Vader had alweer een oplossing. Hij wist bij 
Herberhold, de batterijenfabriek in Utrecht van 
‘De Witte Kat’, nieuwe verlichting te krijgen. 
Dat waren houten kistjes met grote batterijen er 
in en met aan de onderkant een witte reflector 
met een lampje van zes volt. We hadden er 
twee van. Een hing in de woonkamer boven de 
tafel en een boven op de overloop. Het gaf niet 
zoveel licht maar het was niet langer donker. 
Vader had ook nog een paar knijpkatten, 
waarmee je ook licht kon maken.  
Ook in de kerk, de Onze Lieve Vrouwe 
van Altijddurende Bijstand, was er een 
noodverlichting. Kleine lampjes waarbij je bijna 
niet kon lezen. Maar er was wel licht ! Vader 
zei dikwijls dat ‘Maria van de pastoor’, zijn 
Duitse huishoudster, de Duitsers wel aan kon. 
Toch heb ik zelf gezien dat de klokken uit de 
kerktoren werden gehaald en op een vrachtauto 
werden weg gereden.
Op een zondag na de hoogmis in de kerk 
speelde de organist Ponten nog wat na. Heel 
vaag kon je daarin het Wilhelmus horen. Toen 
wij na het uitgaan van de kerk met een paar 
jongens aan het eind van de Palestrinalaan 
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speelden, kwamen er ineens een paar Duitse 
overvalwagens aanrijden. We schrokken ons een 
ongeluk en dachten dat ze naar de kerk zouden 
gaan voor dat ‘Wilhelmus’. Ze gingen echter 
richting Obrechtlaan en reden daar de tuin van 
het huis van Sickenga in. Wij maakten benen. 
Later hoorde ik dat in dat huis een illegale 
radiozender zat. Het had iets te maken met het 
Engelandspiel, Geen notie wat dat was.
Een van de data die ik nooit zal vergeten 
ben was 15 augustus 1944. Een prachtige 
zomerdag. Je hoorde het langzaam dichterbij 
komend geluid van vliegtuigen. Nu kwamen 
er vrij laag heel veel grote vliegtuigen over 
in de richting van Soesterberg. Iedereen 
stond buiten te kijken. Overal vond je van 

die zilveren sliertjes. Dat was om de Duitse 
radar in de war te brengen, hoorde ik. Overal 
hoorde je luchtafweergeschut en daarna hele 
zware klappen uit de richting van Soesterberg. 
Daarboven zagen wij grote zwarte rookwolken 
omhoog komen van de brandende benzine. 
Toen werd het weer helemaal stil. Alle jongens 
op zoek naar de propellertjes die boven ons uit 
de bommen waren gevallen. Je vond ze overal. 
Op het schooldak, op het kerkhof en op de 
hei. Plotseling hoorde je weer vliegtuigen aan 
komen. Opnieuw een heleboel. De rookwolken 
van de branden op Soesterberg waren langzaam 
onze richting uitgewaaid en de vliegtuigen 
gooiden hun bommen in die rookwolken. Dat 
was niet leuk want toen vielen de bommen wel 
heel dichtbij.
Op een dag kwam de kolenboer van Ekdom 
niet meer om zakken kolen in het kolenhok 
in ons schuurtje te storten. Het kolenhok 
werd steeds leger. De haard in de huiskamer 
kon niet gestookt worden met hout. Daarom 
verhuisden wij naar een klein kamertje, dat wij 
‘vaders kantoortje’ noemden. Daar stond een 
salamanderkacheltje, die het daar lekker warm 
maakte.
Waar vader het vandaan haalde wist ik niet. 
Wel lagen er altijd boomstammen in onze 
achtertuin. Die werden dan in brokken gezaagd 

