Willem Marinus Stephanus Junius (1810-1881), keldergraf 187, vak B
Huisarts en geneesheer in het Caeciliagasthuis en het Nosocomium
Personalia
Geboren: 24 november 1810 te Leiden
Zoon van Jan Hendrik Junius en Maria Elisabeth Benier
Gehuwd met Elisabeth Maria Theodora Bronkhuize op 12 februari 1836 te Zoeterwoude
Overleden: 9 april 1881 te Leiden
Begraven: 13 april 1881
Samenvatting
Willem Junius wordt in 1810 geboren in een groot
predikantengezin. Als hij achttien jaar is, gaat hij
medicijnen studeren, een studie die hij in 1835
afrondt met een promotie. Junius wordt huisarts
in Wassenaar, trouwt met Maria Benier met wie
hij negen kinderen krijgt.
In 1851 stapt hij over naar Leiden, waar hij als
specialist op het gebied van de heel- en verloskunde en als gemeente-arts werkt.
Naast een eigen praktijk op de Breestraat
werkt hij ook in het Caeciliagasthuis en het
Nosocomium.
In 1881 komt hij te overlijden en wordt Junius
begraven op de begraafplaats aan het einde van
de Groenesteeg.
Willem Marinus Stephanus Junius

Volledige versie
Jeugd en studie
Willem Marinus Stephanus Junius wordt op 24 november 1810 in Leiden geboren als
zoon van de evangelisch-lutherse predikant dr. Jan Hendrik Junius (1778-1828) en
Maria Elisabeth Benier (1773-1836). Vijf weken na zijn geboorte wordt Willem op 30
december gedoopt. Hij groeit op in een groot gezin met acht broers en zussen.
In 1829 gaat hij in Leiden medicijnen studeren, een studie die hij vijf en half jaar
later, op 5 maart 1835, afsluit met een cum laude promotie op het proefschrift Asphyxia
(Verstikking). In 1830 neemt hij - zoals vele Leidse studenten - als vrijwilliger deel aan
de tiendaagse veldtocht tegen België.

Doopregister Lutherse Gemeente (links boven de data van de geboorte en doop van Willem)

Tiendaagse veldtocht (1830)

Huwelijk en gezin
Willem Marinus Stephanus Junius trouwt op 12 februari 1836 te Zoeterwoude met
Elisabeth Maria Theodora Bronkhuize (1813-1878). Het gezin krijgt negen kinderen,
waarvan er zeven jong overlijden:
(1) Willem Marinus Stephanus (1837-1898);
(2) Jacobus (1838; na twee dagen overleden);
(3) Elisabeth Maria Theodora (1839-1891);
(4) Elise Henriëtte (1840; na 5 weken overleden);
(5) Jan Hendrik (1842; overleden na 8 maanden);
(6) Jan Hendrik (1843. na 11 dagen overleden);
(7) Jan Hendrik (1846; na 3 weken overleden);
(8) Adriana Clasina (1848; na twee dagen overleden);
(9) Anne Hendrik (1853; na 17 dagen overleden).

De eerste acht kinderen worden in Wassenaar geboren, de laatste in Leiden. Het gezin
woont daar aan de Breestraat (nr. 53).

Huwelijksakte (deel)

Huisarts in Wassenaar
Na zijn promotie wordt hij huisarts in Wassenaar. In die hoedanigheid consulteert hij
regelmatig prins Frederik (de tweede zoon van koning Willem I). In 1841 schrijft hij
samen met vier andere artsen een Adres aan Zijne Excellentie den Minister van
Binnenlandse Zaken, betrekkelijk de uitoefening der geneeskunde ten plattelande.
Naar Leiden
In 1851 maakt hij de overstap naar Leiden, waar hij
benoemd wordt tot dokter van het Caeciliagasthuis. Hij heeft binnen de kortste keren een
bloeiende praktijk en is geliefd bij zijn stadsgenoten
om zijn beminnelijk en hulpvaardig karakter.
Daarnaast specialiseert hij zich in de heel- en
verloskunde en vergaart hij een grote wetenschappelijke kennis op deze gebieden. Dit leidt er
toe dat hij in 1854 als gemeente-arts wordt
aangesteld om in het Nosocomium, het latere
Academische Ziekenhuis aan de Oude Vest. op
kosten van de gemeente patiënten behandelt.
Hij krijgt tevens de taak tweemaal per week de
geregistreerde prostituees op hun gezondheid te
onderzoeken.
Toegangspoort Caeciliagasthuis
Hij geeft daar ook geheel belangeloos les aan
studenten, die zo kunnen profiteren van zijn grote kennis en ervaring.
In 1878 overlijdt zijn vrouw en stopt hij met zijn werkzaamheden als arts.

Nosocomium (Oude Vest 35)

Maatschappelijke activiteiten
Naast zijn werk als arts is Willem Junius als vrijwilliger werkzaam in enkele maatschappelijke organisaties, zoals de Vereeniging voor het Asyl Steenbeek en de Commissie
tot opbeuring van boetvaardige gevallen vrouwen. Daarnaast is hij ook actief in de
Nederlandse Protestantse Bond.
Overlijden
Hij geniet nog drie jaar van zijn pensioen, maar op 9 april 1881 komt Willem Marinus
Stephanus Junius te overlijden, zeventig jaar oud. Vier dagen later wordt hij op de
begraafplaats Groenesteeg ter aarde besteld in keldergraf 187.

Overlijdensadvertentie (Leydse Courant 12 april 1881)

Overlijdensakte

Het graf heeft hij op 13 januari 1854 gekocht om er zijn jongste zoon Anne Hendrik,
die slechts 17 dagen heeft geleefd, in te begraven. Op 16 december 1878 wordt ook
zijn vrouw erin begraven. Hijzelf is de laatste die in dit graf een laatste rustplaats krijgt

Grafboek keldergraf 187

Het Leidsch Dagblad vermeldt over de begrafenis het volgende:
Op eenvoudige wijze werd hedenmorgen in het familiegraf aan de Groenesteeg ter
aarde besteld het stoffelijk overschot van wijlen den heer dr. W.M.S. Junius. Aan de
geopende groeve bracht dr. J.A. Beyerman, predikant van de Remonstrantsche

gemeente alhier, eene warme hulde aan de nagedachtenis van den man, die zulk een
welbesteed, ruim 70-jarig leven achter zich heeft, een leven bijna geheel gewijd
geweest ten dienste der menschheid. Door zijne humaniteit genoot hij tevens aller
achting. Tot de overgebleven familieleden richtte spreker een deelnemend woord van
opwekking, waarna de zoon des overledenen bedankte voor de laatste eer, zijn vader
bewezen.
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