
 

Daniël Eliza Siegenbeek van Heukelom (1850-1900) keldergraf 62, vak A 
Hoogleraar geneeskunde 
 

Personalia 

Geboren: 4 juni 1850 te Pouderoijen 

Zoon van: Jan van Heukelom en Octavie Charlotte Adèle Steenlack 

Gehuwd met: (1) Agatha Abrahamina Pijnappel op 31 augustus 1876 te Leiden 

   (2) Anna Jacoba Mees op 5 juli 1883 te Rotterdam 

   (3) Christina Adriana Lamme op 21 juli 1893 te Groensbeek 

Overleden: 10 oktober 1900 te Leiden; Begraven: 13 oktober 1900 
 

Samenvatting 

Daniël Siegenbeek van Heukelom wordt in 1850 in de buurt van Zaltbommel geboren. 

Zijn vader stamt uit een Leidse textielfabrikantenfamilie, maar is in die jaren tijdelijk 

buiten Leiden werkzaam. Als Daniël vier is, keert het gezin terug naar Leiden en gaat 

hij daar één jaar naar de Latijnse school. In 1864 vertrekt hij naar Twente om op de 

Industrie- en Handelsschool zijn verdere opleiding te vervolgen. Hij valt op door zijn 

goede studieresultaten, gaat verder leren bij de HBS te Zwolle en de Polytechnische 

School te Delft. Met al deze theoretische kennis op zak, gaat Daniël drie jaar in het 

buitenland praktijkervaring opdoen. Als hij in 1872 in het bedrijf van zijn vader begint, 

gaat het met deze firma niet goed. In 1875 volgt liquidatie en gaat Daniël naar Almelo 

waar hij een eigen stoomblekerij opricht.  

 Hij trouwt in 1876 met Agatha Pijnappel met wie hij 

zoon Jan krijgt. Agatha overlijdt eind 1879. De stoom-

blekerij loopt niet naar wens en Daniël komt op een 

keerpunt in zijn leven. Hij kiest als 30-jarige om weer in 

de schoolbanken plaats te nemen en gaat in Leiden 

geneeskunde studeren. In 1885 rondt hij deze studie af 

met een promotie. Hij is dan al hertrouwd met Anna Mees 

en krijgt met haar een zoon. Anna overlijdt in 1887.  

 Tijdens zijn studie is Daniël al gaan werken in het 

Boerhaave-Laboratorium, wat hij na zijn promotie voort-

zet. In 1888 wordt Siegenbeek van Heukelom benoemd 

tot hoogleraar in de geneeskunde met als onderwijstaak 

de ontleedkunde en de gerechtelijke geneeskunde.  
 

Siegenbeek van Heukelom 

 In 1893 volgt een derde huwelijk, nu met Christina Lamme met wie hij twee kinderen 

krijgt. Siegenbeek van Heukelom is een succesvol wetenschapper, geeft goed onder-

wijs en publiceert veel. Ook maatschappelijk is hij zeer actief in vele besturen.  

 In 1899 raakt hij oververmoeid, gaat naar rustoorden in binnen- en buitenland, maar 

knapt niet op. Hij blijkt een ernstige nierziekte te hebben, waaraan hij op 10 oktober 

1900 komt te overlijden, slechts vijftig jaar oud.  



Volledige versie 
 

Afkomst en naam 

Onze hoofdpersoon wordt als Daniël van Heukelom op 4 juni 1850 te Pouderoijen 

geboren als tweede kind en oudste zoon van Jan van Heukelom (1813-1886) en 

Octavie Charlotte Adèle Steenlack (1820-1855). Deze zijn beiden ook op Groenesteeg 

begraven en wel in het graf naast dat van Daniël (keldergraf 61). 

 Op verzoek van zijn peetoom mr. Daniël Tieboel Siegenbeek, officier van justitie bij 

de Arrondissementsrechtbank en later burgemeester van Leiden, en diens echtgenote 

Elisabeth van Heukelom [beiden ook op Groenesteeg begraven], krijgt Daniël later ook 

de voornaam Eliza; na het overlijden van zijn peetoom laat Daniël, op verzoek van zijn 

tante Elisabeth, zijn achternaam Van Heukelom wijzigen in Siegenbeek van Heukelom. 

