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Bovm: de intocht van burgemeester A. van de Sande Bakhuyzen in 1945. 
Onder: Juichmde mmsm voor kasteel Poel geest (fragmenten uit Stadsbeeld in Beweging 1/1). 
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Voorwoord 

Met genoegen biedt de Dirk van Eek-Stichting u het zevendejaarboek der 
sociale en economische geschiedenis van Lelden en omstreken aan. De reeks 
neemt inmiddels al een aardig stukje van de 'Leidse boekenplank' in 
beslag. 

Terugblikkend op 1995 blijkt dat het een goed jaar voor onze stich
ting is geweest. Al eerder genomen initiatieven werden verder ontwikkeld 
en het aantal donateurs nam weer toe. U kunt er verder over lezen in de 
jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester. 

Natuurlijk werden ook nieuwe activiteiten ontwikkeld. Naast een 
geslaagd symposium op 17 maart over nieuwkomers in de Leidse geschie
denis (1400-2000) werd in dit herdenkingsjaar een nieuwe videoband 
uitgegeven met oude stadsfilms over de Tweede Wereldoorlog en de 
bevrijding van de Leidenaren, Stadsbeeld in beweging 111. Dat was een flinke 
prestatie van onze kleine werkgroep Leids Audio Visueel Archief (LAVA), 
want deel 11 zag slechts kort daarvoor - op 3 oktober 1994 - het licht. 
De medewerkenden verdienen daarvoor alle lof. 

Dat geldt ook voor de redactie van het voorliggende Jaarboek. Zij is 
er wederom in geslaagd een boek samen te stellen met een zeer gevari
eerde inhoud. Er komen verscheidene onderwerpen uit verschillende 
perioden van de Leidse geschiedenis aan bod. Net als in voorgaande 
jaren wordt u als het ware op een verrassende reis door de tijd meege
nomen. 

DJ Faber beschrijft de laat-middeleeuwse obsessie met de dood. Hij 
werpt in zijn bijdrage licht op de zogenaamde memorieboeken. Zij 
vormen een interessante bron van kennis, die ook voor toekomstig 
onderzoek veelbelovend lijkt te zijn. 
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Het goed gedocumenteerde verhaal van Antoinette Frijns gaat over 
weeskinderen die werden uitgezonden naar de 'koloniën' in Drenthe. Het 
Heilige-Geestweeshuis had dan wellicht financiële belangen bij de plaat
sing van het door de rijksoverheid gewenste aantal kinderen, maar de 
regenten verloren daarbij toch hun menselijke gelaat niet. 

Zoals u inmiddels van Peter Otgaar en Jolanda van Scha ik gewend 
bent, brengen zij weer een interessante geschiedenis onder de aandacht. 
Iedere Leidenaar kent de Groenesteeg, al was het maar wegens de begraaf
plaats met dezelfde naam. Weinigen zullen weten dat er omstreeks het 
midden van de negentiende eeuw aan de Groenesteeg ook een opvang
huis was gevestigd voor jeugdige delinquenten. Het doel van dit 'groot'
burgerlijke initiatief was een vorm van reclasseringswerk avant la lettre. 
De regenten waren voor het welslagen van hun onderneming in hoge 
mate afhankelijk van de Kweekschool voor Zeevaart, die door het depar
tement van Oorlog en Marine werd beheerst. Het 'Verlichte' intitiatief 
van enkele Leidse burgers liep mede daardoor al spoedig op de klippen, 
hoewel er in Leiden geen rots te vinden is. 

In zijn bijdrage over de 'Vereeniging tot Verbetering van de Volks
gezondheid te Leiden' (WVl,) gaat stadsingenieur L. Barendregt nader in 
op het milieu-activisme en de elitaire sociale bewogenheid in de tweede 
helft van de negentiende eeuw. Het sociaal-economische belang van een 
verbetering van de afvalwaterverwijdering in een tijd dat bijvoorbeeld 
cholera herhaaldelijk huis hield, behoeft geen nadere toelichting. Hoewel 
de VWL geen eigen archief naliet, slaagt Barendregt er toch in deze 
belangwekkende vereniging aan de vergetelheid te ontrukken. 

Wie meent dat liefdadigheid een verschijnsel uit voorgaande eeuwen 
was, heeft het mis. Eric Jan Weterings beschrijft een katholiek liefdadig
heidsinitiatief dat tot diep in de twintigste eeuw van zich deed spreken. 
Hij vertelt het verhaal van de Leidse 'Sancta Veronica' . 

In het herdenkingsjaar 1995 werd overal op grote schaal stilgestaan bij 
vijftig jaar bevrijding. Verscheidene publikaties zagen het licht. Voor dit 
Jaarboek bewerkte P.J.M. de Baar dagboekaantekeningen uit de oorlogs
jaren van de Leidse ambtenaar Freek de Jong. Deze geschiedenis geeft een 
indringend sfeerbeeld van de bezettingsjaren en een antwoord op de 
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vraag hoe Leidse ambtenaren in 1944 aan hun winterwortelen kwamen, 
en wat zij ermee deden. 

In het vorige Jaarboek ontbrak het overzicht van nieuwe archief
aanwinsten van het Gemeentearchief Leiden op het terrein van de sociaal
economische geschiedenis. Dit Jaarboek maakt dat goed door de jaren 
1994 en 1995 gezamenlijk te behandelen. In de rubriek boekbesprekingen 
wordt recent verschenen literatuur over de Leidse geschiedenis gesigna
leerd. Het is niet alleen verheugend dat er veel over de Leidse geschiede
nis wordt gepubliceerd, maar ook dat onze redactie zoveel recensenten 
bereid heeft gevonden u via korte besprekingen op een uitgelezen selectie 
te attenderen. 

Namens de Dirk van Eck-Stichting bedank ik ten slotte allen die aan 
de totstandkoming van dit Jaarboek een bijdrage leverden. Dat zijn er 
velen. Wij zijn de medewerkers van het Grafisch Centrum van De Zijl 
Bedrijven erkentelijk voor de wijze waarop zij ook dit jaar weer het 
drukwerk hebben verzorgd. 

].K.S. MOES, 

voorzitter 
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Logo van de werkgroep 'Leiden, stad van vluchtelingen: met wie de Dirk van Eek-Stichting op 
17 maart 1995 het symposium 'Nieuwkomers in de Leidse geschiedenis 1400-2000' organ iseerde. 
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Jaarverslag 1995 

BESTUUR 

De verslagperiode strekt zich uit van 1 november 1994 tot en met 31 
oktober 1995. Tijdens het afgelopen jaar heeft de heer Th.P.F. Wortel 
afscheid genomen als bestuurslid. Voor het overige bleef de bestuurs
samenstelling ongewijzigd. Het algemeen bestuur vergaderde eenmaal, het 
dagelijks bestuur kwam drie keer bijeen. 

DONATEURS 

Op 1 november 1994 telde de Dirk van Eck-Stichting 190 donateurs. Op 
31 oktober van dit jaar was dit aantal tot 220 gestegen. Deze groei met 
ruim vijftien procent is belangrijk voor de continuïteit van onze stich
ting. Verdere toename van het donateursbestand maakt het tevens moge
lijk om de kosten van het Jaarboek te dekken. 

DONATEURSAVOND 

Wegens de verbouwing van het Gemeentearchief Leiden vond de dona
teursavond of jaarvergadering op 28 februari 1995 plaats in Cultureel 
Centrum 'de X' , de voormalige Rex-bioscoop aan de Haarlemmerstraat. 
De bijeenkomst werd door ongeveer zeventig belangstellenden bezocht. 
Na de verslaglegging van het bestuur werd het jaarboek der sociale en 
economische geschiedenis van Lelden en omstreken 1994 aangeboden aan de 
heer ].W.c. Postel vanwege zijn verdienste als beheerder van de audio
visuele collectie van het Gemeentearchief. Daarna hield drs. B. van der 
Voort een boeiende lezing over de Leidse bioscoopgeschiedenis in het 
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De inleiders van de studiedag over 'Nieuwkomers '. 

algemeen en de lotgevallen van het voormalige Rex-theater in het bij
zonder. 

DE TENTOONSTELLING 'LEIDS GOED' 

In het kader van de tentoonstelling 'Leids goed' over de Leidse textiel
industrie in het stedelijk museum De Lakenhal is een lezingenserie 
opgezet, waaraan diverse bestuursleden en donateurs van onze stichting 
hun medewerking verleenden. In dit verband dienen drs. ].K.S. Moes, dr. 
DJ Noordam en drs. C.B.A. Smit te worden vermeld. Het voornemen 
bestaat om de tekst van de lezingen te zijner tijd te publiceren. 

SYMPOSIUM OVER 'NIEUWKOMERS' 

Op 17 maart 1995 organiseerde de Dirk van Eek-Stichting in samen
werking met de werkgroep ' Leiden Stad van Vluchtelingen' het sympo
sium Nieuwkomers in de Leidse geschiedenis 1400-2000. De dagvullende 
bijeenkomst vond plaats in de gemeenteraadszaal van het stadhuis en 
werd bezocht door 35 belangstellenden. Inleiders waren prof.dr. D.E.H. 
de Boer, dr. DJ Noordam, dr. L.A.CJ Lucassen en drs. Th. van Duin. 
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Het geheel werd in goede banen geleid door drs. J. Laurier. De bewerkte 
teksten van de inleidingen zullen in 1996 worden gepubliceerd meen 
door onze stichting uit te geven bundel. 

LEZING 
Op 25 maart 1995 werd in het Waaggebouw de manifestatie Sporen van 
nijverheid georganiseerd . In het kader daarvan hield drs. R.J.W. Arnoldus, 
bestuurslid van onze stichting, een lezing onder de titel ' In de sporen 
van Dirk van Eck'. De tekst van de lezing is gepubliceerd in Geschiedenis 
in Zuid-Holland. Nieuwsbrief van hel Project Geschiedbeoefening in Zuid
Holland nr. 6 (1995). 

JAARBOEK 
De totstandkoming van dit zevende Jaarboek eiste opnieuw veel tijd en 
aandacht. Feitelijk gaat het om een permanente activiteit die hoge eisen 
stelt aan de inzet en deskundigheid van de redacteuren. Allereerst moeten 
de auteurs worden benaders en dient de redactie er op toe te zien dat zij 
hun toezeggingen tijdig nakomen. Overigens is de selectie van auteurs en 
artikelen bepaald niet willekeurig, omdat de samenstellers zowel inhoude
lijk als chronologisch naar diversiteit streven. Vervolgens dienen de bij
dragen te worden besproken en vinden in overleg met de schrijvers aan
passingen plaats. Tijdens de eindredactie wordt aandacht geschonken aan 
vormgeving en illustraties. De cyclus wordt afgesloten met een nauw 
omschreven opdracht aan de drukker. 

WERKGROEP LAVA 

Tijdens het verslagjaar is opnieuw veel tijd en energie geïnvesteerd in de 
werkgroep Leids Audiovisueel Archief van onze stichting. Hoogtepunt 
was ongetwijfeld de première van de videoband Stadsbeeld in Be7fJeging 111 

op 7 mei 1995 in Cultureel Centrum 'de X'. Deze videoband bevat een 
drie uur (!) durende compilatie van films die gemaakt zijn tussen 1945 
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en 1949 en betrekking hebben op de periode van bezetting en bevrijding. 
De uitgave werd mede mogelijk gemaakt dankzij financiële ondersteuning 
van de Vereniging Oud Leiden en het Leids Universiteitsfonds. De Leidse 
burgemeester, mr. CH. Goekoop, was bereid om de videoproduktie van 
een voorwoord te voorzien. Inmiddels hebben via de Openbare Biblio
theek bijna 450 exemplaren hun weg gevonden naar de Leidse huis
kamers. 

Evenals bij de twee eerdere uitgaven van Stadsbeeld in Beweging snijdt 
het mes aan twee kanten, omdat het maken van een videoband met zich 
meebrengt dat zwaar beschadigde films worden gerestaureerd. Zo is de 
uit juni 1945 daterende unieke film van de bevrijdingsfeesten in de 
'Doorbraak' op nieuw filmmateriaal overgezet. Hetzelfde geldt voor 
enkele korte vooroorlogse films van de Hartebrugkerk (zie ook het Jaar
boek 1994). 

Overigens heeft LAVA ook op andere wijze van zich laten horen. Zo 
vond er op 19 maart 1995 een bijeenkomst plaats in de Openbare Biblio
theek, waar oude Leidse films werden vertoond. De werkgroep heeft 
bovendien filmbeelden vertoond tijdens de laatstgehouden donateurs
avond van onze stichting, een ledenvergadering van de Vereniging Oud 
Leiden en voor het 5 Meicomité in het Waaggebouw. In het kader van 
de bevrijdingsfeesten heeft de werkgroep haar medewerking verleend door 
oude filmbeelden beschikbaar te stellen voor de TV-reportage Nationale 
Bevrijdingsmanifestatie J 995. 

De film- en geluidstapebeschrijvingen zoals die zijn opgenomen in de 
LAVA-catalogus uit 1992 zijn ingevoerd in een databank van de Gemeente 
Leiden. Deze electronische catalogus is inmiddels uitgegroeid tot 748 
titelbeschrijvingen. 

De werkgroep heeft afscheid genomen van mevrouw drs. E. Jordans, 
die als bijzonder vrijwilligster de LAVA-activiteiten ondersteunde. Haar 
taken worden thans op dezelfde enthousiaste wijze vervuld door me
vrouw drs. A. Riedstra. 
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UITDAG 1995 
Evenals voorgaande jaren nam de Dirk van Eck-Stichting deel aan de 
Ui/dag in de Pieterskerk, op 9 september 1995. Deze jaarlijkse presentatie 
van het Leidse verenigingsleven trekt duizenden bezoekers en is voor de 
naamsbekendheid van onze stichting belangrijk. 

SAMENWERKING 

Met de 'collega' -organisaties d ie op regionaal-historisch gebied actief zijn, 
bestaan goede banden. Zo ontvingen onze donateurs een exemplaar van 
het tijdschrift STIELZ, het orgaan van de Stichting Industrieel Erfgoed 
Leiden. Tijdens de eerdergenoemde Ui/dag werd de stand gedeeld met de 
Vereniging Jan van Hout. 

LEGAAT 

Uit de nalatenschap van wijlen mr. CH. Hins te Oegstgeest ontving de 
Dirk van Eck-Stichting een legaat van f 500. Naar aanleiding daarvan zal 
het dagelijks bestuur voorstellen om het bedrag in een op te richten 
legaatfonds te storten. Wanneer onze donateurs onze stichting testamen
tair bedenken, zal het fonds worden vergroot en kan de reserve worden 
aangewend voor de financiering van bijzondere projecten. 

SCHENKINGEN 

Ook in 1995 ontving de Dirk van Eck-Stichting tal van bescheiden, films 
en geluid stapes welke direct of indirect betrekking hebben op de sociale 
en economische geschiedenis van Leiden en omstreken. Tevens ontvingen 
wij een aantal archivalia, publikaties en tijdschriften uit de nalatenschap 
van de heer J. van der Blom en zijn eerder overleden echtgenote, het 
voormalige CPN-raadslid mevrouw). van der Blom-Vijlbrief Deze verza
meling is voor de Leidse geschiedenis van minder belang en wordt daar
om niet gespecificeerd, maar bevatte wel interessante bescheiden die via 
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onze stichting hun weg hebben gevonden naar het Zuid-Hollands 
Verzetsmuseum te Gouda. 

Mevrouw A. Brugman schonk boeken over het coöperatiewezen in 
Nederland en een Leids jaarverslag: 

De DagerCUld. Orgaan van de Algemm1e Arbeiders·Coöperatie 'De Dageraad' I (februari 

1905) nr. I t/ m 2 (april 1907). IMaandelijksl Uitgegeven te Amsterdam 

- Algemme Arbeiders·Coöperatie 'De Dageraad'. Grepm uit de geschiedm is der eerste negm 

bestaamjarel/ benevens vmlag over het limde boekjaar 1 november 1910 - 31 oktober 1911. 

Amsterdam 1911 Igebonden] 

Het Coöperatieve N ieuws. Orgaan van dm cmtralm bond van Nederlandsche verbruiks· 

coöperaties. Voortzettir/g van De Coöperator C1I De Coöperatiegids 5 (1924) nrs. I t/ m 24. 

