Adriaan Heynsius (1831-1885) keldergraf 98, vak A
Hoogleraar fysiologie
Personalia
Geboren: 8 april 1831 te Moordrecht
Zoon van: Cornelius Heynsius en Catharina Aletta Houbolt
Gehuwd met: Elisabeth Pauline du Rieu op 9 juni 1859 te Leiden
Overleden: 4 oktober 1885 te Leiden
Begraven: 7 oktober 1885
Samenvatting
Heynsius wordt in 1831 in Moordrecht geboren. Hij is anderhalf jaar als zijn vader
overlijdt, waarna zijn moeder met zes jonge kinderen naar Amsterdam verhuist. Na de
lagere school gaat hij in Barneveld op kostschool en in 1848 doet Adriaan staatsexamen.
In datzelfde jaar gaat hij aan de Universiteit van Utrecht filosofie en geneeskunde
studeren. Beide studie sluit hij af met de doctorstitel. Heynsius wordt arts in Amsterdam, maar heeft al snel in de gaten dat zijn toekomst elders ligt. Zijn interesse ligt bij
de fysiologie en hij richt zelf een bescheiden laboratorium in.
In 1856 wordt hij directeur van het Amsterdamse fysiologisch-pathologisch laboratorium en twee jaar later hoogleraar fysiologie aan het Atheneum Illustre te Amsterdam.
In 1859 trouwt hij in Leiden met Elisabeth Pauline du Rieu met wie hij vijf kinderen
krijgt.
Zes jaar later wordt Heynsius benoemd
tot hoogleraar fysiologie aan de Universiteit
van Leiden, waar hij ook een eigen laboratorium krijgt. Hij maakt naam door eiwit in
urine te kunnen opsporen en zijn colleges
blinken uit door zijn heldere betoogtrant. Een
groot aantal wetenschappelijke artikelen
draagt zijn naam.
Daarnaast vervult Heynsius een aantal
maatschappelijke functies, met name is hij in
de Leidsche Bouwvereniging actief.
Begin 1885, kort na zijn 25-jarig jubileum
als hoogleraar ontstaan problemen met zijn
gezondheid. In 1885 overlijdt Heynsius, 54
jaar oud.
Heynsius was een sterke persoonlijkheid
en bij velen geliefd.
Portret Adriaan Heynsius

Volledige versie
Afkomst en opleiding
Adriaan Heynsius wordt op 8 april 1831 te Moordrecht geboren. Zijn vader Cornelis
Heynsius (1781-1832), de gemeentesecretaris van Moordrecht, was in 1818 weduwnaar geworden en hertrouwt in 1822 met Catharina Aletta Houbolt (1798-1859). Het
echtpaar Heynsius-Houbolt krijgt zes kinderen, waarvan Adriaan de jongste is. Als
Adriaan anderhalf jaar is verliest hij zijn vader, waarna moeder Catharina met haar
jonge kinderen naar Amsterdam verhuist.
Tussen 1843 en 1848 bezoekt Adriaan de bekende
kostschool van Gerrit Jacobus Kapteyn in Barneveld.
Adriaan maakt een goede indruk op Kapteyn, die hem
voorbereidt voor het staatexamen. Dat legt Adriaan in
1848 met succes af.
Vervolgens gaat hij filosofie en geneeskunde studeren aan de Universiteit van Utrecht, waar Gerrit Jan
Mulder, Jacobus Ludovicus Conradus Schroever van
der Kolk en Franciscus Cornelis Donders zijn leermeesters zijn.
Op 7 oktober 1853 sluit hij zijn studie filosofie af met
het proefschrift De Corporibus albuminosis en op 16
oktober 1854 volgt zijn dissertatie De Susurrorum
Gerrit Jacobus Kapteyn
vascularium en is hij ook doctor in de geneeskunde.
Directeur fysiologisch-pathologisch laboratorium
Na zijn promotie vestigt Heynsius zich als praktiserend geneesheer te Amsterdam,
maar dit werk als stadsgeneesheer bevredigt hem niet. Hij interesseert zich vooral voor
fysiologie en richt met de geringe middelen die hij heeft een privélaboratorium in.
In 1856 wordt Adriaan Heynsius aangesteld als directeur van het in 1855 door de
Amsterdamse gemeenteraad ingestelde fysiologisch-pathologisch laboratorium. Als
directeur moet hij leiding geven aan het practicum en onderzoek van studenten aan
het Atheneum Illustre [de voorloper van de Universiteit van Amsterdam]. Zijn salaris is
600 gulden per jaar en daarnaast krijgt hij 400 gulden per jaar om uitgaven te doen
voor het laboratorium.
Hoogleraar te Amsterdam
Twee jaar later, op 14 juli 1858, volgt zijn benoeming tot hoogleraar in de fysiologie
aan het Atheneum Illustre. Hij aanvaardt dit ambt met het uitspreken van de rede De
vertering van weelde in de dierlijke huishouding. Ook heeft hij als taak om colleges
fysiologie en histologie te geven aan Amsterdamse artsen.
Huwelijk en gezin
Op 9 juni 1859 trouwt Adriaan Heynsius te Leiden met Elisabeth Pauline du Rieu, de
jongste van de twaalf kinderen van Paul du Rieu (1791-1857), die tussen 1843 en 1850