 Van Heukelom is een bekende Leidse lakenfabrikantenfamilie, waarvan vader Jan 

de vijfde opeenvolgende oudste zoon is die Jan wordt genoemd en daarom vaak met 

Jan V wordt aangeduid. Deze Jan was al eerder getrouwd geweest, namelijk in 1838, 

met Hermina Anna Petronella Hubrecht. Zij krijgen in 1840 een zoon (Jan VI), die dus 

een halfbroer van Daniël is. Enkele weken na Jans geboorte overlijdt Hermina.  

 Jan V hertrouwt in 1846 met Octavie Steenlack. Het gaat in deze periode slecht met 

de Leidse fabrikant Van Heukelom: de firma gaat gebukt onder een zware schulden-

last. Het bedrijf wordt in 1849 van de hand gedaan. In deze moeilijke situatie vertrekt 

Jan V naar Pouderoijen, een dorp in de buurt van Zaltbommel, om daar als boekhouder 

in een aardappelmeelfabriek te gaan werken. Daar wordt in 1850 Daniël geboren.  
 

 
Leydse Courant (7 juni 1850) 

 

Het echtpaar Van Heukelom-Steenlack krijgt zes kinderen: 

(1) Elisabeth Maria: geboren op 24 september 1847 en na vijf maanden, op 27 

februari 1848, overleden; 

(2) Daniël: onze hoofdpersoon; 

(3) Johan Leonard: geboren op 28 augustus 1851 en overleden op 21 april 1926;  

(4) Johanna Hillegonda: geboren op 5 maart 1853 en na een half jaar, op 22 

september 1853, overleden; 

(5) NN: een naamloos op 12 juni 1854 doodgeboren dochter; 

(6) Hermina Sophia: geboren op 16 september 1855 en overleden op 12 januari 

1921. 

Twaalf dagen na de geboorte van Hermina Sophia, op 28 september 1855, overlijdt 

moeder Octavie Charlotte Adèle Steenlack.  

 Na vijf jaar in Pouderoijen te zijn geweest, is het gezin in 1854 teruggegaan naar 

Leiden, waar Jan V een wolspinnerij opricht onder de naam Van Heukelom & Cie. Het 

tij zit mee en de firma krijgt de wind in de zeilen. In 1863 werken er 128 personen (79 

mannen en 49 vrouwen). De werkweek telt zes dagen van elf uur. De mannen 

verdienen gemiddeld ƒ 4,75 per week, de vrouwen ƒ 1,75. Jan V vindt deze lonen 



weliswaar “gruwzaam laag”, maar ze worden “niet door mij, maar door vraag en 

aanbod bepaald, en hier ter stede helaas slechts door het laatste”. Van Heukelom is 

voor afschaffing van de vele indirecte belastingen, want na afschaffing kunnen dan de 

prijzen dalen, waardoor de arbeiders er - bij gelijkblijvende lonen - op vooruit kunnen 

gaan. In 1876 stopt Jan en worden de gebouwen en de inventaris aan de ernaast 

gelegen firma Clos & Leembruggen verkocht.  

 

Opleiding 

Daniël bezoekt in Leiden de school van de heer Vermeulen en wordt in september 

1863 toegelaten op de Latijnse school aan de Lokhorststraat. Hier volgt hij slechts één 

jaar de lessen. Daniëls studieresultaten zijn uitstekend, maar een verdere gymnasiale 

opleiding strookt niet met het idee van zijn vader, die hem graag als opvolger in de 

textielfabriek ziet en daarvoor een andere opleiding in gedachten heeft. 

 Daarom gaat Daniël in september 1864 naar de Twentse Industrie- en Handels-

school. Daar valt hij op door het gemak en de snelheid waarmee hij zich de stof eigen 

maakt. Hij steekt ver uit boven zijn medeleerlingen en blinkt vooral uit in natuurkundige 

en mechanisch-technologische opdrachten. In vier jaar doorloopt hij deze school Het 

getuigschrift dat hij ontvangt bij het verlaten van de school vermeldt dat hij zich ‘steeds 

door volhardenden ijver, uitmuntend gedrag, en goede vorderingen de achting en 

genegenheid van al zijne leeraren ruimschoots verworven heeft’.  
 

 
Twentse Industrie- en Handelsschool 

 

 Korte tijd later, in juli 1868, legt Daniël in Zwolle het eindexamen af voor de HBS. 

Hierna gaat hij zijn opleiding vervolgen aan de Polytechnische School te Delft, waar hij 

slechts één jaar verblijft. Hij heeft nu voldoende theoretische kennis en is toe aan de 

praktijk.  