Redactie G.J.D.C. Goedhan en R. van Sluis. [Tweemaandelijks I Uitgegeven te 's-G raven

hage Igebonden I 
Haka. Maandblad. Orgaan van de Coöperatieve Groothandels Vermiging 'De Handelskamer' 

Rotterdam I (juni 1925) nr. I t/m 2 (december 1926) nr. 12. Uitgegeven te Rotterdam 

[gebondenl 

De Verbruiker. Weekblad van de Nederlandsche Verbruikscoöperatie 3 (1926) nrs. I t/ m 53. 

Redactie K. de Boer, W. Dijkstra en R. van Sluis. Uitgegeven te 's-Gravenhage [gebon

denl 

Het Coöperatieve Nieuws. Orgaan van den Cel/tralm Bond van Nederlandsche Verbruiks

coöperaties 9 nr. I (I januari 1928) tjm 24 (16 december 1928). Redactie G.J.D.C. Goed

hart en R. van Sluis. [Wekelijksl Uitgegeven te 's-Gravenhage 

Co-op. Officieel orgaan voor de Nederlandse Verbruikscoöperaties , nr. I (4 januari 1947) t/ m 

nr. 24 (20 december 1947). Redactie J.J.A. C harbo, J. Sanders, Th.J.W. Viergever, J.F. 
van Netten [gebonden; het laatste blad bevat handgeschreven oplagecijfers 1905-19071 

A. Kruithof, Coöperatie. Beknopte schets van de geschiedenis van verbruiks- C1I landbouw

coöperatie ill Nederland. Drachten 1949 

A. Kruithof, Verbruikscoöperatie. Tweede druk, Amsterdam 1957. Uitgegeven door de 

G.J.D .C. Goedhart-S tichting. afdeling Vormingswerk De Steeg 

- Jaarverslag 1957 van pe Coöperatie 'Vooruit'. Leiden, maart 1958 19 p., met bijlagen] 

De heer A. van Houten nam op de donateursavond een exemplaar mee 
van "Contact". Maandblad van de Partij van de Arbeid aid. Lelden 14 Guni 
1948), waarin H. van W[ eerlee] een 'in memoriam' schreef voor Dirk 
Antonie van Eck, die op 18 mei van dat jaar was overleden. 
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Aan de Dirk van Eek-Stichting geschonken films, videobanden, geluids
tapes en vertoningsapparatuur. Omdat sommige schenkingen via derden 
tot stand kwamen, was het niet altijd mogelijk om de naam van de oor
spronkelijke gevers te traceren. Bovendien is het verkregen film- en video
materiaal nog niet volledig geïnventariseerd; in die gevallen volstaan wij 
met een summiere omschrijving: 

Een filmpje bevattende Leidse straatbeelden uit 1946. 8 minuten. Ontvangen uit de 

nalatenschap van de heer Thieme 

Een bedrijfsfilm over de Leidse Meelfabriek 

Een videotape van de integrale 1V-uitzending in het kader van de BevrijdingrJeesten 1995. 

Geschonken door de KRO 

Geluidscassette met het levensverhaal van /saac Baart. Geschonken door mejuffrouw 

Nienes 

Een kleine dubbel-8 filmprojector, merk Eumig. Geschonken door de heer R. Braams

kamp en mevrouw A. Hogendoorn 

Voorts zijn er tijdens de verslagperiode door bemiddeling van de werk
groep LAVA ook schenkingen gedaan aan het Gemeentearchief Leiden: 

Drie films over de verkeersaJwikkeling op het Kort Rapenburg. Geschonken door de 

Gemeente Leiden, Dienst BoWo, afdeling saw 
De film 'Het is onze buurt - niet dan?' van de filmgroep TIEM . Geschonken door de 

Gemeente Leiden, Facilitair Bedrijf, afdeling BUBD 

Film met beelden over de gemeenteraadsverkiezing van 1982. Geschonken door de 

Gemeente Leiden, Facilitair Bedrijf, afdeling BUBD 

Een aantal geluidstapes die betrekking hebben op Ltidm. Inhoud nog onbekend. 

Geschonken door de Gemeente Leiden, Facilitair Bedrijf, afdeling BUBD 

Filmbeelden van de birl1lClllrekkmde Canadezen in Leidm, mei 1945. Afkomstig uit de 

nalatenschap van de heer Van Wely 

Een Super-8 filmprojector met grote spoelen en geluid en een grote spoelenrecorder. 

Geschonken door de Gemeente Leiden, Facilitair Bedrijf, afdeling BUBD 

Onze stichting kwam door aankoop in het bezit van stukken uit de 
financiële administratie van de lampenpittenfabriek Van 't Hooft & Co. 

KEES WALLE, 

secretaris 
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FINANCIEEL OVERZICHT 1995 

In navolging van de op 21 juli 1994 gesloten overeenkomst met het 
Gemeentearchief Leiden worden de inkomsten en uitgaven van de Dirk 
van Eek-Stichting en de werkgroep LAVA, net als vorig jaar, gescheiden 
verantwoord. 

Dirk val1 Eck-Stichtil1g 

Inkomsten 

Saldi I november 1994 14.858,38 

Donaties 4.770,55 

Stadsbeeld il1 Bewegil1g 9.309,32 

Overige publikaties 1.326,70 

'Nieuwkomers' 1.071,50 

Legaat mr. C.H. Hins 500,00 

Rente 394,87 

Totaal 32.23 1,32 

Leids Audiovisueel Archief (lAVA) 

Inkomsten 

Saldi I november 1994 85,26 

Stadsbeeld il1 Bewegil1g 28 .745,95 

Subsidie 5.000,00 

Rente 55,34 

Totaal 33 .886,55 

Uitgaven 

Jaarboek 

Diversen kosten 

Automatisering 

Boekje 'de X' 

Administratiekosten 

'Nieuwkomers' 

Sald i 31 oktober 1995 

Totaal 

Uitgaven 

Stadsbeeld in Bewegil1g 

Diversen 

Advertenties 

Saldi 31 oktober 1995 

Totaal 

5.831,82 

1.273,75 

1.000,00 

940,25 

918,31 

312,35 

21.954,84 

32.231,32 

23.455,04 

1.967,76 

1.321,53 

7.142,22 

33.886,55 
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Toelichting 

De grote publieke belangstelling voor de videoprodukties van de werk
groep LAVA zette zich in 1995 onverminderd voort. Dankzij de succes
volle reeks Stadsbeeld in Beweging beschikt de werkgroep thans over enige 
financiële armslag, waarmee 'nieuw' oud beeldmateriaal kan worden 
aangekocht, gerestaureerd, geconserveerd, gecatalogiseerd en eventueel in 
de nabije toekomst op video gedistribueerd. Het is verheugend om op te 
mogen merken dat de activiteiten van LAVA op dit terrein door de 
Vereniging Oud Leiden en het Leids Universiteitsfonds financieel werden 
gesteund, hoewel in het afgelopen boekjaar nog niet alle toegezegde 
bijdragen in de produktiekosten van Stadsbeeld in Beweging 111 werden 
ontvangen. 

EO VAN DER VLIST, 

penningmeester 

RECTIFICATIE 

In het Jaarboek 1993 staat op pagina 15 de schenking vermeldt van een 
jubileum-doek van de Leidsche Zoutkeet, voorheen Weyland & De 
Fremery door een "anonieme schenker". Dit fraaie object uit 1922 is aan 
de Dirk van Eck-Stichting geschonken door de heer B. van der Wilk uit 
Zevenhuizen. 



In memOrIam H.A. Diederiks 

Or. H .A. Diederiks (1937-1995), voor zijn talloze kennissen en vrienden 
beter bekend als Herman, was een historicus met talent en een brede 
belangstelling. Zijn studie Nederlands had hij al snel ingeruild voor een 
hem beter passende opleiding in de geschiedenis. Korte tijd na het beëin
digen van deze studie in Amsterdam werd hij (in 1970) benoemd aan de 
Rijksuniversiteit van Leiden, waar hij tenslotte universitair hoofddocent 
was. Herman was een sociaal-historicus en dat bleek ook uit de manier 
waarop hij zaken aanpakte. Hij hield van mensen maar ook van afwisse
ling en nieuwe projecten. 

Zijn verdiensten voor de sociaal-economische geschiedenis van Leiden 
zijn bepaald indrukwekkend. In de eerste jaren van zijn Leidse carrière 
liet hij het bijzonder rijke belastingcohier van 1749, dat overigens volgens 
recent onderzoek uit 1748 bleek te stammen, voor computergebruik 
toepasbaar m aken. Een van de belangrijkste achttiende-eeuwse bronnen 
voor de geschiedenis van de stad werd toen voor gedegen wetenschappe
lijk ond erzoek toegankelijk. Maar dit kohier werd ook door de sectie 
sociale geschiedenis van de Leidse universiteit geanalyseerd, waaruit de 
publikatie Een stad in achteruitgang. Sociaal-historische studies over Lelden in 
de achttiende eeU11'J in 1978 volgde. Het succes van dit boek maakte in 1985 
een herziening en uitgebreidere versie mogelijk die overigens op dezelfde 
sterk kwantitatieve leest was geschoeid. 

Omdat Diederiks bij uitstek gevoelig was en beïnvloed werd door 
nieuwe invalshoeken in zijn vak, verlegde zich ook zijn belangstelling 
voor de thema's en de methode waarop de geschiedenis van Leiden be
handeld diende te worden. Dat leidde tot het gebruik van oral history, een 
methode waarbij mensen geïnterviewd worden, waaruit een artikel over 
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de Kooi en het Noorderkwartier voortkwam. Dezelfde belangstelling voor 
ruimtelijke en geografische aspecten lagen waarschijnlijk ten grondslag 
aan een video over de Kooi (uit 1980), waarin niet alleen bewoners hun 
verhaal vertelden, maar waarin tevens de visuele aspecten van deze wijk 
die op dat moment gerenoveerd werd, vastgelegd werden. Eenzelfde be
langstelling voor dit soort invalshoeken die hij ook in zijn proefschrift 
over Amsterdam uit 1982 toonde, verklaren dat Diederiks een artikel 
schreef over de herkomst van Leidenaren. 

Ook de Leidse industriële archeologie en de milieuproblematiek 
kregen zijn belangstelling en dat leidde weer tot enkele artikelen. Boven
dien zette Diederiks een groot project op om de samenvattingen van de 
Leidse criminele vonnissen tussen 1533 en 1811, bewerkt door Van den 
Heuvel, voor de computer bruikbaar te maken. Van deze arbeidsinten
sieve bewerking werd dankbaar gebruik gemaakt, ook door de initiatief
nemer zelf in een artikel over Leidse textielarbeiders en criminaliteit. 

Diederiks was een stimulerend docent. Verschillende scripties en een 
enkele dissertatie over de Leidse geschiedenis kwamen onder zijn leiding 
tot stand. Of het nu om sociale zorg ging, het demografisch profiel van 
drankverkopers in de achttiende eeuw, het doorlichten van een doorsnee 
van de Leidse huishoudens in 1808, de loonontwikkeling in de negen
tiende eeuw, de woningbouw in de twintigste eeuw of de kraakbeweging 
na 1945, op elk van deze gebieden kon hij studenten zo ver krijgen dat 
zij hun onderwerp met succes konden afronden. 

Hoewel de belangstelling van Diederiks zich de laatste jaren wat van 
de Leidse geschiedenis af bewoog, ondernam hij op het terrein van het 
gebruik van de computer toch initiatieven die voor de historie van deze 
stad van belang zijn. Zo kwam een bewerking van de criminele vonnissen 
uit de periode 1811-1838 tot stand, waarvan ongetwijfeld in de toekomst 
gebruik zal worden gemaakt. 

Diederiks was een dynamisch mens die velen met de Leidse geschie
denis in aanraking bracht. Hij heeft ook hierdoor een onmiskenbare 
bijdrage geleverd aan de geschiedbeoefening voor deze stad. 

DIRK JAAP NOORDAM 



In memonam N. van der Horst 

Op 20 juli 1995 overleed mijn broer Nico van der Horst op 75-jarige 
leeftijd. De fotografie en alles wat daarmee in verband staat, beheerste 
bijna zijn gehele leven. Hij was amper tien jaar oud toen hij zijn eerste 
boxje kreeg van zijn en mijn oudste broer Jan, die ook fotograaf was. 
Het fotovak heeft Nico geleerd bij zijn eerste werkgever, de heer 
w. Bleuzé, die indertijd een heel bekende fotograaf in Leiden was. 
Daarnaast bekwaamde hij zich op de Grafische School. 

Nico vervolgde zijn praktische opleiding bij de Nederlandse Roto
gravure Maatschappij, destijds gevestigd aan het Galgewater in Leiden. 
Dat was een zeer grote drukkerij, die aan velen werk bood. Helaas, kort 
na het uitbreken van de oorlog in mei 1940, onstloeg de Rotogravure alle 
ongehuwde employé(e)s. Nico stond dus op straat! Maar dat duurde niet 
lang. In zijn vrije tijd fotografeerde hij er al lustig op los bij familie en 
vrienden. Omdat iedereen van de bezetter een persoonsbewijs nodig had, 
dat van een pasfoto moest worden voorzien, zag Nico hierin een gat in 
de markt. Hij begon in de huiskamer van ons ouderlijk huis op de Oude 
Rijn pasfoto's te maken en ontwikkelde deze in een grote, donkere kast, 
boven de alkoof. Zo is Nico fotograaf en ... zakenman geworden. 

Op 5 april 1941 opende hij zijn eerste echte zaak op het Levendaal 
162 in Leiden. Ondanks vele problemen in die donkere oorlogsjaren zette 
hij door. Hij begon huwelijksreportages te maken, maar ook fotogra
feerde hij begrafenissen. Behalve de pasfoto's kreeg hij weer een andere 
bron van inkomsten. Na de bevrijding in 1945 begon zijn zaak goed te 
floreren. In het voorjaar van 1947 verhuisde Nico zijn bedrijf en zijn 
intussen gevormde gezin naar de Doezastraat 39. Hij kreeg door zijn tal
loze reportages en zijn vele opdrachten voor de pers een grote bekend-
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heid in onze regio en daarbuiten en leidde met veel succes zijn alsmaar 
groeiende bedrijf. In 1963 kocht hij de panden aan de Doezastraat 22 en 
24, die na een grondige verbouwing feestelijk in gebruik werden geno
men. Met zijn gezin woonde hij intussen al een aantal jaren in Leiden
Zuidwest. Voortvarend als Nico was, breidde hij zijn onderneming met 
twee filialen uit. Op het Vijfmeiplein kwam de Fotiek Van der Horst, 
terwijl op het Diamantplein Studio Van der Horst werd gevestigd. 

De roofbouw die hij op zijn eens zo sterke lichaam pleegde, begon 
zich helaas af te tekenen. Hij herstelde van twee zeer ernstige hart
infarcten en besloot in 1984 - hij was toen inmiddels 65 jaar oud -
zijn drie florerende bedrijven aan zijn kinderen over te laten. De jongere 
generatie laat de drie zaken nu met elan drijven. Nico wijdde zich 
praktisch tot aan zijn dood aan zijn ernorm grote archief, dat duizenden 
foto's bevat van ontelbare gebeurtenissen en van hele gewone mensen 
zoals u en ik, maar waarin zich ook foto's bevinden van diverse groten 
der aarde. In 1989 kwam hij op de markt met zijn jaarkalender Laden in 
de jaren vijftig, die gretig aftrek vond (en vindt!) bij het Leidse publiek, 
omdat Nico elk jaar uit zijn foto-archief een aantal nostalgische opna
men gebruikte. Niet zelden koopt men zo'n kalender en zendt deze naar 
familieleden en vrienden die zijn geëmigreerd. 

Ongeveer drie jaar geleden openbaarden zich bij Nico de eerste symp
tomen van de ziekte waaraan hij ten prooi is gevallen. Onvoorstelbaar 
dapper en met tomeloze moed probeerde hij zijn kwaal de baas te 
blijven. Heel graag had hij nog het jaar 2000 willen beleven, maar dat 
was hem niet gegeven. Ik denk dat hij gezien zijn persoon en zijn werk 
niet alleen bij zijn kinderen, kleinkinderen en familie, maar bij zeer velen 
als volgt in herinnering zal blijven: 

Fotograaf in hart en nieren, 

Door zijn werk blijft hij bekend, 

Ik denk wel bij talloos velen 

Als een echte beste vent. 