De kerk Onze Lieve Vrouwe van Altijddurende Bijstand. 
Links de Theresiaschool.
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op een ‘bok’ en daarna tot houtjes gehakt. Ik 
mocht nooit meehelpen. Vader en Dikkie van 
Dalen, van de Julianalaan, hakten ze in mootjes 
op een groot hakblok.
En toen was er ook geen gas meer. Moeder 
moest koken op het salamanderkacheltje en op 
het ‘donderkacheltje’. Dat werd gestookt met 
dennenappels en dennennaalden. Dat moesten 
mijn zusje Dini en ik in het bos gaan halen.
Hoe kwamen onze ouders eigenlijk aan eten? 
Als kind merkte je daar weinig van, maar soms 
wel. Vader had overal contacten. Er kwam 
brood uit Houten van iemand die iets te maken 
had met de voedseldistributie. Zolang de post 
nog werkte kwamen er pakjes overal vandaan. 
Van een zekere heer Wex uit Venlo en ook van 
iemand die bij Pijnenburg werkte. 
Vader had goed in de gaten dat met boeken, 
die al lang niet meer te koop waren, goed 
geruild kon worden. Hij had ook nog een ander 
bijzonder idee. In zijn kast lagen nog een paar 
dummy’s, lege modelboeken, van een Oude en 
een Nieuwe Testament. Daar zat dundrukpapier 
in. Bij drukkerij Wenzel op de Rembrandtlaan 
liet hij van dat dundruk-papier gegomde 
sigarettenvloeitjes maken, netjes in een mapje 
met de opdruk ‘Java sigarettenvloei’. Veel 
mensen verbouwden wel tabaksplanten maar 
sigaretten konden ze er niet van maken. Zo had 

vader weer een nieuw ruilmiddel.
Ondanks alle contacten van vader was er 
steeds minder te eten. Er konden geen pakjes 
meer komen want de postbode kwam niet 
meer. Onze voor- en achtertuin waren allang 
veranderd in veldjes waar vader aardappels en 
boontjes teelde. In het overblijflokaal van de 
school was een gaarkeuken waar in grote ketels 
eten naar toe gebracht werd. Heel veel mensen 
moesten daar naar toe.
Vader had al jaren contact gehad met een 
mijnheer Flapper in Slagharen. Die woonde 
in een gebied met voldoende voedsel. Je moest 

Foto kort na de bevrijding in mei 1945 genomen  in het 
stuifduingebied met begroeiing waar nu centrum 2 ligt. 
Daar was een groot complex met legententen neerrgezet. 
Ik was toen 10 jaar. 
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er wel naar toe om het te krijgen. Voor vader 
was het risico dat hij zou worden opgepakt te 
groot. Moeder stapte omstreeks half december 
1944 op de fiets en reed naar Slagharen. 
Mijnheer Flapper ging voor haar de boer op 
en verzamelde zoveel dat ze het maar net op de 
fiets mee kon nemen. Ze had ontzettend veel 
geluk bij de brug over de IJssel bij Zwolle.  Daar 
stonden altijd Landwachters om voedselhalers 
te plunderen. Op 22 december 1944 was ze 
weer heelhuids thuis met tassen vol. Ik vond 
laatst nog een oud boek met daarin geschreven 
“Herinnering aan de voedsel fietstocht naar 
Slagharen, 18-22 Dec. ‘44”. Een dankbare 
opdracht van mijn vader.
De kerstavond van dat jaar staat mij ook nog 
heel scherp in het geheugen. De school, die dat 
schooljaar helemaal niet gebruikt was omdat 
er geen verwarming meer was, was ingericht 
als onderdak voor evacué’s uit Bemmel en 
Huissen in de Betuwe. Om nog een klein beetje 
kerstsfeer te brengen ging het zangkoor van 
de kerk, waar vader ook in zong, kerstliederen 
zingen voor deze mensen. Ik voel nog steeds die 
hele bijzondere sfeer.
In maart/april 1945 is moeder nog een keer 
naar Slagharen gefietst. Nu had de heer Flapper 
iets bijzonders geregeld. Er sliepen bij hem 
altijd chauffeurs van het transportbedrijf Van 