 De eerste praktijkervaring doet Daniël op in het buitenland. Van 1869 tot 1872 is hij 

te Eupen en Monschau in verschillende fabrieken werkzaam. Later zal hij met veel 

genoegen spreken over dit buitenlands verblijf.  

 

Stoomblekerij te Almelo 

Als hij terugkomt in Leiden, gaat Daniël werken in het bedrijf van zijn vader. De zaken 

lopen echter niet goed en in 1875 besluit Jan V te stoppen en wordt het familiebedrijf 

geliquideerd. Vader Jan heeft altijd al belangstelling gehad voor de wetenschap en zal 

zich hierna bezighouden met geschiedenis. Hij raakt daarbij bevriend met de hoog-

leraar Fruin [ook op Groenesteeg begraven]. Daniël wordt door de liquidatie van het 

bedrijf genoodzaakt om ander werk te gaan zoeken. Hij verhuist naar Almelo - Twente 

is hem niet onbekend door zijn verblijf op de Industrie- en Handelsschool - waar hij een 

stoomblekerij opricht.  

 

Eerste huwelijk 

Daniël heeft omstreeks 1873 Agatha Abrahamina Pijnappel (1850-1879) leren kennen, 

dochter van de Leidse hoogleraar Jan Pijnappel en van Theodora Magdalena des 

Amorie van der Hoeven. Op 31 augustus 1876 trouwen zij in Leiden.  
 

 
Huwelijksakte Daniël Eliza Siegenbeek van Heukelom en Agatha Abrahamina Pijnappel 

 

Op 8 juni 1877 wordt de eerste zoon geboren, die als oudste zoon volgens de familie-

traditie de naam Jan krijgt. Na twee jaar huwelijk wordt Agatha ernstig ziek. Zij gaat 

tijdelijk terug naar Leiden, waar zij door haar ouders wordt verpleegd.  



 Daniël probeert intussen met al zijn energie zijn nieuwe bedrijf tot bloei te brengen. 

Maar omdat hij ook regelmatig in Leiden bij zijn vrouw wil verblijven, besteedt hij eigen-

lijk onvoldoende tijd aan zijn stoomblekerij. In 1879 keert zijn vrouw terug naar Almelo, 

maar tot Daniëls grote verdriet overlijdt zij, na drie jaar huwelijk, op 22 december 1879.  

 

Studie geneeskunde 

Na het overlijden van zijn echtgenote en omdat de stoomblekerij te Almelo hem niet 

het succes brengt waarop hij had gehoopt, verkoopt Daniël in 1880 zijn bedrijf. Hij gaat 

terug naar Leiden en kiest voor iets geheel anders. Hij heeft zich - net zoals zijn vader 

- altijd aangetrokken gevoeld tot studie en wetenschappelijk werk.  De dan al dertig-

jarige Daniël kiest voor de studie geneeskunde. Omdat hij daarin ook wil promoveren 

gaat hij aanvullend nog andere examens afleggen: natuurkunde (1880), wiskunde 

(1881) en het zogenaamde admissie-examen (1881), waarvoor hij Latijn en Grieks 

heeft geleerd. 

 In september 1881 slaagt hij voor zijn propedeuse geneeskunde, het kandidaats-

examen volgt op 6 juni 1882 en twee jaar later het doctoraalexamen. Zijn uitstekende 

studieresultaten blijven niet onopgemerkt: op 23 oktober 1883 wordt Daniël in het 

Boerhaave-Laboratorium aangesteld als assistent van de patholoog-anatoom Mac 

Gillavry.  

 Nadat de ijverige en intelligente Daniël op voortvarende wijze al deze examens heeft 

afgerond, werpt hij zich op zijn academische promotie. Op 18 december 1885 

promoveert Daniël cum laude op de dissertatie Pathologisch bindweefsel. 

 

Tweede huwelijk 

Tussen zijn kandidaats- en doctoraalexamen treedt Daniël op 5 juli 1883 in het huwelijk 

met de Rotterdamse Anna Jacoba Mees (1847- 
 

 
Leydse Courant (7 juli 1883) 

 

Op 15 mei 1884 wordt zoon Rudolf geboren. Maar ook dit huwelijk duurt maar kort, 

want na een slepende ziekte komt Anna op 6 oktober 1887 te overlijden. 