Moge hij in vrede rusten. 

TH!JS VAN DER HORST 
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De Pieterskerk omstreeks 1500: voor velen de poort van de hemel 
(stedelijk museum De Lakenhal). 
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Dj. FABER 

Een laat-middeleeuwse obsessie? 
Vroomheid in Leiden in het aangezicht van de dood 

De Franse historicus Jacques Chiffoleau karakteriseerde in 1979 de grote 
belangstelling voor dodenmissen in de late middeleeuwen als een obses
sie. 1 Natuurlijk waren missen voor overledenen en waren ook andere 
vormen van liturgisch herdenken al heel lang in zwang. Zeker kon dat 
ook toen al gaan om grote aantallen missen en gebeden, maar naar het 
inzicht van Chiffoleau ging het dan slechts om een veelvuldig herhalen; 
de diensten hadden zoals hij dat noemde een repelitiefkarakter. Voor de 
overledene wordt gebeden tot aan de Jongste Dag. Vanaf het midden van 
de veertiende eeuw constateerde hij echter in de bronnen die hij ge
bruikte een heel nieuw aspect. Men gaat tientallen, honderden en soms 
duizenden dodenmissen verlangen in de dagen, maanden en jaren na het 
overlijden. De dodenmissen krijgen een cumulatief karakter volgens 
Chiffoleau. Direct na de dood wordt gepoogd door grote aantallen 
liturgische gebeden het verblijf in het vagevuur zoveel mogelijk te bekor
ten. Dit gebeurt in zijn bronnen dermate massaal en ook met zoveel 
varianten dat de auteur er woorden als "delirium" voor gebruikt. Zijn 
eigen betoog krijgt er een enigszins opgewonden toon van.2 Niet de 
geestelijkheid ziet hij als de belangrijkste inspirator van deze ontwikke
ling. We staan hier zijns inziens voor verschijnselen die voornamelijk 
voortkwamen uit het initiatief van de leken die er opdracht toe verleen
den, hoezeer de geestelijkheid overigens ook belang had bij hun opdrach
ten. Hij geeft er een tweeledige verklaring voor. Enerzijds verwijst hij op 
het vlak van de mentaliteit naar de toegenomen betekenis van het getal, 
het meten en rekenen en boekhouden in de economie en de samenleving 
van de late middeleeuwen. Daarbij dienen we ons vanzelfsprekend bewust 

I. J. Chiffoleau, 'Sur I 'usage obsessionel 
de la messe pour les morts à la fin 
due moyen age' in Faire Croire. Moda· 
lités de la diffosion et de la réception des 
messages religieux du Xlf au XV s iee/e. 
Table ronde ... , Rome, 22-23 juin 1979 
(Rome 1981) 235-256, speciaal 250-25 I. 

Zie ook zijn La comptabilité de l'au· 
dela. Les hommes, la mort et la religion 
dans la région d'Avignon d la fin du 
Moyen Age (vers 1320-vers 1480) (Rome 
1980). 

2. Chiffoleau, 'Usage obsessioneI' , 
241-246. 
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te zijn van de grote ontwikkeling van de agrarische samenleving van 
heren en boeren uit de vroege middeleeuwen naar die van de latere 
middeleeuwen, toen handel en nijverheid, arbeidsdeling en geldverkeer 
en de steden met hun bourgeoisie hun plaats hadden opgeëist. Het is 
niet verbazend hier de naam van Jacques Le Goff te zien noemen, wiens 
werk vooral in het laatste decennium ook in het Nederlands ter be
schikking is gekomen. Anderzijds verrast Chiffoleau ons met een visie 
ontleend aan begrippen uit de psychoanalyse. Hij sluit daarbij in wezen 
aan bij het beeld van de late middeleeuwen zoals Huizinga dat schilderde 
in zijn beroemde Herfsttij der Middeleeuwen, een tijdvak van mateloosheid 
waarin vreugde en wanhoop, extase en vertwijfeling bijkans onscheidbaar 
dicht bijeen liggen. Chiffoleau spreekt van narcisme en melancholie en 
van een besef van verweesdheid, een collectieve psychische gesteldheid 
waaruit zijns inziens een obsessie met dood en hiernamaals en daarmee 
verbonden een dwangmatige behoefte zich zekerheid te verschaffen 
begrepen kunnen worden. 3 

De publikaties van Jacques Chiffoleau hebben in concreto betrekking 
op zuidelijk Frankrijk. Zijn generaliseringen pretenderen niet zozeer ook 
geldig te zijn voor andere delen van Europa, maar getuigen onbedoeld 
van een in de Franse geschiedwetenschap wel vaker aan te treffen chauvi
nisme, als ware Frankrijk de enige wereld die er toe doet. Laten we daar 
in dit artikel een Hollands, ja zelfs Leids chauvinisme tegenover stellen 
en trachten met behulp van Leids bronnenmateriaal iets te zeggen over 
de zorg voor de doden in de Leidse samenleving en zo mogelijk over het 
mentale karakter daarvan. Er zijn uit de veertiende tot en met de zes
tiende eeuw belangrijke bronnen overgeleverd die daar alle aanleiding toe 
geven. 

Zonder bronnen is geen geschied beoefening mogelijk; zonder vraag
stelling overigens evenmin. In het voorafgaande werd al even verwezen 
naar de bronnen van Chiffoleau. Diens eigen onderzoekingen en ook die 
van anderen waarnaar hij in 1979 al kon verwijzen, waren vooral geba
seerd op de bij duizenden in zuidelijk Frankrijk overgeleverde testa
menten. Deze bronnen hebben het grote voordeel dat zij ons rechtstreeks 
in aanraking brengen met individuele mensen en hun verlangens en in 

3. Ibidem, 250-255 . 
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zekere mate ook met hun drijfveren. Doordat de vrijwillige rechtspraak 
- het passeren van akten betreffende transacties tussen particulieren en 
tussen particulieren en instellingen - in zuidelijk Europa veel meer dan 
in het Noorden placht te geschieden voor notarissen en deze hun proto
collen als bewijsmateriaal dienden te bewaren, beschikt men voor die 
gebieden vaak over zeer omvangrijke notariële archieven. Daarin bevin
den zich ook veel testamenten. In deze juridische cultuur, die terugging 
op het klassieke Romeins recht, kende men het testamentair beschikken 
over het bij overlijden na te laten vermogen. Dit was eveneens in tegen
stelling tot het gewoonterecht dat wij in onze streken kennen als het 
Oud Vaderlands recht. 4 

Voor Leiden zijn twee bronnentypen denkbaar die zouden kunnen 
getuigen van een vraag naar dodenmissen. Enerzijds rekeningen van de 
kerken c.q. priesters die de missen zouden uitvoeren, waarin we contante 
betalingen zouden kunnen aantreffen. Deze hebben we voor geen van de 
drie Leidse kerken. Ten tweede kunnen we denken aan oorkondenteksten 
overgeleverd bij deze zelfde instellingen. Daarover beschikken we wel; ik 
kom er later op terug. 

DE LEIDSE MEMORIEBOEKEN 

De belangrijkste bronnen voor dit artikel zijn van een geheel ander type. 
Het zijn, om de Leidse term te gebruiken, memorieboeken en in het 
verlengde daarvan ook andere bronnen betreffende de zogenoemde 
memorievroomheid. Uit Leiden en omgeving is van dit bronnentype (in 
de vakliteratuur: necrologische bronnen, necrologia, obituaria) ongewoon 
veel overgeleverd. We bezitten er van de Heilige Geest, het Catharina
gasthuis, de kerkmeesters van Sint-Pieter, de Vrouwenkerk, het Kapittel 
van Sint-Pancras, de Commanderij van de Duitse Orde die het pastoor
schap van de Sint-Pieter bezat, verscheidene kloosters en andere instellin
gen. Het meeste, maar niet alles, berust bij het Gemeentearchief Leiden.s 

Memorieboeken danken hun ontstaan aan de liturgische gebeds
praktijk, zoals die in de laat-middeleeuwse vroomheid gebloeid heeft. Het 
zijn geschreven boeken (handschriften) die gebruikt zijn bij de uitvoering 

4. Zie mijn ' Leidse burgertestamenten 
tot 1400; een diplomatische verken
ning' in: ].W. Marsilje e.a. (ed .), Uil 
Leidse bron geleverd. Studies ... aange
boden aan drs. B.N. Leverland ... 
(Leiden 1989) 83-89, speciaal 83-84 en 
86. 

5. Zie de bijlage voor een overzicht van 
de bewaard gebleven memorieboeken. 
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van steeds wederkerende liturgische diensten voor overledenen. Het was 
de bedoeling dat die gebeden regelmatig zouden worden gedaan tot aan 
het Einde der Tijden. We spreken in dat verband van jaargetijden of 
memories: vandaar de term 'memorieboeken', zoals de Leidse bronnen 
die zelf gebruiken. Zij kunnen globaal gekarakteriseerd worden als kalen
ders waarin de namen van overledenen zijn genoteerd bij de dag waarop 
voor hen gebeden moest worden.6 Eigenlijk kunnen we niet zonder meer 
spreken van overledenen. De bronnen zelf spreken van begunstigers, in 
het Latijn van de kanunniken van de Sint-Pancras de lautores. In som
mige gevallen is onomstotelijk vast te stellen dat de jaargetijden reeds bij 
leven van de begunstigers begonnen. Zo bespreekt Willem Aelbrechtssoen 
in 1396 bij de gasthuismeesters van Sint-Catharina voor zichzelf en zijn 
beide echtgenoten Kathrijn en Gertruud hun memorie. Een van beide 
dames zal uiteraard niet meer in leven geweest zijn. De memorie zal 
voorlopig gedaan worden op zondag en maandag na Sint-Victorsdag (10 
oktober, mogelijk de sterfdag van de eerste echtgenote), maar zal na het 
overlijden van de laatstlevende gehouden worden op sinen rechten steifdach 
als hi ghestorven is. Helaas geven de bronnen geen uitsluitsel over deze 
verplaatsing die wellicht nooit is geëffectueerd.7 Bij 146 memories, dat is 
een kleine zeven procent van het totaal, kon ik vaststellen dat deze is 
gevestigd bij leven van de begunstiger. Het werkelijke aantal zal allicht 
groter geweest zijn. 

Jacques Le Goff verbindt de sinds de late dertiende en de veertiende 
eeuw sterk toegenomen gewoonte gebeden te laten verrichten voor de 
zielen van overledenen met het veld winnen van de conceptie van het 
vagevuur. Zoals bekend spreekt Le Goff van de Geboorte van het vagevuur. 8 

Deze conceptie komt erop neer dat er een plaats is waar de zielen verblij
ven van diegenen die weliswaar niet voor eeuwig verdoemd zijn maar die 
toch hun aardse zonden nog moeten boeten alvorens zalig te kunnen 
worden. Het verblijf in het vagevuur kan bekort worden door het litur
gisch gebed te hunner intentie. Volgens Le Goff is het vagevuur-geloof 
een begeleidingsverschijnsel van de economische en sociale veranderingen 
van de volle en latere middeleeuwen. De koopman, de woekeraar en de 
beoefenaars van andere minder gewenste beroepen vonden er een uitweg 

6. Ik ga hier niet in op de niet onom
streden typologie van deze bronnen . 
Zie daarvoor N. Huyghebaert, Les 
documents nécrologiL{ues (furnhout \972) 
(fypologie des sources du moyen age 
occidental: 5), met Mise d jour door 
J.-L. LemaÎtre (\ 985). 

7. Gemeentearchief Leiden (GAL), Archie
ven van de Gasthuizen (Ga) inv.nrs. 
440 f. 23 en 44\ f. 23 (memorieboeken 
Sint-Catharinagasthuis) en 334.3 f. 7 
(gasthuisrekening \396-\397). 

8. Jacques Le Goff, La naissance du 
purgatoire (Parijs \98\). 
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Een stervende laat zijn tes tament maken, 1474. 

uit de eeuwige verdoemenis die eigenlijk hun deel zou moeten worden. 
Hij ziet het verband allereerst in de testamentaire beschikkingen pro 
remedio anime, voor het zieleheil, en dan ook in de toename van de 
memories. Het is wel opvallend, dat de term vagevuur weinig voorkomt 
- in de Leidse memorieboeken vond ik hem pas in 14649 

- maar Le 
Goff citeert een contract uit 1247 tussen de Dominicanen en de broeder
schap der barbiers in Atrecht waar expliciet sprake is van gebeden ter 
verkorting van het verblijf in het vagevuur en bespoediging van hun 
eeuwige rust. 1O De barbiers behoorden zijns inziens tot die suspecte 
beroepsgroepen die dringend behoefte hadden aan dergelijke onder
steuning. In de Leidse context vond ik geen directe aanwijzingen voor 
een zo uitgesproken oordeel over een beroepsgroep, maar, zoals nog zal 
blijken, vinden we ook in Leiden liturgische vieringen en jaargetijden 

9. Ga inv.nr. 442 p. 32-34: afschrift van 10. Le Goff, Purgatoire, 439 . 
de schepenoorkonde waarin heer Dirc 
F1orijsz. van den Woude, priester, uit-
delingen bepaalt bij zijn uitvaart en in 
later jaren. 
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voor broeder- en zusterschappen waarvan in ieder geval enkele duidelijk 
een beroepsgroep representeren. 

Binnen de stadsgrenzen vonden de jaargetijden plaats in een van de 
drie parochiekerken. De overgeleverde memorieboeken van kloosters, 
waarin we ook vele Leidse begunstigers aantreffen, zijn alle afkomstig van 
kloosters buiten de stad. Ook verder heb ik geen aanwijzingen dat 
binnen Leidse stadskloosters memorie werd gedaan. Het laat-middel
eeuwse Leiden kende drie parochies. Naast de oudste, op de zuidelijke 
Rijnoever, binnen de grenzen van de oude parochie Zoeterwoude ont
staan uit de grafelijke kapel en aan Sint-Pieter gewijd, werden in de 
veertiende eeuw op de noordelijke oever de parochies van Sint Pancras 
en van Onze Lieve Vrouw gevormd, afsplitsingen van de parochies van 
Leiderdorp respectievelijk Oegstgeest (Kerkwerve). Hun verschillende 
ontstaansgeschiedenis is de oorzaak van een grote verscheidenheid qua 
bestuurlijke situatie. In de Pietersparochie vinden we de zielzorg, de cura 
animarum, in handen van een autoriteit van buiten de stad, de heren van 
de Duitse Orde. De Sint Pancraskerk was een kapittelkerk, als zodanig 
gesticht op initiatief van Leidse patriciërs onder wie Filips van Leiden, 
en de Vrouwenkerk tenslotte was een 'gewone' parochiekerk zonder een 
bijzondere status. De verhoudingen binnen de Pietersparochie waren niet 
zelden gespannen. De Duitse heren bleven in zekere zin een vreemd 
element in de stad en het wekt weinig verwondering dat de stad via de 
door het stadsbestuur benoemde en aan haar verantwoording verschul
digde kerkmeesters nauw betrokken was bij vooral het materiële reilen en 
zeilen van de kerk. In de bij tijd en wijle manifeste conflicten tussen stad 
of stedelingen en de Orde speelden ook de memoriediensten een rol. We 
zullen nog zien dat juist in de Pietersparochie andere instellingen dan de 
Commanderij de verantwoordelijkheid kregen voor een groot deel van de 
memoriediensten.' , In de Sint-Pancras merken we weinig van de kerk
meesters, althans voorzover thans uit onderzoek bekend, hoewel enkele 
vermeldingen in de memorieboeken van het kapittel duidelijk maken dat 
ook daar de kerkmeesters door sommige begunstigers bij hun memories 
betrokken werden. Eigen bronnen hebben ze niet nagelaten. Ook in de 
Vrouwenkerk werden jaargetijden gehouden. Het enige uit die kerk over-

11. Over de verhouding tussen Comman
derij en stad zie L.E. Loopstra, 'De 
Leidse Commanderij van de Duitse 

Orde in de middeleeuwen', Leids Jaar
boekje 76 (1984) 33-59, speciaal 47-49. 
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geleverde memorieboek maakt duidelijk dat daar veel meer dan in de 
beide andere kerken sprake moet zijn geweest van een symbiose tussen 
pastoor en kerkmeesters. 