Seumeren uit Utrecht. Zij kwamen daar voedsel 
ophalen voor de gaarkeukens in Utrecht. 
Hij regelde met hen dat de spullen, die mijn 
moeder niet op de fiets kon meenemen, met 
hun vrachtauto naar het bedrijf in Utrecht zou 
gaan. Daar haalde mijn vader ze, lopend met de 
kinderwagen vanuit Bilthoven, weer op.
En toen weer een hele nieuwe gebeurtenis ! 
Moeder kon zomaar bij bakkerij Wilking witte-
brood gaan halen. Wat vonden wij dat heel erg 
lekker, mijn zusjes en ik.
Nu ben ik weer terug op het punt waarmee ik 
dit verhaal begon. Ik ben inmiddels bijna tien 
jaar oud.
Terugkijkend op al die ervaringen kan ik niet 
anders dan een enorme bewondering te hebben 
voor vader en moeder. Zij hebben het voor 
elkaar gekregen om ons, mijn zusjes en mij, 
zonder lichamelijke en geestelijke schade door 
deze beroerde jaren heen te krijgen. Ik weet niet 
of ik zelf tot zo’n prestatie in staat was geweest.
 
Tot slot: Het was een wonderlijke ervaring om 
als 75-jarige een interview te houden met jezelf 
over ervaringen tijdens de oorlogstijd. Heel 
fascinerend!!
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‘Met Wander de Haas is een van de markantste 
figuren van de natuurkunde uit de eerste 
helft van deze eeuw van ons heengegaan’, 
schreef C.J. Gorter in het overlijdensbericht 
in de annalen van de Koninklijke Akademie 
van Wetenschappen. De Haas werd in Lisse 
geboren, maar bracht zijn jeugd voor een groot 
deel in Middelburg door. Hij zou eigenlijk 
notaris worden, maar gaf al gauw zijn voorkeur 
aan de studie natuurkunde, waarvoor hij eerst 
nog staatsexamen moest doen. In 1900 begon 
hij die studie in Leiden.
Van 1905 tot 1911 was hij assistent bij de 

beroemde Heike Kamerlingh Onnes, juist in 
een zeer opwindende periode, want op 10 juli 
1908 bereikte Kamerlingh Onnes de koudste 
temperatuur ooit - slechts enkele graden boven 
het absolute nulpunt - door helium vloeibaar te 
maken. Op 11 juli 1912 promoveerde De Haas 
op een proefschrift met de titel Metingen over 
de compressibiliteit van waterstof, in het bijzonder 
van waterstofdamp bij en beneden het kookpunt.
Van 1913 tot 1915 werkte De Haas als 
wissenschaftlicher Mitarbeiter aan de Physikalisch 
Technische Reichsanstalt in Berlijn. In verband 
met de Eerste Wereldoorlog verliet hij Duitsland 

EEN ROMANTISCH NATUURONDERZOEKER:
WANDER JOHANNES DE HAAS

(LISSE 2 MAART 1878 – BILTHOVEN 26 APRIL 1960)
Steven Hagers

   Net als Haren bij Groningen, Aerdenhout bij Amsterdam, Wijchen bij Nijmegen of Oegstgeest bij Leiden,            
   is onze gemeente een ‘toevluchtsoord’ voor wetenschappers. Deze mensen zijn dan meestal werkzaam    
   aan universiteiten in de bovengenoemde steden en ze kiezen voor de rust en de welstand in de mooi gelegen  
   randgemeenten. De Bilt, maar vooral Bilthoven, is daarop geen uitzondering. De geleerden die zich in deze  
   gemeente vestigen zijn dan ook doorgaans werkzaam aan de Universiteit Utrecht. Toch zijn het niet altijd  
   alleen maar Utrechtse hoogleraren. Wander de Haas, een Leidse hoogleraar, is een uitzondering op de regel.  
   Na zijn emeritaat koos hij voor Bilthoven en meer dan tien jaar woonde hij tot zijn dood in 1960 aldaar  
   in een verzorgingshuis.
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en werd in het cursusjaar 1915-1916 leraar in 
natuurkunde aan de HBS en het gymnasium 
in Deventer. In 1916 werd hij aangesteld als 
conservator aan het natuurkundig laboratorum 
van de Teyler’s Stichting in Haarlem, bij 
curator Hendrik Lorentz. Vervolgens werd hij 
hoogleraar in Delft en Groningen. 