 

Aanbiedingen uit Utrecht 

De Utrechtse hoogleraar Koster was al bij Daniëls verdediging van zijn proefschrift 

zeer lovend over hem geweest. In 1886 wordt Daniël tweemaal door hem gevraagd 



om een lectoraat te aanvaarden bij de faculteit geneeskunde van de Rijksuniversiteit 

Utrecht. Siegenbeek van Heukelom gaat echter niet op deze aanbiedingen in. Zijn werk 

bij de pathologische anatomie in Leiden bevalt hem uitstekend en aan de stad Leiden 

is hij zeer gehecht.  

 

Hoogleraar in Leiden 

De hoogleraar Mac Gillavry, verantwoordelijk 

voor een groot aantal colleges, wil het onder-

wijs in de ziektekundige ontleedkunde laten 

vallen. Deze wens wordt - gesteund door de 

faculteit geneeskunde - ingediend bij de toen-

malige minister van Binnenlandse Zaken Jan 

Heemskerk.  

 Bij Koninklijk Besluit van 28 februari 1888 

wordt Siegenbeek van Heukelom benoemd tot 

hoogleraar geneeskunde met als onderwijs-

taak de ziektekundige ontleedkunde en de ge-

rechtelijke geneeskunde. Laatstgenoemd vak 

werd tot op dat moment gegeven door de 

hoogleraar heelkunde Jan Egens van Iterson 

(1842-1901) [ook op Groenesteeg begraven].  

 Op 21 maart aanvaardt Siegenbeek van 

Heukelom het hoogleraarsambt met het uit-

spreken van de inaugurale rede ‘De oorzaak 

der aangeboren sterfelijkheid’. Daniël spreekt 

daarbij de volgende vriendelijke woorden tot 

zijn leermeester Mac Gillavry:  
 

Prof. dr. Siegenbeek van Heukelom 

“Met en onder U heb ik Uw lang gekoesterden wensch om een goed ingericht labora-

torium te krijgen, vervuld zien worden. Van Uw streven daarnaar en Uwe zorg 

daarvoor, daarvan zal ik nu een gedeelte der vruchten mogen plukken. Met al mijne 

macht zal ik beproeven die vruchten te doen gedijen en mede te helpen aan het door 

Uwe zorg zoo voortreffelijk ingerichte Boerhaave-Laboratorium een goeden klank ook 

naar buiten te verschaffen”.  

 Met dit professoraat begint Van Heukelom aan een inspannende en vruchtbare 

nieuwe fase van zijn leven. Zijn colleges zijn helder en boeiend, en met zijn imposante 

persoonlijkheid oefent hij grote invloed uit op zijn studenten. Hij stimuleert zijn leer-

lingen tot zelfstandig onderzoek en draagt daarvoor per individu onderwerpen aan die 

hun vermogen niet te boven gaan.  

 Het onderzoek van Van Heukelom betreft niet alleen de pathologische anatomie, 

maar ook de gerechtelijke geneeskunde, waarmee hij veel faam verwerft. Van heinde 

en ver wordt zijn oordeel gevraagd over medisch-forensische vraagstukken.  

 De bekendheid van Van Heukelom op dit laatste gebied (hij wordt wel de ‘politie-

dokter’ genoemd) geeft hem veel werk: uit het hele land worden door vroegere leer-

lingen en andere geneeskundigen lichaamsdelen voor onderzoek naar het Boerhaave-



Laboratorium opgestuurd. Van Heukelom werkt dit zo snel mogelijk, maar wel grondig, 

af en de afzenders krijgen meestal binnen enkele dagen een uitvoerig antwoord, ver-

gezeld van een microscopisch preparaat.  

 

Derde huwelijk 

Vijf jaar nadat zijn tweede vrouw is overleden, maakt Daniël kennis met Christina 

Adriana Lamme (1867-1950). Het echtpaar krijgt twee kinderen: Arnold (geboren op 1 

september 1894) en Octavie Charlotte Danièle (geboren op 10 oktober 1998). 

Christina is een sterke vrouw, die voor haar man een grote steun is.  
 

 
Huwelijksadvertentie (Leidsch Dagblad 22 juli 1893) 

 

Publicaties 

Daniël Siegenbeek van Heukelom heeft zo’n veertigtal publicaties op zijn naam staan. 

Deze handelen over ontleedkundige en gerechtelijk-geneeskundige onderwerpen. We 

noemen enkele van zijn artikelen: 

- Een geval van dubbelzijdige tubairzwangerschap, 

Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde, 1885. 

- Het wezen en de aetiologie der acute leveratrophie, 

Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde, 1888. 