De rijke overlevering van memorieboeken mag ons overigens niet 
blind maken voor hetgeen aanwijsbaar verloren is gegaan. De comman
deur van de Duitse Orde, de pastoor van de Pieterskerk, is met zijn 
'gezellen' ongetwijfeld door Leidse burgers ingeschakeld voor hun jaar
getijden. Het wel bewaard gebleven registertje van dagelijks te bezoeken 
graven doet althans vermoeden dat sommigen ook hun jaargetijden 
direct met de Commanderij geregeld hebben. Oorkonden in het archief 
van de Orde bevestigen dat. 

Verder kwam het in het begin van de vijftiende eeuw tot de vorming 
van een nieuw college, gevormd uit de priesters die in de Pieterskerk een 
zogeheten vicarie of kapellanie bezaten en die er naast hun dagelijks of 
enkele malen per week op te dragen speciale missen ook deelnamen aan 
de jaargetijden: het College van Deputaten of Memoriemeesters. De vor
ming van dit college was nodig geworden door de toename van het 
aantal in de kerk werkzame priesters die allen bij deelname aan de 
memories een uitkering dienden te ontvangen, waardoor de financiële 
last voor de gevestigde instellingen veel te zwaar ging drukken. Al is er 
van hen geen memorieboek bewaard gebleven, toch is uit andere bronnen 
vast te stellen dat ook zij zelfstandig memories gingen aannemen, of, 
anders gezegd, dat ook tot hen potentiële begunstigers zich gingen 
wenden voor het bespreken van een memorie. 12 

Het bespreken van een jaargetijde hield niet noodzakelijk een overeen
komst in met de priesters die de liturgie uitvoerden, niet in Leiden 
tenminste. Dikwijls koos men voor zijn opdracht een intermediair, een 
instelling die de verantwoordelijkheid op zich nam en zorg droeg voor 
de uitvoering door de parochiepriesters en de eventuele andere priesters. 
Onze memorieboeken zijn vrijwel zonder uitzondering de ambtsboeken 
die deze instellingen nodig hadden om aan hun verplichtingen te kun
nen voldoen. De vraag rijst of deze gang van zaken, die vooral kenmer
kend lijkt voor de parochie van Sint-Pieter, algemeen gebruikelijk was. 
Dit is moeilijk te beantwoorden zonder gegevens betreffende de over-

12. Over hen Mieke van Baarsel, 'De 
memoriemeesters van de Pieterskerk " 
Leids Jaarboekje 74 (1982) 25-55 . 
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levering elders. Doordat voor Frankrijk, zij het strikt binnen de huidige 
landsgrenzen, een voortreffelijk repertorium bestaat, kon ik een kleine 
telling maken van de overlevering in de kerkprovincie Reims, geografisch 
dicht bij de Nederlanden.!3 Dit leidt globaal tot het volgende beeld . Het 
repertorium vermeldt in deze kerkprovincie 207 instellingen, waarvan er 
69 als stedelijk zijn te beschouwen (de kathedralen niet meegerekend). 
Daarvan zijn er 31 kapittels (sommige waren misschien ook parochie
kerken, zoals in Leiden de Sint-Pancras), 29 parochies (daarbij is niet vast 
te stellen of de clerus dan wel een lekeninstelling als een college van 
kerkmeesters bedoeld is), zes gasthuizen en drie broederschappen. Mij 
lijkt de indruk gewettigd dat de Pietersparochie in Leiden een uitzonder
lijk beeld oplevert; daar werden memories besproken door vermoedelijk 
twee clericale instellingen (Commanderij en Deputaten) tegenover zeker 
drie burgerlijke (Heilige Geestmeesters, kerkmeesters en gasthuismeesters 
van Sint-Catharina). Ook in de Pancrasparochie moeten de kerkmeesters 
een eigen memorieboek gehad hebben. 14 Het memorieboek uit de Vrou
wenkerk was, zoals gezegd, voor gezamenlijk gebruik van pastoor en 
kerkmeesters. 

De memorieboeken van de verschillende instellingen bevatten bijna 
allemaal een uitgewerkte jaarkalender waarin de jaargetijden zijn geno
teerd. Ook waar die ontbreekt (Vrouwenkerk, jongste memorieboek van 
het Catharinagasthuis) is de inschrijving toch op volgorde van de kalen
der. Voor het overige komt een grote variatie in uitvoering voor. Ik hoop 
daar elders verslag van te doen. De inhoud van de aantekeningen volgt 
een voor de hand liggend, min of meer vast patroon. Genoemd worden 
onder meer: de memoriedagen, de naam van de begunstiger en eventuele 
medebegunstigers, de uitdelingen aan priesters en anderen, waarbij ook 
charitatieve bepalingen kunnen zijn. Verder kunnen we de plaats van het 
graf en liturgische bijzonderheden aantreffen. Alleen een van de memo
rieboeken van het kapittel noemt systematisch het jaar van overlijden. 

Juist de datering is voor de bestudering van de memories en de 
begunstigers van overheersende betekenis. Daar die in de memorieboeken 
zelf vrijwel steeds ontbreekt moeten we daar andere bronnen voor vin
den. In beperkte mate bieden oorkonden, met name de afschriften in de 

13. J.L. LemaÎtre, Répertoire des documents 
nécrologiques français (Parijs 1980) 2 
dIn. + SupplEment (Recueil des histo
riens de la France, Obituaires: Vil). 

14. In het oudste memorieboek van het 
kapittel wordt het memorieboek van 
kerkmeesters verschillende malen 

genoemd: GAL, Archieven van de 
Kerken (Ke) inv.nr. 418 f. 27, 62v, 90. 
Ook de zeer frequente vermelding dat 
kerkmeesters het plaatsen van kaarsen 
bekostigen maakt duidelijk dat zij een 
ambtsbock bezeten moeten hebben. 
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cartularia van enkele instellingen, en rekeningen uitkomst. Mede met de 
daardoor geleverde ijkpunten kan verder door codicologische en paleo
grafische analyse voor een deel van het materiaal een relatieve datering 
vastgesteld worden: het vaststellen van zogenaamde termini ante en/of post 
quem. 

Al enkele jaren wordt gewerkt aan een editie van deze bronnen. Als 
vorm daarvoor is gekozen voor het toegankelijk maken door middel van 
een gegevensbestand dat op een PC geraadpleegd en gemanipuleerd kan 
worden. De afzonderlijke memories zijn verwerkt in records ('kaarten') 
van een elektronisch kaartsysteem. De velden van deze records geven 
deels tekstgetrouwe informatie, maar bevatten ook resultaten van nader 
onderzoek, vergelijkbaar met de voetnoten in een gedrukte tekstuitgave. 
Dit geldt bijvoorbeeld de datering van de memories. De jongste memorie
boeken van enkele instellingen zijn nog niet geheel verwerkt en ook heeft 
het record nog niet de definitieve, voor deze editie geschikte vorm 
gekregen. Er is echter goede hoop dat het geheel in 1996 ter beschikking 
komt. Het gehele bestand telt nu ruim 2.200 records die uitsluitend 
betrekking hebben op memories, jaargetijden in strikte zin. Daarnaast is 
er een versie van ruim 3.300 records waarin ook andere varianten voor
komen. Deze aantallen zullen nog enigszins toenemen. 

VROOMHEID IN LEIDEN 

We kunnen rustig spreken van grote aantallen jaargetijden. De periode 
waarin de meeste jaargetijden werden besproken ligt tussen ca. 1350 en 
1475. Daarna bleef men de besproken memories weliswaar getrouw uit
voeren, getuige het feit dat verschillende instellingen nog tijdens de 
zestiende eeuw nieuwe memorieboeken lieten schrijven, maar de groei 
was er toch goeddeels uit. Waar wijst dit nu op? Is er aanleiding tot een 
beeldvorming zoals we die bij Jacques Chiffoleau aantroffen? Is er sprake 
van "délire", van "obsession"? Dat zou dan met name moeten gelden 
voor de ruime eeuw waarin het merendeel van de memories besproken 
werd. 
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Jaargetijden zijn bij uitstek voorbeelden van het repetitief gedenken 
van de doden. Ze passen dus helemaal niet in het kader van Chiffoleau's 
interpretatie. Ze vertegenwoordigen de oudere vorm van liturgisch geden
ken die de Kerk al heel vroeg kende, bij voorbeeld door aanzienlijke 
leken op te nemen in de gebeden in de kloosters. Men kan de memories 
in parochiekerken beschouwen als een gedemocratiseerde variant daar
Op.IS Ook andere varianten, zoals de al genoemde gemeenschappelijke 
vieringen voor broeder- en zusterschappen en de stichting van vicarieën 
en kapelrieën door vermogende families en individuen, zijn repetitief 
eerder dan cumulatief. Al deze varianten hebben met elkaar gemeen dat 
de opdrachtgevers veelal leken waren, evenals bij de dodenmissen waarop 
Chiffoleau ons wees. In afgeronde aantallen: van slechts 150 van de 2.250 
Leidse jaargetijden waren de begunstigers priesters. Ruim 110 van deze 
jaargetijden werden gehouden in de Sint-Pancras, in zeventig gevallen 
voor kanunniken van het kapittel. Hoewel nooit een schatting is gemaakt 
van het aantal priesters dat tussen circa 1350 en 1475, om deze jaartallen 
aan te houden, in Leiden actief geweest is, moet dat aantal veel groter 
zijn geweest dan 150. In de Pieterskerk werd in 1428 het aantal kapelaans 
en vice-kapelaans voor de uitdelingen gefixeerd op 34 16

; het werkelijke 
aantal priesters was dus hoger. Wanneer we dat op gemiddeld veertig 
stellen, betekent dat vanaf circa 1400, toen de groei van het aantal pro
blemen begon te geven, tot het midden van de volgende eeuw een aantal 
van circa 250 priesters alleen al in de Pieterskerk. Ik stel de gemiddelde 
priesterloopbaan voor deze schatting op 25 jaar. Overigens kan ons 
perspectief hier vertekend zijn; het is niet onredelijk aan te nemen dat 
ook priestermemories gedaan zullen zijn onder verantwoordelijkheid van 
de memoriemeesters, van wie wij geen memorieboek meer bezitten, maar 
deze kunnen toch niet het leeuwedeel gevormd hebben van de 249 
jaargetijden die Van Baarsel genoemd vond in de rekening van memorie
meesters van 1524. 17 Er moeten veel priesters geweest zijn voor wie geen 
jaargetijden werden besproken. Dat kan uit armoede geweest zijn, maar 
misschien ook uit geringe interesse voor deze vorm van devotie. De 
memorievroomheid is zeker te beschouwen als een van de vormen waarin 

15. Chiffoleau maakt dit onderscheid met in de memorieaantekeningen als maxi· 
grote nadruk: 'Usage obsessioneI', mum opgegeven. 
240-241. 

16. Zie Van BaarseI, 'Memoriemeesters', 17. Ibidem, 34. 
37. Dit getal wordt ook herhaaldelijk 
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juist een bewuste betrokkenheid van de leken, althans van een deel van 
hen, zich ging uiten. 

In veel memories worden naast de begunstiger een of meer mede
begunstigers vermeld. Het kapittel van Sint-Pancras maakt daarop een 
opvallende uitzondering. De helft van de jaargetijden van het kapittel 
geldt slechts de begunstiger: 490 van 1.030 tegenover 815 van de 2.250 
van het gehele bestand. Bovendien zijn de aantallen medebegunstigers bij 
de Sint-Pancras ook significant kleiner. Een willekeurige steekproef, 
genomen op voornamen van leken begunstigers in alfabetische volgorde, 
maakt aannemelijk dat een aantal van 2.100 jaargetijden in totaal ten
minste 4.700 afzonderlijk genoemde personen oplevert voor wie de 
gebeden bedoeld waren. Algemene aanduidingen als al hoir kinder, vair 
wie sy't begheeren, syn vrienden en dergelijke zijn hier niet in aanmerking 
genomen. 

Is dit, gerekend over een à anderhalve eeuw veel of weinig? Leiden 
kan in 1350 ongeveer 5.000 inwoners geteld hebben, in 1425 tussen de 
5.000 en 6.000 en aan het einde van de eeuw 14.000.18 Ik ben geneigd bij 
een gemiddeld aantal begunstigers en medebegunstigers van veertig per 
jaar wel te spreken van een maatschappelijk significant verschijnsel, maar 
niet van een rage of een obsessie. Hier moet onmiddellijk tegenin worden 
gebracht dat een memorie relatief kostbaar was. Het memorieboek van 
het kapittel registreert bij de memories niet alleen de uitdelingen, wat 
vanzelf spreekt, maar ook de koopvoorwaarden. Deze bestonden heel dik
wijls uit de overdracht van jaarlijkse renten, maar er zijn toch ook veel 
jaargetijden in gereed geld afgerekend. Deze koopsommen, voorzover 
uitgedrukt in rekenmunt, varieerden tussen 5 fen 20 f payment. Om
streeks 1400 representeert 1 f payment drie daglonen van een meester
metselaar of timmerman en het dubbele aantal van bijvoorbeeld een 
opperman. 19 De schrijver van het memorieboek tekent bij het opnemen 
van een vijftig jaar oudere memorie aan, dat hij bij een koopsom van 
10 f het bezoek van twee graven een onredelijke voorwaarde vindt. De 
goedkopere memories zijn ook in het algemeen uit een wat oudere 
periode, maar ook toen moet het om bedragen zijn gegaan die lang niet 
iedereen kon opbrengen. 

18. Cijfers ontleend aan O.E.H. de Boer 
e.a. Hutspot, haring en w ittebrood 13 : 
'Tien eeuwen Leiden, Leienaars en 
hun geschiedenis ' (Leiden/Zwolle 
1982) 299. 

19. Vriendelijke mededeling van 
dr. ].W. Manilje. 
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Fragment uit het memorieboek van de kerkmeesters van de Pieterskerk (GAL, Ke inv.nr. 7, f. 73v). 
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Natuurlijk komen we onder de begunstigers van de verschillende 
instellingen personen tegen die velen bekend zullen zijn. Ik noem min 
of meer willekeurig Aernt Zwaeluaert de bekende pastoor van de Vrou
wenkerk, de schout J acob Oudelant, de stadssecretaris meester Jan 
Rosa - indien de als magister aangeduide begunstiger van de kerkmees
ters van Sint-Pieter inderdaad met hem mag worden geïdentificeerd -, 
verschillende Van Zwietens, onder wie een Boudijn van Zwieten, over
leden in 1418, die dan ook niet dè Boudijn van Zwieten was, maar diens 
bastaardhalfbroeder.20 Voor onze vraagstelling is het vermelden van 
individuele begunstigers niet van het grootste belang. Van Kan heeft in 
zijn dissertatie een hoofdstuk gewijd aan patriciaat en kerk; in het 
onderdeel over memoriediensten, vicarieën en prebenden doet hij de 
memoriediensten wat terloops af, om direct over te gaan op de vicarieën. 
Over deze laatste zal ik het hierna ook nog hebben. Van Kan zegt: "Het 
merendeel van het patriciaat was bij het funderen van memoriën betrok
ken; voor ieders zieleheil werd goed gezorgd. "21 Ik heb getracht dat te 
bevestigen met een kleine steekproef die voor een meer overtuigende 
bewijsvoering in breder verband enkele malen zou moeten worden her
haald. Van Kan geeft in zijn boek een aantal lijsten van Leidse bestuur
ders.22 Ik heb de eerste daarvan, de lijst van schouten, gekozen ter verge
lijking met het bestand van jaargetijden. Uit deze vergelijking blijkt dat 
van de daar genoemde 23 afzonderlijke schouten er twaalf voorkomen als 
begunstigers, voorts vijf als medebegunstigers, vijf worden niet genoemd 
en één is onzeker. Hierbij moet ik aantekenen dat ook hier het bekende 
probleem van de identificatie van namen en personen zich voordoet: bij 
namen als Jan Philip sz. en Florijs Gijsbrechtsz. kan men zonder verdere 
informatie niet geheel zeker zijn. Toch spreekt deze uitkomst Van Kans 
bewering op zijn minst niet tegen. Dit beeld wordt versterkt door een 
andere steekproef, genomen op basis van een lijst van nieuw ingekomen 
poorters uit 1399-1400.23 Van de dertig hier genoemde namen komen er 
achttien niet voor onder de memories, noch als begunstiger noch als 
medebegunstiger. De identificatie van de overige twaalf is om de al 
genoemde reden zeer onzeker, temeer omdat een aantal van de gelijk
namige memories (nog) niet gedateerd is en er voor het overige ook niet 

20. Zie F.).W. van Kan, 'Het middel
eeuwse riddermatige geslacht van 
Zwieten. Eerste stuk', Jaarboek va1l hel 
Cm/raai Bureau voor Genealogie 37 
(1983) 58 en 6l. 