De Haas werkte al in 1915 samen met Albert 
Einstein aan het bewijs voor het bestaan van 
de ‘moleculaire stroompjes van Ampère’. Hun 
proeven leidden tot wat tegenwoordig het 
Einstein-De Haas-effect wordt genoemd. Naar 
aanleiding van deze proeven kregen Einstein 
en De Haas van de Weense Academie van 
Wetenschappen in 1917 de Baumgärtnerprijs. 
Op grond van zijn wetenschappelijke werk werd 
De Haas in 1922 gekozen tot lid van de afdeling 
natuurkunde van de Koninklijke Akademie 
van Wetenschappen en in 1923 tot lid van de 
Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen. 
In 1925 werd hij hoogleraar aan de universiteit 
waar hij ook gestudeerd had, in Leiden. Hij 
was als opvolger van Kamerlingh Onnes één 
van de twee directeuren - de andere directeur 
was Willem Keesom - van het Natuurkundig 
Laboratorium, dat later mede op zijn voorstel 
Kamerlingh Onnes Laboratorium gedoopt 
werd. Hij bleef daar tot zijn pensioen in 1948. 

De Haas en Keesom waren jarenlang 
onbestreden de leiders van het wetenschappelijk 
onderzoek bij lage temperaturen. Tot 1923 was 
Leiden de enige plaats ter wereld waar helium 
vloeibaar kon worden gemaakt en de ermee te 
bereiken zeer lage temperaturen beschikbaar 
waren. Het Kamerlingh Onnes Laboratorium 
had een grote voorsprong op alle andere 
laboratoria ter wereld en vakgenoten kwamen 
van heinde en verre naar Leiden om bij lage 
temperaturen onderzoek te doen. Beiden namen 
aan deze onderzoekingen actief deel. Tot die 
onderzoekers behoren beroemde namen als die 
van de Rus Obreimow, de Engelsman Hadfield 
en de Fransman Jean Becquerel.

Enerzijds heeft De Haas grote reeksen 
onderzoekingen van Kamerlingh Onnes, 
tezamen met zijn assistenten, voortgezet en 
uitgebreid. Hiervan staat het onderzoek over 
de door Kamerlingh Onnes in 1911 ontdekte 
supergeleiding van een aantal metalen op de 
eerste plaats. De temperaturen waar beneden 
die supergeleiding optreedt, stelden ze voor 
vele metalen vast. En ook de bovengrens voor 
een mogelijkerwijs nog in de supergeleidende 
toestand optredende weerstand werd bepaald. 
Drie andere grote reeksen onderzoeken gaan 
over de normale elektrische geleiding en de 
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warmtegeleiding van vaste stoffen. Op deze 
gebieden verkreeg hij niet alleen normale 
gegevens over de eigenschappen van stoffen, 
maar hij ontdekte ook nieuwe verschijnselen 
zoals het nog altijd raadselachtige minimum in 
de elektrische weerstand van sommige metalen.