- Intracellulaire zaken bij carcinomen, Tijdschrift voor 

Strafrecht, 1890.  

- Ontsteking en phagocytose, Nederlandsch Tijdschrift 

voor Geneeskunde, 1892. 

- Een aangeboren halsgezwel, Nederlandsch 

Tijdschrift voor Geneeskunde, 1894. 

- Über die Encephalocele, Roux’s Archiv für 

Entwickelungsmechanik der Organismen, 1896. 

- De placentatie bij den mensch, Nederlandsch 

Tijdschrift voor Geneeskunde, 1898.  

Ook is Siegenbeek van Heukelsom redacteur van de bundeling van de studies die 

worden uitgevoerd in het Boerhaave-Laboratorium. Deze worden in het Frans in twee 

delen uitgegeven als Recueil de Travaux Anatomo-Pathologiques du Laboratoire 

Boerhaave, 1888-1898. Voor deze uitgave, die 1158 bladzijden telt en 38 platen bevat, 

ontvangt hij veel waardering.  



 Verder is Siegenbeek van Heukelom redacteur van het Nederlandsch Tijdschrift 

voor Geneeskunde, mede-uitgever van Ziegler’s Beiträge zur pathologischen Anato-

mie und zur allgemeinen Pathologie en medewerker van Roux’s Archiv für Entwicke-

lungsmechanik der Organismen. 

 

Maatschappelijke activiteiten  

Siegenbeek van Heukelom beperkt zich niet tot zijn medische werkzaamheden. Hij is 

daarnaast actief in een groot aantal maatschappelijke organisaties, waarin hij uiteen-

lopende functies bekleedt, zoals: 

- Lid van de gemeenteraad Leiden; 

- Lid van de Kerkenraad en diaken van de Doopsgezinde Gemeente Leiden; 

- Lid van het bestuur van de Leidse Maatschappij van Weldadigheid; 

- Lid van de subcommissie voor Leiden van de Vereeniging tot oprichting en 

exploitatie van Volkssanatoria; 

- Regent-rentmeester van het Hofje Meermansburg; 
 

 
Meermanshof (Oude Vest)  

 

- Bestuurslid van de Stedelijke Werkinrichting; 

- Lid van het bestuur van de Maatschappij tot exploitatie van het badhuis te Leiden; 

- Lid van de Commissie van administratie over de gevangenis; 

- Lid van de Commissie van beheer van het Krankzinnigengesticht Endegeest; 

- Voorzitter van de Leidse Schouwburg; 

- Voorzitter van Mathesis Scientiarum Genitrix; 

- Commissaris van de Leidse Broodfabriek;  



- Commissaris van de Leidse Spaarbank; 

- Commissaris van de Koninklijke Nederlandse Grofsmederij. 

Siegenbeek van Heukelom weet voor al deze zaken tijd te vinden en is er de man niet 

naar om een ondergeschikte rol te spelen. Zo is hij als lid van de gemeenteraad betrok-

ken bij de bouw van een nieuwe Stadsgehoorzaal en bij het stichten van het 

Krankzinnigengesticht Endegeest. Het lukt hem om voor al deze zaken tijd te vinden 

omdat hij zeer gedisciplineerd en een uitstekende organisator is.  

 

Overlijden 

Vrij kort na het verschijnen van zijn Recueil de Travaux Anatomo-Pathologiques du 

Laboratoire Boerhaave, klaagt Siegenbeek van Heukelom over vermoeidheid. In 

eerste instantie wordt gedacht dat dit wordt veroorzaakt door zijn drukke werk-

zaamheden. Maar dat blijkt niet de reden en verblijven in rustoorden als Berg en Dal, 

Wiesbaden en in Zwitserland leiden niet tot herstel.  

 Hij blijkt een ernstige ziekte te hebben, de ziekte van Addison, ontstaan door een 

ontsteking in de bijnieren. Deze raken hierdoor beschadigd en maken onvoldoende 

hormonen aan. Op 10 oktober 1900 overlijdt Daniël Eliza Siegenbeek van Heukelom, 

nog maar vijftig jaar oud. 
 

 
Overlijdensadvertentie (Leidsch Dagblad 11 oktober 1900) 



 

Daniël Siegenbeek van Heukelom was een beminnelijke mens, die iedereen - 

ongeacht zijn of haar stand - vriendelijk, onpartijdig en eerlijk tegemoet trad. Zijn 

colleges kenmerkten zich door de opgewekte wijze waarmee hij zware onderwerpen 

over de pathologische anatomie behandelde. 