21. F.).W. van Kan, Sleutels tot de macbt. 
De o1ltw ikkelillg van het Leidse patriciaat 

tot 1420 (Hilversum 1988) 197. 
22. Van Kan, Sleutels tot de mac!;t, bijl. 7. 
23. D.E.H. de Boer, Graaf m grafiek. 

Sociale m economische o11twikkeli11gen ill 
bet middeleeuwse 'Noordho/lal1d' tussen 
ca. 1345 CII ca. 1415 (Leiden 1978) 356-
357. 
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al teveel ruimte is voor speculatie over de sterfjaren van nieuw mge
schreven poorters uit een gegeven jaar. 

Aangezien de veronderstelling niet onredelijk lijkt dat we bij de 
nieuwe poorters te maken hebben met een sociaal meer gemêleerd gezel
schap dan bij de schouten, kunnen we de voorzichtige en voorlopige 
conclusie trekken dat de stedelijke bovenlaag relatief oververtegenwoor
digd zal zijn geweest bij de jaargetijden. Toch heeft deze conclusie iets 
opmerkelijks, omdat niet iedere nieuwe inwoner poorter werd en zij zelf 
al een positieve selectie uit de nieuwe inwoners zullen hebben gevormd. 
Het is dus zeker zaak deze steekproef naar andere jaren uit te breiden. 

Zijn er in de memories misschien andere aanwijzingen in de richting 
van een overdreven, obsessieve preoccupatie met het persoonlijke ziele
heil, vergelijkbaar met hetgeen Chiffoleau opmaakte uit zijn bronnen? Ik 
vind er, het geheel overziende, maar een paar en ben geneigd die niet als 
representatief te beschouwen. Het eerste geval betreft een zekere Heyn 
Tory, die zijn jaargetijde bespreekt in 1412. Deze man - of zijn nabe
staanden - moet inderdaad een ongewoon grote behoefte aan zekerheid 
gehad hebben. Men besprak zijn jaargetijden op maar liefst drie tijdstip
pen, namelijk zondag en maandag na Beloken Pinksteren, zondag en 
maandag na Onze Lieve Vrouw Assumptio (15 augustus) en zondag en 
maandag na Allerheiligen (1 november). De verantwoordelijkheid werd 
bij alle drie gelegenheden opgedragen aan de kerkmeesters van Sint-Pieter 
en de gasthuismeesters van Sint-Catharina gezamenlijk, die dus ieder de 
halve koopsom zullen hebben ontvangen en, blijkens de notities in de 
memorieboeken, de helft van de kosten betaalden. Men had er ook wat 
voor over. Dat blijkt nog niet zozeer uit de uitdelingen, die een gemid
deld patroon te zien geven: de drie pastoors en de koster ontvangen ieder 
's avonds en 's morgens vier penningen, zonder dat sprake is van andere 
priesters of van charitatieve uitdelingen; wel dienden er kaarsen geplaatst 
te worden. Uit de kerkmeestersrekening van 1412 weten we echter dat 
Heyns hele vermogen (beter gezegd misschien: al zijn spaargeld) gemoeid 
was met zijn memories. Het bes pree werd berekend op 22 f 13 s. 4d. en 
was het saldo van de opbrengst van zijn goederen na aftrek van schulden 
en de kosten van de uitvaart. Femeynse, zijn vrouw, mocht het huis 



• _ ..-L- __ _--'--.L ___ II!I! .• "1 •• '.1"",,,,,.11-_-'4'-.' 

EEN LAAT-MIDDELEEUWSE OBSESSIE? 39 

blijven bewonen. In de oudere memorieboeken van kerk en gasthuis 
komt Heyn voor zonder medebegunstigers. In het jongste memorieboek 
van Sint-Catharina vinden we plotseling als medebegunstigers Ghijsbrecht 
Tory van Bocstel, Lijsbet zijn vrouwen Jan Tory zijn zoon. Als bij 
Ghijsbrecht genoteerd zou zijn geweest dat hij Heyns vader was, konden 
we zeker zijn van de verhoudingen. Dan was Lijsbet een eerdere echtgeno
te van Heyn en was Jan zijn zoon. Nu kan het ook heel goed over vader, 
moeder en broeder gaan. De late completering van de memorie toont aan 
dat het gasthuis ruim een eeuw na het besprec informatie bij de hand 
had waarover wij niet meer beschikken, of die we nog niet terug hebben 
kunnen vinden.24 

Op zijn minst uitzonderlijk lijkt ook de memorie vier keer per jaar 
die heer Adam van Berwaarde, ridder, in 1387, twee jaar voor zijn dood 
besprak bij het kapittel van Sint-Pancras. Hij besprak de memorie behal
ve voor zichzelf voor Haaskijn cos ter Willems dochter, zijn domestica 
(dienstbode, huisgenote, concubine?) en voor hun beider vrienden (amict). 
Heer Adam schonk het kapittel maar liefst 624 f, voor een groot gedeelte 
bestemd voor de algemene kosten van het kapittel. Beiden zouden tot 
hun dood een lijfrente ontvangen, wat erop kan wijzen dat heer Adam 
in het zicht van zijn einde zijn vermogen aan het kapittel schonk. In 
later jaren was niet meer bekend hoe lang Haeskijn deze rente nog had 
ontvangen. De schrijver van het memorieboek vond het in het licht van 
diens vrijgevigheid niet meer dan billijk na afloop van elk van de vier 
jaargetijden niet alleen een Miserere maar ook een De proJimdis voor heer 
Adam te bidden!2s Een ander voorbeeld dat men meerdere jaargetijden 
bespreekt geeft Aernt Ysbrantsz. van der Laan in 1398. Hij bespreekt zijn 
memorie op zondag en maandag na Sint-Lambertus (17 september) bij 
de Heilige Geestmeesters en op donderdag en vrijdag na Sint-Jansdag in 
de zomer (24 juni) bij de gasthuismeesters. 26 Door de gegevensbestanden 
heengaand vindt men nog wel een aantal dubbele memories, maar ik 
aarzel toch deze enkele gevallen tussen ruim tweeduizend gewone jaar
getijden te beschouwen als een teken van overdreven preoccupatie met 
zorg om het zieleheil. Eerder zou men daaraan nog kunnen denken bij 
de reeks van zogenaamde mensurnalia (maandelijkse herdenkingen van de 

24. De gegevens over Heyn Tory: 
Ke inv.nr. 7 f. 40v, 56v en 73v; 323.9 
f. 13; Ga inv.nr. 440 f. 9v, 17v en 25v; 
441 f. 9v, 18 en 30v; 442 p. 154. 

25. De memories voor heer Adam: 
Ke inv.nr. 418 p. 32, 66v, 90v en 131. 

26. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 
hss. 73 E 39 f. 73; 73 E 40 f. 66; 
73 E 41 f. 33v; Ga inv.nr. 440 f. 13v; 
441 f. 14. 
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sterfdag) die blijken te behoren tot de dodencultus in de Sint-Pancras. 
We treffen 21 van deze reeksen aan. Twaalf betreffen priesters, van wie 
de meeste kanunniken en/of bestuurders van het kapittel geweest zijn, 
vier andere clerici, drie vrouwen, één adellijk heer en één mensurnale 

d 27 voor een ongenoem e. 
Alles overziend ontstaat ten aanzien van de jaargetijden het beeld van 

een belangrijk godsdienstig en maatschappelijk verschijnsel, goed georga
niseerd en in banen geleid, maatschappelijk geïntegreerd en waaraan 
relatief velen uit de boven- en middenklasse deel konden hebben. Verge
lijkbaar als repetitieve varianten van de dodencultus waren enerzijds de 
altaarstichtingen door particulieren (vicarieën, kapelrieën), uiteraard 
alleen weggelegd voor de zeer rijken, en anderzijds, vermoedelijk met een 
bredere uitstraling, de al dan niet beroepsgebonden broeder- en zuster
schappen met hun altaren, hoogtijden en jaargetijden. Beide varianten 
dienen voor Leiden nog te worden onderzocht.28 De broeder- en zuster
schappen komen we in de memorieboeken wel tegen, maar ik ga er op 
deze plaats niet op in. 

Tegenover de visie van Chiffoleau hebben we tot zover uitsluitend 
argumenten gesteld die ontleend werden aan bronnen die hij juist niet 
kenmerkend acht. We herkenden maar weinig cumulatieve elementen in 
onze typisch repetitieve memorieboeken. Enig ander materiaal, vergelijk
baar met zijn Zuid franse testamenten, is er wel. Zowel de Commanderij 
als het kapittel van Sint-Pancras kent een overlevering van oorkonden
teksten. Zoals gezegd, rekeninggegevens over eventuele contante betalin
gen hebben we niet. De oorkondenoverlevering van de Commanderij is 
beperkt. Ik vond in de inventaris twee oorkondenteksten die kunnen 
wijzen op het verrichten van zielmissen direct na de dood, beide uit 
1478.29 Daartegenover staan veertien oorkondenteksten waarin de vermel
ding van zielmissen gekoppeld is aan periodieke memories, waarin de 
zielmissen zelf periodiek zijn of waarin het alleen om memories gaat. Dit 
is op grond van de korte samenvattingen in de inventaris niet steeds met 
zekerheid vast te stellen. In de inventaris van het Sint-Pancrasarchief nam 
ik een steekproef over de jaren 1365-1375, 1400-1410 en 1450-1460. 
Slechts in het jaar 1373 vond ik een gegeven dat kan wijzen op zielmis-

27. Ke inv.nr. 418, passim. 
28. De beschouwing die Van Kan aan de 

altaarstichtingen wijdt is zeer verhel
derend, maar neemt de behoefte aan 
een gerichte studie van het verschijn
sel natuurlijk niet weg; Van Kan, 
S/eulels lol de mac!;l, 198-200. 

29. Utrecht, Archief van de balije van 
Utrecht van de Riddelijke Duitse 
Orde, inv.nrs. 2035x en 2035xx. 
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sen zonder periodieke memorie.30 Er zullen ook in Leiden wel zielmissen 
gezongen of gelezen zijn buiten het traditionele patroon om, maar de 
beschikbare bronnen melden er vrijwel niets over. Mogen we dit zwijgen 
inderdaad beschouwen als een aanwijzing voor het ontbreken van een 
algemene vraag naar grote aantallen dodenmissen direct na het sterven? 
Ik heb de neiging dat wel te doen. Enerzijds omdat het ontbreken van 
vrijwel elk spoor in die richting wijst, anderzijds omdat de geest die 
spreekt uit de memories evenmin doet denken aan obsessief handelen. 
De betekenis die toegeschreven wordt aan het lekeninitiatief onderschrijf 
ik. Wel heb ik het sterke vermoeden dat we in Leiden, en wie weet elders 
ook, beter kunnen spreken van het initiatief van de burgerij. In het 
kapittel van Sint-Pancras komt dat het duidelijkst tot uiting. Dit was 
immers bij uitstek een vrome stichting van het Leidse patriciaat. In dat 
deel van de Leidse clerus dat voortkwam uit het patriciaat zal de tegen
stelling tussen geestelijkheid en leken zeker niet als absoluut ervaren 
z1Jn.31 

DE MEMORIEBOEKEN ALS BRON 

In dit artikel heb ik geprobeerd, uitgaande van een elders ontwikkelde 
visie, een thema te behandelen uit de geschiedenis van kerk en geloof in 
het laat-middeleeuwse Leiden. Ik wilde daarbij tegelijkertijd de aandacht 
vestigen op een bronnentype dat in de Leidse overlevering ongewoon 
sterk is vertegenwoordigd, de memorieboeken. Zoals bij ieder bronnen
onderzoek dient men zich ook hier goed rekenschap te geven van de 
ontstaansreden en de gebruiksgeschiedenis van zijn bronnen. Die is in 
dit geval voornamelijk gelegen in de zakelijk-financiële kant van het 
'memoriewezen' . Het waren de instrumenten van de bestuurders van de 
verantwoordelijke instellingen bij hun opdrachten aan de uitvoerende 
priesters en hun controle daarop, vooral om verantwoord de verschil
lende uitdelingen te kunnen doen. Uiteraard is deze memoriepraktijk in 
haar verschillende varianten het eerste onderwerp waartoe deze bronnen 
het onderzoek mogelijk maken. Maar zoals vaker, er zijn ook onder
zoeken denkbaar die met dat hoofddoel weinig te maken hebben. Met 

30. Ke regest \097. 31. Van Kan, Sleutels lol de macht, 197-202 
geeft fundamentele informatie over de 
verhouding van het patriciaat tot kerk 
en clerus. 
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het noemen van een paar voorbeelden daarvan besluit ik dit stuk, in de 
hoop de lezer nieuwsgierig te maken en te stimuleren ook met deze 
bronnen te gaan werken. Daar is tenslotte ook de elektronische database 
voor bedoeld die in voorbereiding is. Een van mijn studenten heeft op 
grond van die database een analyse gemaakt van de naamgeving van de 
veertiende tot de zestiende eeuw in Leiden.32 Uiteraard zijn deze bronnen 
belangrijk materiaal voor genealogen. Men zie de al vermelde studies van 
F.J.W. van Kan. J.G. Kam publiceerde duidelijk met een genealogische 
doelstelling een lange verhandeling die het midden houdt tussen een 
editie en een analyse van de memories van de Heilige Geest, ondanks de 
verwijzing in de titel naar het memorieboek van 1386 in feite gebaseerd 
op dat van de eerste helft van de zestiende eeuw. Zijn publikatie zou aan 
bruikbaarheid gewonnen hebben wanneer h ij dichter bij de bronnen was 
gebleven.33 Sociaal-historisch onderzoek van hoog niveau verrichtte 
Hoppenbrouwers mede op basis van de memorieboeken van het Sint
Catharinagasthuis en van de kerkmeesters van de Pieterskerk.34 Op basis 
van de gegevens betreffende de ligging van de graven van begunstigers in 
de Sint-Pancraskerk kon ikzelf aannemelijk maken dat deze schriftelijke 
bron gegevens kan leveren betreffende de materiële geschiedenis van het 
kerkgebouw die langs archeologische weg niet meer kunnen worden 
verkregen.35 Moge kennisname van deze studies sommigen inspireren tot 
eigen onderzoek. 

32. C. Doedeijns, "obii! Anno Domini ... " 
een verkenning naar de oorsprong van de 
namen in de Leidse memorieboeken 1318-
1563. Scriptie RUL (Leiden 1994). 

33 . J.G. Kam, 'Het memorieboek van de 
Heilige Geest te Leiden aangelegd in 
1386',Jaarboek van hel Cenl raal Bureau 
voor Genealogie 21 (1967) 156-255. 

34. P.C.M. Hoppenbrouwers, 'Maagschap 
en vriendschap. Een beschouwing over 

de structuur en functies van verwant
schapsbetrekkingen in het Iaat-middel
eeuwse Holland', Holland. Regionaal
historisch tijdschrift 17 (1985) 67-108. 