De Haas heeft ook een aantal geheel nieuwe 
gebieden van onderzoek geopend, zoals 
het al genoemde Einstein-De Haas- effect. 
Dan ‘het anomale diamagnetisme’ dat in 

sommige zeer zuivere metalen optreedt. Deze 
verschijnselen - het De Haas-Van Alphen-effect 
en het Schubnikow-De Haas-effect - leveren 
fundamentele gegevens over de vrije elektronen 
in metalen.
Tenslotte is er het gebied van de magnetische 
koelmethode waarmee veel lagere temperaturen 
verkregen kunnen worden dan met vloeibaar 
helium alleen mogelijk is. Deze door Debije 
en Giauque bedachte methode heeft De 
Haas verder ontwikkeld en hij heeft daarmee 
de grens van de voor de mens toegankelijke 
temperaturen van ongeveer één graad Kelvin tot 
enige duizendsten graden boven het absolute 
nulpunt gebracht. Bij deze grens begint het 
klassieke temperatuurbegrip zijn betekenis te 
verliezen. Overdracht en transport van warmte 
zijn daar vrijwel onmogelijk geworden. 

De Haas zijn wetenschappelijke kwaliteiten 
vonden zowel in binnen- als buitenland 
erkenning. Zo werd hij in 1921 en 1930 
uitgenodigd voor het Solvay Congres en in 
1932 om als gasthoogleraar colleges te geven 
in Brussel, waar hij de eremedaille van de 
Vrije Universiteit kreeg. In 1934 ontving hij 
de gouden Rumford medaille van de Royal 
Society in Londen. De Haas was membre 
honorair van de Société française de physique. 

Prof. Dr. Wander Johannes de Haas.



46

Een romantisch natuuronderzoekerWander Johannes de Haas

Als Scott lecturer hield hij in 1937 een 
aantal voordrachten aan de Universiteit van 
Cambridge. In dat zelfde jaar ontving hij ook 
zijn benoeming tot corresponderend lid van 
de Academie van Technische Wetenschappen 
van de Universiteit van Warschau en in het 
jaar daarop van de Franse Academie van 
Wetenschappen. Zijn voorkeur ging niet uit 
naar grote wetenschappelijke bijeenkomsten, 
zoals congressen, die hij vrijwel nooit bezocht.

De Haas had een sterk gevoel voor humor 
en in het natuurkundig onderzoekingswerk 
speelde zijn intuïtieve visie een belangrijke 
rol. Zijn ideeën getuigden vaak van een 
grote oorspronkelijkheid. Dikwijls kwam hij 
op ongebruikelijke uren in zijn werkkamer 
om samen met een amanuensis allerlei 
onderzoekingen te doen. Alleen ingewijden 
weten hoe hij regelmatig sensationele 
ontdekkingen dacht gedaan te hebben, die hij 
zelf weer op vindingrijke en systematische wijze 
tot toevalligheden, meetfouten en betekenisloze 
complicaties wist terug te brengen. Ook met 
betrekking tot de nauwkeurigheid van de onder 
zijn leiding door zijn medewerkers verrichte 
metingen had hij een zeer kritische instelling 
en pas nadat allerlei fouten in bronnen 
waren nagegaan en de metingen eventueel 
waren herhaald om de reproduceerbaarheid 