 Hij woonde op Rapenburg 38 in een representatief herenhuis met een grote zaal 

naast een knusse voorkamer. Hij was geen eenzijdig mens, geen kamergeleerde die 

zich in zijn ivoren toren verschanste, maar een maatschappelijk betrokken persoon en 

een medische wetenschapper die er ook nog een eigen praktijk op nahield.  

 Drie dagen na zijn overlijden wordt Daniël Eliza Siegenbeek van Heukelom op de 

dodenakker aan de Groenesteeg in keldergraf 62 ter aarde besteld. De belangstelling 

is groot. De lijkstoet bestaat uit de rouwwagen, waarop vele kransen en bloemstukken 

prijken, en zes volgwagens. Overal waar de stoet passeert slaan vele mensen de stoet 

gade. Bij de academische gebouwen en bij Minerva zijn de gordijnen neergelaten.  

 Aanwezig zijn het college van Curatoren, burgemeester Was, rector magnificus Van 

Iterson, het Collegium, vele collega-hoogleraren en studenten, de kerkenraad van de 

Doopsgezinde Gemeente, afgevaardigden van diverse organisaties waarbij 

Siegenbeek van Heukelen betrokken was. Daarnaast een groot aantal geneeskun-

digen van buiten de stad. 

 Op verzoek van de familie wordt het woord 

alleen gevoerd door de rector magnificus. Deze 

schetst het leven van de overledene. Hoe hij 

aanvankelijk kiest voor de nijverheid, maar uit-

eindelijk toch zijn heil zoekt in de wetenschap; pas 

op 30-jarige leeftijd gaat studeren, na vijf jaar 

afgerond met een promotie. Vervolgens werkt hij 

vijftien jaar voor de Leidse Alma Mater en daar-

naast heeft hij nog van alles gedaan buiten de 

universiteit. Hij was een voortreffelijk leermeester. 

 Tenslotte zegt Van Iterson, zich richtend tot 

Siegenbeek van Heukeloms kinderen: “Oneindig 

meer dan wij hebt gij in uw vader verloren. De 

deelnemende belangstelling van zoovelen kan in 

dit oogenblik u weinig troost geven; maar denkt  

 
Rector magnificus Van Iterson 

toch in uw later leven, vooral in moeilijke omstandigheden, nog eens aan dit uur en 

deze plaats. Roept u te binnen wat ge hier gezien en vernomen hebt, dan rijst het 

beeld uws vaders levendiger voor uw geest, dan hoort ge zijn woord, dan ziet ge zijn 

voorbeeld, dan spreekt de stem van uw geweten. Luistert naar haar, dat zal u goed 

doen. Als ge in de ouderlijke woning zijn teruggekeerd, getuigt dan aan uw brave 

moeder - want een brave moeder is zij ook voor u - van de indrukken, die gij hier hebt 

ontvangen, spreekt tot haar van het diepe medelijden, dat wij met haar gevoelen, maar 

zegt vooral, dat wij haar gelukkig prijzen, omdat zij zulk een echtgenoot gehad heeft”. 

 



 Na deze lijkrede dankt de oudste zoon Jan Siegenbeek van Heukelom, ook namens 

de weduwe, de rector voor zijn woorden en de aanwezigen voor hun belangstelling. 

Daarna wordt de kist in de grafkelder neergelaten en worden door de aanwezigen 

bloemen op de kist gestrooid. 

 Keldergraf 62 is op 4 maart 1886 gekocht door Daniël Eliza Siegenbeek van 

Heukelom om er vier dagen later zijn vader (Jan van Heukelom) in te begraven. 

Anderhalf jaar later, op 10 oktober 1887, wordt Anna Jacoba Mees, Daniëls tweede 

echtgenote, hierin begraven. Na Daniël wordt als laatste op 26 februari 1912 zijn zoon 

Jan in dit graf ter aarde besteld.  
 

 
Keldergraf 62 

 

Op 5 oktober 1903 werd in aanwezigheid van de rector, de secretaris van de senaat, 

de hoogleraren van de medische faculteit en van familieleden van de overledene, aan 

de directeur van het Boerhaave-Laboratorium, professor Mac Gillavry, een door P. de 

Josselin de Jong geschilderd portret van Daniël Eliza Siegenbeek van Heukelom 

overhandigd.  



 
Foto van het geschilderd portret 
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