35. DJ Faber, 'Van vóór tot voorbij het 
graf: het voorbeeld van Leiden om
streeks 1400 AD', in : E. Drenth e.a., 
Het tweede leven van onze doden = 
Nederlandse Archeologische Rapporten 15 
(1993) 87-96. 
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BIJLAGE LIJST VAN MEMORIEBOEKEN 

GAL, Archieven van de Kerken 

Inv.nr. 7 Memorieboek Kerkmeesters Pieterskerk 

Inv.nr. 418 Oudste Memorieboek Kapittel Sint-Pancraskerk 

Inv.nr.419 Memorieboek Kapittel Sint-Pancraskerk 

GAL, Archieven van de Gasthuizen 

Inv.nr. 440 Oudste Memorieboek Gasthuismeesters Sint-Catha

rinagasthuis 

Inv.nr. 441 Memorieboek Gasthuismeesters Sint-Ca

tharinagasthuis 

Inv.nr. 442 

Inv.nr.1178 

Inv.nr. 1179 

Memorieboek Gasthuismeesters Sint-Ca

tharinagasthuis 

Oudste Memorieboek Sint-Elizabethgasthuis 

Memorieboek Sint-Elizabethgasthuis 

GAL, Archief van het Heilige Geest- of Arme Wees- en Kinderhuis 

Inv.nr . 3376 Kalender van kerkelijke feestdagen, te houden ziel

missen en vaste uitreiking van voedsel, wijn en geld

bedragen 

GAL, Archief Nederlands Hervormde Kerkvoogdij 

Inv.nr. Afd. B, port. I; b 2032 "Liber Fundationum OLV": Memorieboek Pastoor 

en Kerkmeesters van de Onze-Lieve-Vrouwenkerk 

Koninklijke Bibliotheek Den Haag, Catalogus van Handschriften 

Nrs. 73 E 39-4 1 Drie Memorieboeken van Heilige Geestmeesters te 

Leiden 

Archief Balije van Utrecht, Utrecht 

Inv.nr. 2033 Memorieboekje van de Commanderij met de namen 

der weldoeners van wie de graven dagelijks onder de 

hoogmis moeten worden bezocht 
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Leidse weeskinderen aan bet einde van de negentiende eeuw (GAL, PV.nr. 25897-A.7). 



ANTOINETTE FRljNS 

'Wie wel en wie niet?' 
Leidse wezen naar de koloniën 
Frederiksoord en Veenhuizen, 1821-1869' 

De armoede was in de eerste helft van de negentiende eeuw groot. De 
naweeën van de Franse Tijd eisten hun tol, de werkgelegenheid in de 
ambachtelijke sector was sterk teruggelopen en de misoogsten van 1816 
en 1817 hadden de prijzen van de eerste levensbehoeften sterk doen 
stijgen.' Het percentage armlastigen in Nederland bedroeg in die tijd elf 
procent; in Leiden was zelfs bijna de helft van de bevolking armlastig.2 

De sociaal bewogen generaal-majoor Johannes van den Bosch (1780-
1844) wilde het armoedeprobleem aanpakken door grootscheepse land
bouwkolonisatie. Een grote groep tot arbeid geschikte armen zou hier
door kunnen worden opgeleid tot zelfstandige burgers. Ontginning en 
kolonisatie van de heidegronden in het oosten van het land kon volgens 
Johannes van den Bosch 100.000 tot 200.000 arme gezinnen aan een 
bron van bestaan helpen. Op zijn initiatief werd daartoe op 6 maart 
1818 de Maatschappij van Weldadigheid opgericht, die tot doel had het 
lot van de armen te verbeteren door hun arbeid, onderhoud en onderwijs 
te verschaffen. 

De Maatschappij van Weldadigheid (verder te noemen: de Maatschap
pij) was een particuliere vereniging, en telde al kort na haar oprichting 
21.000 leden. Ook het Koninklijk Huis was erbij betrokken. Van den 
Bosch was een vertrouweling van koning Willem I, een groot voorstander 
van reorganisatie van de bestaande armenzorg. Prins Frederik werd 
voorzitter van de Commissie van Weldadigheid van de Maatschappij en 
prins Willem van de 'Commissie van Toevoorzigt'. 

Men begon in november 1818 met de kolonie Frederiksoord in de 
gemeente Vledder, gelegen in Drente ten noordoosten van Steenwijk. De 

Met dank aan P.J.M. de Baar, hoofd 
van de studiezaal van het Gemeente
archief Leiden, voor zijn hulpvaar
digheid bij het opsporen van litera
tuur en bronnenmateriaal. 

I. C.A. Kloosterhuis, De bevolking van de 
vrije kolonibl der Maatschappij van 
Weldadigheid (Zutphen 1981) 34. 

2. Annie Versprille, 'De maatschappelijke 
zorg', in: P.C.N. Baesjou e.a., Leidm 
1860-1960 (Leiden 1962) 159. 
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kolonie bestond uit 52 hoeven, twee onderopzienerswoningen, een 
magazijn, een school en een spinzaal. In 1820 volgden de koloniën 
Willemsoord en Wilhelminaoord, in respectievelijk Overijssel en Drente. 
Dit waren - in tegenstelling tot Frederiksoord - vrije koloniën, waar de 
kolonisten op basis van vrijwilligheid werden geplaatst. De kosten van 
levensonderhoud van de kolonisten werden betaald uit de contributie van 
de leden van de Maatschappij. Toen het resultaat van de landbouw
kolonisatie op vrijwillige basis tegenviel, onder andere doordat zich te 
weinig kolonisten aanmeldden en de contributies van de leden niet de 
benodigde financiële middelen opleverde, zocht de Maatschappij andere 
wegen om de koloniën te bevolken. Aan gemeentebesturen werd toestem
ming verleend met de Maatschappij contracten af te sluiten, voor een 
periode van zestien jaar, om tegen betaling van f 25 per jaar per hoofd 
armlastige gezinnen in de koloniën te plaatsen. Ook besturen van wees
huizen konden, eveneens voor een periode van zestien jaar, contracten 
met de Maatschappij afsluiten om tegen betaling van f 60 per kind per 
jaar uit hun weeshuis zes wezen 'op te zenden', waarbij dan mede een 
kinderloos echtpaar gratis als huisverzorger kon worden geplaatst. De 
kosten van onderhoud van dat echtpaar werden betaald uit de contri
butie van de leden van de Maatschappij. 

Op 1 maart 1823 sloot de Maatschappij een contract met de regering 
betreffende de plaatsing in de koloniën van 4.000 vondelingen, verlaten 
kinderen en wezen, 500 huisgezinnen en 1.500 bedelaars. Willem I was 
voorstander van grotere staatsinvloed op de armenzorg. De weeshuizen 
die ook vondelingen, verlaten kinderen en halfwezen opnamen, waren 
voor de alimentatie van deze kinderen grotendeels afhankelijk van over
heidssubsidie. Om alle nieuwe groepen kolonisten te kunnen plaatsen, 
werden in het buurtschap Veenhuizen onder Norg in Drente drie grote 
gestichten gebouwd. Een van de gestichten werd als bedelaarsgesticht in 
gebruik genomen en de andere twee werden als wezengesticht ingericht. 
De slechte ervaring in de vrije koloniën met het opvoeden van kinderen 
in kleine groepjes onder leiding van huisverzorgers bracht Van den Bosch 
ertoe in Veenhuizen te kiezen voor gestichtsopvoeding van de wezen. Aan 
de buitenzijde van de kindergestichten te Veenhuizen kwamen rijen 

3. R. Berends e.a., Arbeid ter disciplinering 
en bestraffing. Veenhuiz.en als onvrije kolo
nie van de Maatschappij van Weldadig-

heid 1823-1859 (Zutphen 1984) 19,22-
23, 26-33; Kloosterhuis, De bevolking, 
66-67, 79 en 80. 
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Veenhuizen 

Frederi boord 

Ommerschans 

Leiden en de koloniën in Drente en Overijssel. 

arbeiderswoningen en aan de binnenzijde twaalf zalen voor de kinderen. 
Er waren aparte zalen voor jongens en meisjes. Op de binnenplaats 
waren een jongens- en een meisjes speelplaats en een siertuin. 

Door de jaarlijkse overheidsbijdrage van! 180.000 gedurende zestien 
jaar werd het plaatsen van een groot aantal wezen mogelijk. De plaatsing 
werd van overheidswege bevorderd, doordat de weeshuizen die subsidie 
ontvingen en waarvan de besturen weigerden aan de uitvoering van het 
contract mee te werken, werden gesnoeid in hun subsidie. Van vrije 
kolonisatie was in Veenhuizen feitelijk geen sprake meer. Het contract 
met de overheid bracht de Maatschappij in diskrediet. De weerstand in 
het land tegen de 'verplichte' plaatsing was groot en het aantal overeen
gekomen 'contractanten' is, wat de op te zenden wezen betreft, nooit 
gehaald. In 1859 nam de Staat de onvrije koloniën van de Maatschappij 
over. 3 

In dit artikel wordt de opzending besproken van de kinderen van het 
Leidse Heilige Geest- of Arme Wees- en Kinderhuis (in het vervolg wees-
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huis genoemd) naar de koloniën van de Maatschappij. Nagegaan wordt 
welke houding de regenten en regentessen van het huis bij het opzenden 
van kinderen uit hun weeshuis naar zowel de vrije als de onvrije kolo
niën hebben ingenomen, het soort kinderen dat werd gestuurd, de leeftijd 
waarop dat gebeurde, de duur van het verblijf in de koloniën, het ontslag 
van de kinderen en de opvang na terugkeer uit de koloniën, alsmede de 
redenen waarom kinderen wel of niet werden opgezonden. Voorts wordt 
op grond van literatuur en ego--documenten aandacht besteed aan het 
leven van de opgestuurde kinderen in de koloniën. De periode van 
opzending betreft de jaren 1821-1869. In eerstgenoemd jaar stuurde het 
bestuur van het weeshuis voor het eerst wezen naar een kolonie van de 
Maatschappij, in laatstgenoemd jaar werd het wezengesticht te Veen
huizen gesloten. 

De belangrijkste bronnen voor het artikel zijn de notulen van de 
vergaderingen van de regenten en de regentessen van het weeshuis en de 
op het onderwerp betrekking hebbende correspondentie. Ook zijn de 
notulenboeken van de Leidse burgemeesters van 1816-1851 gebruikt. De 
archivalia berusten in het Gemeentearchief Leiden; verder wordt voor 
regenten ook regentessen bedoeld, tenzij anders is aangegeven. 

DE OPZENDING VAN DE KINDEREN NAAR DE KOLONIE FREDERIKSOORD 

In het eerste kwart van de negentiende eeuw waren de weeshuizen in de 
grote steden door een sterke toename van vondelingen en verlaten kinde
ren overvol. De weeshuizen, die naast volle wezen ook halfwezen, vonde
lingen en verlaten kinderen opnamen, zoals het Leidse weeshuis, ontvin
gen subsidie van de overheid. Deze subsidie was voor de Maatschappij 
mede aanleiding om haar activiteiten uit te breiden tot de verzorging van 
kinderen. De alimentatie voor de vondelingen en verlaten kinderen in de 
koloniën van de Maatschappij zou goedkoper zijn dan in een weeshuis. 
Bovendien zou door de plaatsing van de kinderen meer woeste grond in 
cultuur kunnen worden gebracht.4 

4. Kloosterhuis, De bevolking, 59, 62-63, 
67. 
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Hel weesbuis aall d,- Hooglalldsl'kerkgracbt, omstreeks 1890 (GAL, PV.nr. 25862.3). 
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Eind 1819 ontvingen de regenten van het weeshuis via het stads
bestuur5 een verzoek van de Maatschappij kinderen uit hun weeshuis op 
te zenden naar Frederiksoord. Hun werd gevraagd om, gedurende zestien 
jaren, zes kinderen boven de leeftijd van zes jaar in Frederiksoord te 
plaatsen, zulks tegen betaling van f 60 per kind en met bijvoeging van 
twee arme huisgezinnen en twee personen gratis.6 De zes kinderen zou
den gezamenlijk op een hoeve worden gehuisvest en onder toezicht staan 
van twee huisverzorgers.7 De huisverzorgers zouden dezelfde godsdien
stige gezindheid hebben als de kinderen en met goedkeuring van de 
regenten worden aangesteld. De betrekkingen tussen de huisverzorgers en 
de aan hen toevertrouwde kinderen zouden reglementair worden vast
gelegd, zodat de kinderen tegen een slechte behandeling door hun 
verzorgers zouden zijn gewaarborgd. De op te zenden kinderen moesten 
van goed zedelijk gedrag zijn en zouden op het land gaan werken of 
spinarbeid gaan verrichten om mede de kost te verdienen. 8 

De regenten voelden er weinig voor om kinderen voor wie zij de zorg 
op zich hadden genomen toe te vertrouwen aan personen die zij niet 
kenden en van wie zij ook de opvoedkundige kwaliteiten niet kenden. 
Bovendien, zo meenden zij, was het niet mogelijk om alleen kinderen 
van goed zedelijk gedrag op te sturen, daar er in het weeshuis toen veel 
kinderen verbleven die een grote snoeplust aan de dag legden; snoeplust 
leidde tot zedenbederf en het lukte hen niet deze snoeplust te beteugelen. 
Ook voelden ze er weinig voor om de kinderen, die in Frederiksoord 
ongeschikt werden bevonden, weer in het weeshuis op te nemen. Dit 
bracht alleen maar ongemak met zich mee.9 

Ondanks deze bezwaren verzocht het stadsbestuur de regenten een 
lijst op te stellen met namen van kinderen tussen zes en twaalf jaar oud 
die geschikt werden geacht om in Frederiksoord te worden geplaatst, en 
op die lijst bij voorkeur kinderen te zetten die vielen in de categorie van 
vondelingen, verlaten en onechte kinderen. lo Hoewel niet van harte, 
besloten de regenten aan het verzoek te voldoen. Er werd een lijst opge
maakt en de binnenvader kreeg opdracht om aan de kinderen die op de 
lijst stonden te vragen wie zich vrijwillig opgaf om naar Frederiksoord 
te vertrekken. I I 

5. Na 1824 werd het Dagelijks Bestuur 
van de gemeente gevormd door het 
college van B. en W., voordien door 
het college van burgemeesteren met als 
voorzitter de president-burgemeester. 

6. Heilige Geest- of Arme Wees- en 
Kinderhuis (HGW) inv.nr. 60, 

6 december 1819. 
7. Kloosterhuis, De bevolking, 66. 
8. HGW inv.nr. 3945 . 
9. HGW inv.nr. 60, Lelt. V. 
10. HGW inv.nr. 61, 31 januari 1820. 
I I. Ibidem, 27 maart 1820. 
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Kort daarop kregen de regenten het verzoek van het stadsbestuur om 
twaalf kinderen, onder wie liefst ook enkele meisjes, naar Frederiksoord 
op te zenden. De regentessen vonden het, wat de meisjes betreft, moeilijk 
te kiezen. Er waren onder de meisjes in de leeftijd van zes tot twaalf jaar 
zo veel oppassende en lieve kinderen. Regent Muller Massis sprak de 
regentessen moed in. Hij had de kolonie Frederiksoord vorig jaar 
bezocht; hij was er vol lof over. 12 Toen bleek dat zich meer kinderen 
vrijwillig hadden opgegeven dan er konden worden opgezonden, werd 
een keuze gemaakt. 13 De namen van de gekozen kinderen - allen ver
laten of onecht - zijn in de bijlage opgenomen. Aan de regentessen werd 
meegedeeld dat zij, daar zich meer dan genoeg jongens hadden aan
gemeld om naar Frederiksoord te vertrekken, geen meisjes behoefden mee 
te zenden. Ook werd gemeld dat men niet meer gebonden was om alleen 
kinderen beneden de twaalf jaar uit te kiezen, zoals eerder door de 
Maatschappij was verlangd. 14 De binnenvader kreeg opdracht om voor 
elke jongen die naar Frederiksoord zou vertrekken een wambuis van 
laken en een lange zwarte linnen broek te laten maken. De jongens 
kregen ook de volgende kledingstukken mee: een vest, een hoed, een paar 
kousen, een paar schoenen en een hemd. De regentessen werd gevraagd 
de jongens nog ieder twee dassen en een zakdoek mee te geven. IS Op 
dinsdag 17 juli 1821, om half vijf 's ochtends, vertrokken de twaalf 
jongens, voorzien van voldoende mondvoorraad en de benodigde papie
ren, samen met vijf huisgezinnen uit Leiden met schipper Jan Driest 
naar SteenwijkI b 

Volgens het inmiddels met de Maatschappij gesloten contract waren 
de regenten verplicht om het aantal kinderen dat in Frederiksoord was 
geplaatst op twaalf te houden. I? Wanneer een van de kinderen overleed 
of wegliep, moest een vervanger worden gestuurd. IS Zo liep Adrianus 
Urius van Banchem Kant tot tweemaal toe weg. Toen hij vervolgens 
spoorloos bleef, werd Albertus Piket als remplaçant naar Frederiksoord 
gezonden. 19 In de loop van de tijd werden nog de volgende jongens als 
vervangers naar Frederiksoord gezonden: Leendert de Neef en Jacob 
Hofman, beiden op eigen verzoek.20 Jacobus Loups werd in juni 1824 

12. HGW inv.nr. 202, 12 februari 1821, 
art. 7. 

13. HGW inv.nr. 62, 26 februari 1821. 
14. HGW inv.nr. 202, 26 februari 1821, 

art. 3. 
15. HGW inv.nr. 62,2 en 9 juli 1821. 
16. Ibidem, 9 en 23 juli 1821. 