burgemeester van Leiden is, en Jeanne Marie de Klopper. Het echtpaar Heynsius - de
Rieu gaat wonen aan de Nieuwsteeg (nr. 31) en krijgt vijf kinderen:
- Jeane Marie (geboren op 21 maart 1860);
- Cornelis Everhardus (geboren op 15 juni 1861);
- Adrianus Herman Johannes (19 januari 1863);
- Félicie Elisabeth (geboren op 29 maart 1866);
- Daniël Antonie (geboren op 25 juli 1874).

Huwelijksakte

Hoogleraar te Leiden
Heynsius onderzoek in de fysiologie maakt zoveel naam dat de regering in 1865, na het overlijden van Halbertma, besluit Heynsius aan te
stellen als hoogleraar fysiologie aan de Universiteit van Leiden. Hij mag tevens een nieuw laboratorium inrichten. Op 7 maart 1866 spreekt hij
zijn inaugurale rede uit, getiteld Over het tegenwoordig standpunt der physiologie en haar verband met de geneeskunde.
Heynsius vindt zich in zijn element in zijn laboratorium. Hij weet zijn studenten enthousiast te
maken voor zijn vak en tot zelfstandig onderzoek
aan te sporen. In zijn eigen onderzoek bouwt hij
voort op zijn dissertaties. Vooral de chemie van
de dierlijke eiwitstoffen, de samenstelling van de
lichaamsvochten en de bloedsomloop hebben
zijn interesse.
Portret Adriaan Heynsius

Grote bekendheid krijgt Heynsius als uitvinder van een reactie om eiwit in urine op
te kunnen sporen. Daarnaast vallen zijn zeer heldere colleges zeer in de smaak bij de
studenten. In 1864 wordt Adriaan Heynsius benoemd tot lid van de Koninklijke
Academie van Wetenschappen.
Als de Leidse Universiteit op 8 februari 1875 haar derde eeuwfeest viert, is Adriaan
Heynsius rector magnificus. Bij deze gelegenheid houdt hij een feestrede.
Op 4 oktober 1883 viert Heynsius onder grote belangstelling van zijn vele vrienden
en leerlingen zijn 25-jarig professoraat.
Publicaties
Hieronder een selectie van de vele artikelen die Heynsius heeft geschreven:
- Geschiedkundig onderzoek naar de kennis der eiwitachtige ligchamen,
Amsterdam, 1853.
- De susurrorum vascularium explicatione physica, Amsterdam, 1854.
- Bijdrage tot eene physische verklaring van de
abnormale geruischen in het vaatstelsel, 1854.
- De werkkring van het physiologischpathologisch Laboratorium te Amsterdam.
Amsterdam, 1856.
- Onderzoekingen gedaan in het physiologisch
Laboratorium te Amsterdam, Amsterdam,
1856-1866
- Onderzoekingen, gedaan in het physiologisch
Laboratorium der Leidsche Hoogeschool,
Leiden, 1867-1884.
- Over serum- en eieralbumine en hare
verbindingen, Leiden 1877.
- Ueber die Ursachen der Töne und Geräusche
im Gefässsystem, Leiden 1878.
Maatschappelijke functies
Ondanks zijn drukke wetenschappelijke bestaan weet Heynsius tijd te vinden om een
aantal maatschappelijke functies te vervullen. Hij is zeer actief in de Leidsche Bouwvereniging, wat hem zelfs een straatnaam zal opleveren [zie kader aan het einde van
het artikel]. Daarnaast is Heynsius voorzitter van de kiesvereniging “Ons Belang”, voorzitter van de Vereniging tot Verbetering der Gezondheid, voorzitter van de Plaatselijke
Schoolcommissie, vicevoorzitter van het Nederlandse Rode Kruis afdeling Leiden en
commissaris van de Gymnastiekschool.
Overlijden
Kort na zijn vijfentwintigjarig jubileum krijgt Heynsius grote gezondheidsproblemen. Op
4 oktober 1885 komt hij op 54-jarige leeftijd te overlijden. In de Leydse Courant van 7
oktober staat het volgende berichtje:

“Zonder eenige luidruchtige feestelijkheden, tengevolge van het overlijden van den
hoogleeraar Heynsius werd gisteren door de studenten-roeivereniging “Njord” een
onderlingen wedstrijd gehouden”.
Heynsius was een krachtig figuur, die op een positieve manier imponeerde. Waar
hij vooral in uitblonk was zijn onderwijs, een taak die hij met liefde en geestdrift
vervulde. Zijn scherpe geest en raad voor een ieder maakte hem tot een geliefd
persoon.