te controleren, mocht tot publicatie worden 
overgegaan. 
Zijn intuïtie bracht hem er ook toe, de 
Nederlandse regering in 1939 te adviseren, een 
hoeveelheid uraniumoxyde, die op de markt 
verscheen, te kopen. Gedurende de oorlog 
kon deze aankoop in een Delfts laboratorium 
verborgen worden gehouden en na de bevrijding 
werd hiermee de grondslag gelegd voor de 
Noors-Nederlandse samenwerking op het 
gebied van de kernenergie. Nederland leverde 
het uranium, Noorwegen het zware water.
Tijdens de oorlog onderhield De Haas, 
enerzijds om iets over de activiteiten van de 
bezetters te weten te komen, anderzijds om 
zich een grotere bewegingsvrijheid, ook buiten 
Nederland, te verschaffen, relaties met de voor 
de Duitsers werkende organisatie Cellastic, 
die zich onder andere met de verrijking van 
uranium bezighield. Van deze bewegingsvrijheid 
heeft hij met zijn vrouw gebruik gemaakt om 
via Zwitserland naar Engeland te ontsnappen. 
Na de oorlog veroorzaakte de Operation 
Cellastic ook voor De Haas enige opspraak. 
Hij moest zijn hoogleraarsfunctie van 18 juni 
tot 19 oktober 1945 voor een nader onderzoek 
staken, maar daarna kon hij tot zijn emeritaat 
op 20 september 1948 zijn ambt ongemoeid 
uitoefenen.
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De waardering en bewondering, die De Haas 
ook na de oorlog ondervond, waren behalve 
aan zijn wetenschappelijke verdiensten ook 
aan zijn karakter en persoonlijkheid te danken. 
Ook buiten de natuurkunde had hij een zeer 
brede belangstelling. Zijn sociale bewogenheid 
kwam onder andere tot uitdrukking in 
zijn houding tegenover de leerlingen van 
de Leidse Instrumentmakersschool. Van 
1926 tot 1951 was hij voorzitter van de 
Vereniging tot bevordering van de opleiding 
tot Instrumentmaker, die deze school beheert. 
Voor zijn gezin en ook voor degenen, die 
onder zijn leiding werkten had hij een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel; voor velen van zijn 
leerlingen trad hij niet slechts als leermeester, 
maar evenzeer als vriend en helper op.

De Haas wordt wel een romantisch 
natuuronderzoeker genoemd en hij had 
inderdaad meer weg van een ontdekkingsreiziger 
dan van een systematische formalist. Bizarre 
en speculatieve invallen speelden bij hem een 
grotere rol dan bij de doorsnee natuurkundige. 
Met zijn leermeester Kamerlingh Onnes had De 
Haas de liefde voor het nauwkeurige experiment 
gemeen; met zijn andere leermeester - tevens 
zijn schoonvader - Hendrik Lorentz de behoefte 
om achter gecompliceerde verschijnselen naar 
eenvoudige natuurkundige achtergronden en 

beelden te zoeken. Hij gebruikte daarbij niet 
de geavanceerde wiskundige methoden van 
zijn schoonvader, maar hij ging volgens een 
wat vaag aandoende, maar soms zeer effectieve 
intuïtie te werk. Deze intuïtie had hij gemeen 
met zijn goede vriend en collega Paul Ehrenfest. 
Voor hen gold niet de wiskundig volmaakte 
beschrijving of het gehaast meedoen met 
vakgebieden die toevallig in de mode waren. 
Beiden waren daarom aparte en markante 
figuren.

Vanaf zijn studententijd heeft De Haas een 
zwakke gezondheid gehad en hij kon dan ook 
vaak niet op zijn laboratorium zijn. Maar hij 
was grenzeloos toegewijd aan de wetenschap, de 
Leidse Universiteit en vooral het Kamerlingh 
Onnes Laboratorium. Ook als hij ziek thuis 
was, bleven de problemen van zijn medewerkers 
- naar eigen zeggen - hem geen tien minuten uit 
zijn gedachten.
Dat De Haas, ondanks zijn vele kwalen, zo 
veel wetenschappelijk werk van hoog niveau 
heeft kunnen doen, dankte hij ook aan de 
voortdurende zorgen van zijn vrouw. Om 
zijn warme, originele persoonlijkheid en zijn 
toewijding droegen zijn vele assistenten en 
leerlingen hem op handen. 
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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



51

De Biltse Grift 	 	 	juni 2010

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



52

Graven en grafstenen op kerkhof Biltse Dorpskerk

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: 
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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).



55

De Biltse Grift 	 	 	juni 2010

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.
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KENT U DE GEMEENTE DE BILT GOED?
TEST UZELF. 

Op welk adres treft u dit detail aan? Mocht 
u het niet weten, trek er eens op uit; goed 
voor uw gezondheid en kennis van het 
dorp.
In de volgende aflevering zal de redactie u 
de juiste plaats onthullen.

Oplossing maartnummer 2010: 
Waterweg 123 Z.
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