17. Ibidem, 5 maart 1821; Secretarie
archief 1575-1851 (SA 11), inv.nr . 
788 ~ 33, bijlage 146. 

18. HGW inv.nr. 66, Lett. AA. 
19. HGW inv.nr. 63, 22 april, 22 juli, 26 

augustus en 9 september 1822. 
20. HGW inv.nr. 64,2 april, 23 juni 1823. 
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naar Frederiksoord gezonden als vervanger van Hendrik Hoenhout, die 
op 29 april van dat jaar in militaire dienst was gegaan.21 

DE OPZENDI NG VAN DE KINDEREN NAAR DE KOLONIE VEENHUIZEN 

Zoals opgemerkt, sloot de Maatschappij na de tegenvallende resultaten 
in de vrije koloniën op 1 maart 1823 een contract met de regering over 
het overnemen van onder andere 4.000 vondelingen, verlaten kinderen 
en wezen. Om de nieuwe kolonie in Veenhuizen te bevolken, werd bij 
Koninklijk Besluit (KB) van 24 maart 1824 het 'wapen' van korting van 
overheidssubsidie ingezet, waardoor de regenten van de arme kinder- en 
weeshuizen min of meer gedwongen werden kinderen uit hun huizen 
naar Veenhuizen op te zenden. 

Op 26 april 1824 werd de regenten van het weeshuis bij schrijven van 
B. en W. verzocht een lijst op te stellen met de namen van kinderen van 
zes jaar en ouder, die geschikt waren om naar Veenhuizen te worden 
gezonden. De regenten waren ervan doordrongen dat het weeshuis 
minder subsidie zou krijgen als zij niet aan het verzoek voldeden.22 Zij 
voelden zich uit financiële nood gedwongen de lijst te maken, maar 
waren in eerste instantie niet bereid meer dan tien kinderen op te sturen. 

De regenten gaven de voorkeur aan kinderen die geen volle wezen 
waren en geen bekende ouders hadden.23 Tevens hadden de regenten nu 
een mogelijkheid om zich op een legale manier van enkele lastposten te 
ontdoen. Kinderen jonger dan zes jaar en kinderen die wegens lichame
lijke gebreken niet geschikt waren om opgezonden te worden, moesten 
in ieder geval in het weeshuis blijven. Ook de kinderen die bij een baas 
werkten en aldus inkomsten voor het huis inbrachten, en de kinderen 
doo r wier opzending het huis het risico zou lopen belangrijke donaties 
te verspelen, mochten van de regenten niet opgezonden worden. In het 
laatste geval werd bijvoorbeeld gedacht aan het kapitaal van f 20.000 van 
de weduwe Van Mechelen. Deze weduwe had bij testament bepaald dat 
jaarlijks aan de weesmeisjes die het huis verlieten en lidmaat van de 
Hervormde Kerk waren, de revenuen van haar kapitaal werden uitge-

21. HGW inv.nr. 65, 9 en 14 juni 1824. 
22. Koninklijk Besluit (KB), 24 maart 

1824; HGW inv.nr. 65,26 april 1824, 
Lett. A bis. 

23. Ibidem, 24 mei 1824, Lett. O . 
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keerd. Als er geen weesmeisjes meer in het huis waren, zou het legaat 
vervallen aan het Burgerweeshuis te Amsterdam.24 

De Leidse bevolking had lucht gekregen van het op handen zijnde ge
dwongen vertrek. In de stad ging zelfs een gerucht dat binnen enkele 
dagen alle kinderen van het weeshuis naar de koloniën van de Maat
schappij zouden worden opgezonden. Veel verwanten wilden de kinderen 
daarom uit het weeshuis halen. De regenten stelden hen gerust door te 
zeggen dat zij over acht dagen konden terugkomen.2s Hiermee hoopten 
de regenten een einde te maken aan de geruchten en het opeisen van 
kinderen te voorkomen. Dit laatste is echter niet geheel gelukt. Toen acht 
dagen later de moeders van Jan en Jacoba van Rossum en Maria van 
Haarlem en de 'moei' van Aagje en Jan Piket terugkwamen en de kinde
ren inderdaad terugvroegen, ontvingen zij deze ook terug. De kinderen 
mochten hun hemd, onderrok en kousen behouden. De vader van 
Pietertje Smit kreeg zijn kind echter niet terug. Hij was niet in staat zijn 
dochter te onderhouden. Hij stemde weer in met het verblijf van Pietertje 
in het weeshuis, op voorwaarde dat de regenten hem zouden waar
schuwen als zijn dochter zou worden opgezonden. 26 Omdat Pietertje een 
goede linnennaaister was en f 1,20 per week voor het huis verdiende, 
hebben de regenten alles in het werk gesteld om haar voor opzending te 
behoeden. Pietertje Smit overleed op 1 mei 1830 op negentienjarige 
leeftijd in het weeshuis.27 Het verzoek van de zuster van Mattheus Haas
beek, die gehuwd was met Christiaan Beumer, geweermaker in de Eland
straat te Amsterdam, om haar broer bij zich te mogen nemen, werd 
eveneens door de regenten afgewezen. z8 

Omdat veel besturen van weeshuizen zich verzetten tegen het opzen
den van hun kinderen naar de koloniën, werd bij KB van 15 januari 1825 
bepaald dat de Noordelijke provinciën - het huidige Nederland - in 
totaal 2.700 kinderen moesten opzenden en dat Gedeputeerde Staten van 
iedere provincie het voor hun provincie vastgestelde aantal zouden 
verdelen. In het KB was voorgeschreven dat bij de verdeling in de eerste 
plaats gezonde vondelingen en verlaten kinderen in de leeftijd van zes tot 
en met achttien jaar in aanmerking kwamen; als het aantal daarmee niet 
werd gehaald, kwamen gezonde (half)wezen van die leeftijd aan de beurt; 

24. HGW inv.nr. 66, Lett . J; SA 11 inv.nr. 
797, AAI, Bij lage 67. 

25 . HGW inv.nr. 65,3 mei 1824; inv.nr. 
202, 3 mei 1824, art. 5. 

26. HGW inv.nr. 202, 10 mei 1824, art. 5; 
inv.nr. 65, 10 mei 1824. 

27. HGW inv.nr. 68, Lett. P; inv.nr. 3392 
fol. 6. 

28. HGW inv.nr. 222, brief 11 mei 1824. 
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ten slotte moesten de wees- en armkinderen van wie het onderhoud voor 
het grootste deel uit eigen inkomsten van de gestichten was verzekerd het 
tekort aanvullen. De gouverneur (commissaris van de Koningin) van de 
provincie moest erop toezien dat het juiste aantal kinderen ook op tijd 
en ordelijk werd opgezonden. De eerste groep kinderen, een derde gedeel
te van het vastgestelde aantal, moest zich voor 1 april 1825 in Veen
huizen bevinden, de tweede en derde groep, ook telkens een derde 
gedeelte, voor 1 mei en 1 juni van dat jaar. Het aantal van de door Zuid
Holland te leveren kinderen was bepaald op 574.29 

Voor het eerste contingent op te zenden kinderen werd het Leidse 
aantal vastgesteld op dertig. Het weeshuis moest twintig kinderen leveren. 
De regenten vergaderden op 23 maart 1825 over het opzenden van deze 
kinderen. Zij waren van mening dat het niet in hun competentie lag te 
beslissen of de inhoud van het KB juist was en besloten de bevelen op te 
volgen. Wel zouden ouders en verwanten die belangstelling hadden 
getoond om hun kinderen weer bij zich te nemen in de gelegenheid 
worden gesteld een verzoek tot terugname in te dienen.3o De regenten 
stelden een lijst samen met de namen van de 25 jongens en dertien 
meisjes die in de termen vielen te worden opgezonden. Op de lijst 
plaatsten zij alleen kinderen uit de categorieën vondelingen, verlaten 
kinderen en wezen. Bij loting werden vervolgens van de lijst veertien 
Jongens en zes meISjes aangewezen om met het eerste transport naar 
Veenhuizen te vertrekken. De regenten kozen voor loting, omdat zij 
partijdigheid wilden vermijden. 3

! De al genoemde Mattheus Haasbeek 
bevond zich onder de ingelote kinderen. Deze kinderen werden tot hun 
vertrek in het huis vastgehouden om te voorkomen dat zij wegliepen of 
door hun verwanten werden meegenomen.32 Hun namen zijn in de 
bijlage opgenomen. 

Om ongeregeldheden van de kant van de burgerij te voorkomen, 
vertrokken de kinderen op 31 maart 1825 alom vier uur 's ochtends uit 
het weeshuis. Samen met acht kinderen uit het Rooms-Katholieke wees
huis, twee kinderen uit het Lutherse weeshuis en twee kinderen uit 
Woerden en Boskoop werden zij per schip weggebracht. De kinderen 
werden op de reis vergezeld door enkele suppoosten, onder wie Den 

29. KB, 15 januari 1825, nr . 85, art. 1,2, 
3d en 4; HGW inv.nr. 66, Lett. G. 

30. HGW inv.nr. 66,23 maart 1825. 

3 I. Ibidem, 26 maart 1825. 
32. HGW inv.nr. 202, 28 maart 1825, 

art. 6. 
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Bakker van het weeshuis.33 Bij terugkomst berichtte deze de regenten dat 
alle kinderen goed waren aangekomen. Hij had bij aankomst de kolonie 
bezichtigd en was er zeer van onder de indruk. Deze mededeling ver
zachtte enigszins het leed van de regenten en regentessen over de gedwon
gen opzending van de kinderen.34 

Toen, na het vertrek van het eerste contingent, de verwanten van de 
nog in het huis aanwezige kinderen bleven klagen over de verplaatsing 
zo ver van hen vandaan, deelden de regenten hun mee dat om teruggave 
van de kinderen kon worden verzocht. Als voorwaarde voor teruggave 
werd gesteld dat de verwanten een bewijs overlegden dat zij in staat 
waren voor de kinderen te zorgen; zij moesten er bovendien voor tekenen 
dat zij, na teruggave, ook voor de kinderen zouden zorgen. Zeventien 
kinderen werden toen teruggegeven. Een groot aantal van de ingediende 
verzoeken werd geweigerd. Het gevolg hiervan was dat zestien kinderen 
clandestien het weeshuis verlieten. 35 Ook in de daaropvolgende weken 
liepen nog veel kinderen, meest meisjes, weg of werden door hun verwan
ten achtergehouden. Zij wisten zich daarbij gesteund door de burgerij. 
Die drong er bij de regenten op aan om alles in het werk te stellen het 
weeshuis te behouden en met name ook te voorkomen dat volle wezen 
naar Veenhuizen zouden worden opgezonden. Volle wezen - zo waren 
de argumenten - waren door familiebetrekkingen aan de stad gehecht 
en de ouderen onder hen waren al ver in hun ambacht gevorderd. Die 
ouderen zouden in Veenhuizen landarbeid moeten verrichten, waarvoor 
zij niet waren opgeleid . Het gevolg zou zijn dat de kinderen tot een 
lagere maatschappelijke klasse degradeerden. 3ó 

De gouverneur van Zuid-Holland, die er op grond van het KB van 15 
januari 1825 op moest toezien dat het aantal kinderen uit zijn provincie 
op tijd in Veenhuizen aankwam, maande de regenten de weggelopen 
kinderen terug te halen, goedschiks of kwaadschiks. Op 14 april 1825 
werd een publikatie van B. en W. afgelezen, waarbij weggelopen en 
achtergehouden kinderen werd gevraagd weer in het weeshuis terug te 
keren. Kinderen die hieraan geen gehoor gaven, zouden door de politie 
worden opgespoord. Binnen enkele dagen keerden de meeste kinderen 
weer in het huis terug. 37 De regenten verscherpten daarop de voorwaar-

33. HGW inv.nr. 66, 28 maart 1825, 30 
maart 1825. In Amsterdam vonden de 
transporten 's nachts plaats uit vrees 
voor relletjes; Berends, A rbeid fer 
disciplinering en bestraffing, 80. 

34. HGW inv.nr. 66, 5 april 1825. 

35 . Ibidem, 23 en 26 maart 1825, Lett. N. 
36. HGW inv.nr. 202, 6 april 1825, art. 5; 

inv.nr. 66, Lett. Zen DD; inv.nr. 202, 
29 juni en I juli 1825. 

37. Ibidem, Lett. R; inv.nr. 202, I I april 
1825, art. 6. 
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Halldwerkende weesmeisjes aan het einde va" de negmtimde eeuw (GAL, PV.nr. 25896). 

den voor teruggave. Teruggave zou enkel nog geschieden met notarieel 
contract en onder betaling van een borgsom. 38 De regentessen voelden 
zich zeer bezwaard om telkens maar weer kinderen naar de koloniën te 
laten gaan. Zij wisten de regenten te overreden een rekest aan de Koning 
te zenden om eerbiediglijk al de bezwaren te kennen te geven die het 
opvolgen van de aanschrijving voor het weeshuis zou hebben. Men 
vreesde voor leegloop van het weeshuis.39 

Alle protesten van verwanten en burgerij ten spijt, achtten de regenten 
zich verplicht ook het tweede contingent kinderen voor 1 mei 1825 op 
te zenden. Het daarvoor van hen verlangde aantal was 28. Op 29 april 
1825 vertrokken dan ook 28 kinderen - dertien jongens en vijftien 
meisjes, allen vondelingen of verlaten kinderen - uit het huis naar 

38. HGW inv.nr. 66, 20 april en 20 juni 
1825, Lett. R. 

39. HGW inv.nr. 202, 25 april 1825, art. 5. 
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Veenhuizen, De namen van deze kinderen zijn in de bijlage terug te 
vinden. 

Kort na het vertrek van deze kinderen werd het rekest aan de Koning 
gezonden.40 Meegedeeld werd dat het weeshuis thans op drie na alle 
vondelingen, verlaten kinderen en halfwezen naar Veenhuizen had 
opgezonden en dat men nu bijna uitsluitend volle wezen zou moeten 
opzenden. Met name het opzenden van deze groep kinderen stuitte op 
bezwaar bij de burgerij. Jarenlang hadden de burgers geld gegeven om het 
weeshuis in stand te houden en ook nu trokken zij zich het lot van de 
wezen aan. Als voorbeeld werd genoemd dat de opbrengst uit de collec
ten bij het Heilig Avondmaal nog steeds voor het weeshuis was. Een 
aantal burgers had bovendien het bezwaar geuit dat onder de volle wezen 
van het huis veel veertien- en vijftienjarige jongens en meisjes waren, die 
al ver in hun ambacht of vrouwelijke handwerken waren gevorderd en 
in staat waren hun brood te verdienen. De regenten verzochten de 
Koning daarom, als hij hun rekest afwees, tenminste te bepalen dat de 
kinderen, die zouden moeten worden opgezonden, niet ouder behoefden 
te zijn dan twaalf jaar.41 

Enkele maanden later ontvingen de regenten het bericht dat Leiden 
een derde contingent van nog eens zestig kinderen moest opzenden. Het 
weeshuis diende daarvan 47 kinderen te leveren. Bij voorkeur dienden nu 
kinderen te worden opgestuurd van wie beide ouders waren overleden. 
Daar de op sturing door bezwaren van de regenten vertraging had opge
lopen, moesten de kinderen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op 5 juli 
1825, worden opgezonden. De regenten vroegen uitstel tot 1 augustus om 
te proberen de volle wezen alsnog van opzending te vrijwaren.42 Dit 
uitstel is afstel geworden. Nadat het rekest aan de Koning niet ontvan
kelijk was verklaard en twee nieuwe rekesten waren verstuurd, namen de 
regenten het besluit dat, als er een keuze moest worden gemaakt tussen 
opzending en afzien van subsidie, voor het laatste gekozen zou worden.43 

Ook hun derde rekest werd afgewezen. De regenten stelden daarop vast 
dat de subsidie voor volle wezen niet behouden behoefde te blijven als 
het weeshuis en arme-kinderhuis boekhoudkundig werden gesplitst44

; zij 
besloten vervolgens de verlangde 47 kinderen niet op te zenden en van 

40. HGW inv.nr. 66,26 april 1825; inv.nr. 
202, 25 april 1825, art. 5. 

41. HGW inv.nr. 66, Lelt. T, en 19 
september 1825 . De opbrengst uit 
collecten werd niet als subsidie 
aangemerkt. 

42. Ibidem, 27 juni 1825, Lett. X en Z. 
43 . Ibidem, 7 augustus en 26 september 

1825 . 
44. HGW inv.nr. 202, 22 januari 1826, 

art. 4 en 27 februari 1826, art. 5. 
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genoemde overheidssubsidie af te zien. Deze beslissing werd meegedeeld 
aan B. en W.4S Het was toen inmiddels voorjaar 1826. 