Overlijdensakte

Overlijdensadvertentie (Leidsch Dagblad 6 oktober 1885)

Drie dagen na zijn overlijden wordt Adriaan Heynsius begraven in keldergraf 98 op de
begraafplaats aan de Groenesteeg. Dit is het familiegraf van zijn schoonfamilie Du
Rieu, waarin twaalf personen zijn begraven, waaronder zijn schoonmoeder Jeanne
Marie de Klopper (1851), zijn schoonvader Paul du Rieu (1857), Adriaan zelf (1885)
en zijn echtgenote Elisabeth Pauline du Rieu (1897).

Keldergraf 98

Het Leidsch Dagblad wijdt meer dan een halve pagina aan zijn begrafenis. Hierin is te
lezen dat aanwezig waren: bijna alle hoogleraren, het collegium van het Leidsch
Studentencorps, studenten en oud-studenten, en afgevaardigden van de vele besturen
waarvan de overledene deel uitmaakte. De kist was bedolven onder talrijke kransen.
Aan de groeve werd het woord gevoerd door:
- rector-magnificus prof. dr. J.P.N. Land;
- collega prof. dr. T. Zaaijer;
- praeses van het Leidsch Studentencorps, de heer H.J. de Dompierre de Chaufepié
- dr. H. Treub namens de Vereeniging tot bevordering van de belangen der
Volksgezondheid;
- de heer J.K.A. Wetheim Salomonson, praeses van de Faculteit Geneeskunde;
- Heynsius’ vriend, prof. dr. G.D.L. Huet;
- Prof. dr. B.J. Stokvis, oud-collega uit Amsterdam;
- Heynsius’ broer uit Haarlem, die de aanwezigen en de sprekers dankte namens
de familie.

Heynsiusstraat
Kort na het overlijden van Heynsius (4
oktober 1885) wordt er in de gemeenteraad gesproken over straatnamen voor
een nieuw wijkje, gelegen tussen de
Morssingel en de spoorlijn ter hoogte van
waar destijds het Academisch ziekenhuis
gevestigd was en nu Museum Volkenkunde zit. De gemeenteraad van Leiden
besluit om een van de straten te vernoemen naar Heynsius vanwege zijn grote
verdiensten voor de Leidsche Bouwvereniging, die dit wijkje heeft gerealiseerd.
Tijdens de 2de WO vindt hier op 3 juli
1943 een bijzonder incident plaats. In het
rapport “Vooronderzoek Conventionele
Explosieven Parkeergarages Lammermarkt & Garenmarkt” van 2012 valt hierover het volgende te lezen:
Heynsiusstraat
Tussen 12.51 en 12.58 uur werden door twee Typhoons, met boordwapens, aanvallen uitgevoerd op het station van Leiden, waarbij een locomotief kapot werd
geschoten. Eén stoker [volgens het dagboek van Han de Wilde de 52-jarige
groenteman Johannes Siera uit de Transvaalbuurt] verloor het leven, twee
Nederlanders liepen verwondingen op. Bij deze aanval werd één Typhoon
neergeschoten, die brandend neerstortte, waardoor vier huizen in brand raakten.
Een Britse jager stort neer op de Heyniusstraat/Van der Helmkade. Dit betrof een
Typhoon IB met Nr. JP392 van 56 Squadron met piloot Sergeant Ron Gravett.
Diverse huizen aan de toenmalige Van der Helmkade/Heynsiusstraat raakten zwaar
beschadigd.
De 22-jarige piloot wordt enkele dagen later begraven bij het Groene Kerkje in
Oegstgeest, naast andere Britse vliegers die eerder in de omgeving van Leiden
waren omgekomen. Bij het Groene Kerkje worden nog jaarlijks op 11 november
bloemen gelegd op deze oorlogsgraven, naar het Engelse gebruik om op deze dag,
Wapenstilstandsdag, de oorlogsslachtoffers te herdenken.
Na de oorlog blijkt dat de huizen in dit wijkje zo zwaar zijn beschadigd dat ze in
1950 worden gesloopt.
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