Het afzien van de subsidie voor volle wezen betekende nog niet dat 
de regenten geen kinderen meer naar Veenhuizen hoefden te zenden. Zij 
ontvingen nog wel subsidie voor vondelingen, verlaten kinderen en half
wezen. In juni 1826 waren er al weer 59 van deze armkinderen in het 
weeshuis.46 Tegen opzending van kinderen uit deze categorie hadden de 
regenten in hun rekesten geen bezwaren geuit.47 

Omdat veel besturen van weeshuizen zich ondanks de korting in de 
subsidie bleven verzetten kinderen naar Veenhuizen op te zenden48

, werd 
de regeling bij KB van 17 augustus 1827 verder aangescherpt. Alle vroe
gere regelingen kwamen te vervallen. Volgens artikel 1 moesten in het 
vervolg alle gezonde kinderen van zes tot en met achttien jaar die werden 
verpleegd in weeshuizen die overheidssubsidie of geld uit openbare 
collecten of andere openbare inzamelingen ontvingen, naar Veenhuizen 
worden opgestuurd . Uitdrukkelijk was vermeld dat alleen de gewone 
inzamelingen in de kerkgebouwen van de verschillende godsdienstige 
gezindten niet vielen onder die openbare inzamelingen. Volgens artikel 
2 verviel de verplichting tot opzending als kon worden aangetoond dat 
de opzending geen besparing voor het huis opleverde. Kinderen die de 
leeftijd van achttien jaar naderden en die al zover in een ambacht waren 
gevorderd dat opzending niet meer in hun belang zou zijn, konden 
eveneens worden uitgezonderd. Gedeputeerde Staten moesten ter uitvoe
ring van de regeling ieder jaar voor 1 maart de lijsten verzamelen met de 
namen van de kinderen die in hun provincie voor opzending in aanmer
king kwamen. In artikel 4 was bepaald dat de besturen van genoemde 
weeshuizen verplicht waren de benodigde opgaven te doen en dat, als zij 
daarin nalatig waren of op andere wijze niet meewerkten aan de opzen
ding van de kinderen, hun weeshuis verstoken zou raken van subsidie en 
opbrengsten uit openbare collecten of andere openbare inzamelingen.49 

Voor de regenten van het weeshuis bracht dit KB mee dat zij voortaan 
verplicht waren elk jaar voor de eerste januari een lijst in te leveren met 
namen van kinderen die in de termen vielen om opgezonden te worden. 
Ook kinderen die al bijna achttien jaar waren en ver gevorderd in een 

45 . HGW inv.nr. 67, 6 maart en 19 juni 
1826. Zie voor de correspondentie de 
bijlagen . 

46. Ibidem, Lett. L. 

47. Ibidem, Lett. G. 
48. Kloosterhuis, De bevolking, 82. 
49. KB, 17 augustus 1827, nr. 125; zie ook 

Kloosterhuis, De bevolking, 87. 
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ambacht moesten op de lijst worden geplaatst. Achter hun naam kon 
dan worden vermeld dat zij niet naar Veenhuizen konden worden opge
zonden. so 

Op de definitieve lijst die de regenten voor het jaar 1828 hadden 
opgesteld, waren veertien armkinderen geplaatst, allen vondeling, halfwees 
of verlaten of onecht kind. Onder hen waren er acht die naar de mening 
van de regenten in de termen van artikel 2 van het KB van 17 augustus 
1827 vielen en dus voor het huis behouden konden blijven. Eén van hen, 
Dirk Buis, naderde de leeftijd van achttien jaar. Hij was van beroep 
dekenwever, verdiende voor het huis f 0,90 per week en was te oud om 
een ander vak te leren. De meisjes Johanna Cheppel, (twaalf jaar), Neeltje 
van de Bos (acht jaar), Helena Swarts (acht jaar), Hermina van Bontwijk 
(zeven jaar) en Constantia M. Hallo (zes jaar) maakten samen de brei
kamer van het weeshuis uit. Op de breikamer werden alle in het huis 
gebruikte kousen gebreid en hersteld. Als deze vijf meisjes werden opge
zonden, had het weeshuis geen breisters meer en zouden de regenten dit 
werk moeten uitbesteden. Dat zou een verlies betekenen van f 300 per 
jaar. Om die reden dienden deze meisjes voor het huis behouden te 
blijven. Ook het opzenden naar Veenhuizen van de op de lijst geplaatste 
Catharina Carolina Heemskerk (dertien jaar) en Pietertje Smit (zestien 
jaar), hiervoor reeds genoemd, twee bekwame linnennaaisters, zou geen 
besparing opleveren. Catharina Carolina Heemskerk verdiende ten 
behoeve van het huis f 0,90 per week. Pietertje Smit verdiende zelfs 
f 1,20, was onontbeerlijk voor de linnenkamer, volleerd en ten enenmale 
ongeschikt voor een nieuwe werkkring. De ook op de lijst geplaatste 
Jacobus Buis (acht jaar) kwam nog niet voor opzending in aanmerking. 
Hij was pas kort in het weeshuis opgenomen en had een zeer hoofd, een 
besmettelijke huidaandoening, die wegens vergaande verwaarlozing nog 
niet was genezen. SI Bij verzending van de lijst attendeerden de regenten 
B. en W. ook nog op de afwijzende houding van de burgerij ten aanzien 
van de opzending van kinderen naar de gestichten van de kolonie 
Veenhuizen. De regenten voelden zich dan ook niet verantwoordelijk 
- B. en W. waren immers door hen gewaarschuwd - wanneer kinderen 

50. HGW inv.nr. 68, 15 en 29 oktober 
1827, Lett. O. 

51. HGW inv.nr. 68, Let!. P. 
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wegliepen of door hun verwanten werden achtergehouden als bekend 
werd dat zij toch zouden worden opgezonden.sz 

De namenlijst voor het jaar 1829, door de regenten opgesteld in 
januari van dat jaar, vermeldde de namen van vijf kinderen, allen onecht 
kind of halfwees. Van deze vijf kinderen moest Maria Carton, tien jaar 
oud, voor het huis behouden blijven. Naar getuigenis van de regentessen 
kon zij haar kost en inwoning dubbel verdienen, zodat het geen bespa
ring zou opleveren haar op te zenden. Toen B. en W. nadere inlichtingen 
over haar vroegen, werd nog geantwoord dat Maria Carton sinds enkele 
tijd ziekelijk was en ook om die reden op het ogenblik niet voor opzen
ding in aanmerking kwam. s3 

In april 1829 was nog geen enkel kind van wie de naam was geplaatst 
op de lijsten voor de jaren 1828 en 1829 naar Veenhuizen vertrokken. In 
oktober 1829 werden de regenten aangemaand alle kinderen die op de 
lijsten stonden, uitgezonderd Dirk Buis en Pieterje Smit, naar het gesticht 
te Veenhuizen te zenden. Het jaar was al vergevorderd en reizen in de 
winter was niet bevorderlijk voor de gezondheid. s4 De regenten waren 
nog steeds niet tot opzending overgegaan, omdat zij geen antwoord 
hadden ontvangen op de aanmerkingen die zij achter de namen van 
diverse kinderen hadden geplaatst. Zij meenden nu de verwanten te 
moeten waarschuwen over de op handen zijnde opzending en hun de 
gelegenheid te moeten geven de kinderen terug te vragen. De regenten 
waarschuwden daarop de vader van Willem en David Selier, een Leidse 
schoenmakersknecht, de moeder van Jacobus Buis, die hersteld was van 
haar ziekte, en de verwanten van Johannes Simon van Putten. Eva, het 
zusje van Simon van Putten, was in 1822 aan haar verwanten terug
gegeven en de regenten meenden dat hun nu ook de gelegenheid moest 
worden gegeven de jongen op te nemen. Voorts werden onder anderen 
nog gewaarschuwd de moeder van Pieter Noordermeer, die het kind had 
verlaten maar nu weer in de stad was, de vader van Hermanus Remond, 
die in Leiden woonde en bij wijnkoper Casparus de Fremery werkte, en 
de verwanten van Johanna Cheppel. De regenten hoopten vooral dat de 
verwanten van Johanna ervan zouden afzien haar op te nemen, omdat 
het meisje per week een aardig bedrag voor het weeshuis verdiende.ss 

52. HGW inv.nr. 68, Lett. P. 54. HGW inv.nr. 70, Lelt. EE. 
53. HGW inv.nr. 70, Lett. F, Q 55 . HGW inv.nr. 70, Lett. GG. 
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Aangetroffen zijn nog twee namenlijsten, een voor het jaar 1830 en 
een voor 1832. Op de lijst voor 1830 staan de namen van achttien 
kinderen en op die voor 1832 zeventien. s6 

Ondanks herhaalde aanmaning om de kinderen naar de koloniën te 
zenden, voldeden de regenten daaraan niet. Bij hun weigeringen beriepen 
zij zich vooral op artikel 2 van het KB van 17 augustus 1827, dat ook op 
hun weeshuis van toepassing was. S7 Blijkens het inneemboek is geen van 
de op de lijsten geplaatste kinderen naar Veenhuizen gegaan. S8 

HET VERBLIJF VAN DE KINDEREN IN DE KOLONIEN 

Uit brieven en uit de notulen van de vergaderingen van de regenten en 
de regentessen weten we iets over het lot van naar de koloniën gezonden 
kinderen. In de koloniën van de Maatschappij leefden de kinderen 
geïsoleerd van de buitenwereld. Zij waren aan een strenge tucht onder
worpen. Zowel in Frederiksoord als in Veenhuizen genoten de kinderen 
onderwijs en godsdienstige vorming. In Frederiksoord woonden zij in 
kleine groepjes op een hoeve onder toezicht van een verzorger. In Veen
huizen verbleven de kinderen in een van de kindergestichten, grote 
vierkante gebouwen, waar ze op slecht geventileerde zalen in hangmatten 
sliepen. De meisjes kregen in een aparte zaal naai- en breionderricht.s9 

Bijna alle kinderen moesten op het land werken. Aaltje Kamphuis, 
een goede naaister, was in Veenhuizen ook op de naaikamer werkzaam. 
Zij berichtte de regentessen na haar ontslag dat zij niet op het land had 
hoeven werken, zoals haar zusje Everdina en bijna alle andere kinderen.6o 

Jacobus van der Mark, die op zijn vijftiende jaar als vrijwilliger naar 
Frederiksoord was vertrokken, liep na een verblijf van anderhalf jaar in 
een bui van onbezonnenheid weg. Na drie uur te hebben gelopen, werd 
hij door oppassers van de kolonie ingehaald. Zijn straf was hard. Hij 
werd overgeplaatst naar de Ommerschans, een verlaten fort dat in 1820 
als strafkolonie voor lastige kolonisten uit Frederiksoord in gebruik was 
genomen, en is daar tot zijn ontslag uit de kolonie gebleven.61 

De 17-jarige Abraham Fokka schreef de regenten in maart 1823 dat 
hij met genoegen in de kolonie Frederiksoord had gewerkt, goed onder-

56. HGW inv.nr. 71 , Lett. B; inv.nr. 70, 
Let!. F. 

57. HGW inv.n r. 78, nr. 5. 
58. HGW inv.nr. 33 92 . 
59. Berends, Arbeid ter disciplinmllg en 

bestraffing, 25, 29, 43, 44, 51. 

60. HGW inv.nr. 203, 25 augustus 1828, 
art. 6. 

6 1. HGW inv.nr . 222, brief I3 september 
1825; Kloosterhuis, De bevolkillg, 77-
78. 
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wijs had genoten en ook belijdenis had gedaan. Over zijn opvoeders was 
hij tevreden. Hij was bij goede vaders geplaatst. Per 1 mei van dat jaar 
had hij zich verhuurd bij een boer in Drente. Hij verzocht de regenten 
om ontslag uit de kolonie, omdat hij nu in staat was zijn eigen brood 
te verdienen. Het verzoek werd ingewilligd en hij ontving als beloning 
voor zijn goed gedrag f 20.62 

Nicolaas Sollie was samen met Fokka naar Frederiksoord gezonden 
en later overgeplaatst naar Willemsoord. Hij was daar bij de huisverzor
ger Jan Ragius geplaatst, bij wie hij op het land werkte. Deze Ragius was 
een goede vader en had zich het lot van de jongen, die hard werkte en 
oppassend was, aangetrokken. Hij had Nicolaas, die bijna 23 jaar was, 
aan een baan bij goede mensen buiten de kolonie geholpen, waar hij 
meer verdiende dan in de kolonie. De regenten verleenden daarop de 
jongen zijn ontslag uit de koloniën.63 

De kinderen die in 1825 waren opgezonden naar Veenhuizen, moch
ten in 1827 en 1828 voor een kort verlof naar Leiden terugkeren. Een 
aantal kinderen maakte daarvan gebruik. In september 1827 was Sara 
Joha in Leiden. De regentessen gaven haar, toen zij naar Veenhuizen 
terugkeerde, acht witte schorten mee. Deze waren bestemd voor de 
meisjes die onlangs belijdenis hadden gedaan en nog graag in dit voor
recht van het huis wensten te delen.64 In juni 1828 waren Grietje en 
Naatje Thomassen met verlof in Leiden. Zij verzuimden niet een bezoek 
aan het weeshuis te brengen. Zij vertelden de regentessen over hun 
werkzaamheden en over het wel en wee van de kinderen die samen met 
hen waren vertrokken. Zij berichtten dat zij het er nogal goed hadden, 
maar dat hun jongste zusje Johanna Sofia in Veenhuizen was overleden. 
Niet vermeld is welke werkzaamheden zij verrichtten en hoe het de 
andere kinderen precies verging. Grietje zag er welvarend uit, Naatje wat 
minder.65 

Maria Malijs, die ook toestemming had gekregen om met verlof naar 
Leiden te gaan, wilde na terugkeer in Veenhuizen daar echter zo snel 
mogelijk weer weg. Zij schreef aan de regentessen in augustus 1828: "Als 
ik daar noch langger weezen moet dan geloof ik wel dat gij mijn nooit 
terug zien zal want ik schrei nagt en dag. » 66 De jongens Hermanus 

62. HGW inv.nr. 64, 5 mei 1823, Lw. H . 
63 . HGW inv.nr. 222, brief 25 mei 1826; 

inv.nr. 3392. 
64. HGW inv.nr. 202, 10 september 1827, 

art . 7. 

65. HGW inv.nr. 203, 2 juni 1828, art . 5. 
66. HGW inv.nr. 3944; inv.nr. 222, brief 

19 augustus 1828. 
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Weesmeisjes uil hel einde van de Ilegmlimde eeuw (GAL, Pv.nr. 25897-A.2). 
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Hermans en Nicolaas Dubbeldeman hoopten na een verblijf van negen 
jaar in Veenhuizen - naar zij de regenten in januari 1834 schreven -
"ook eens en beter leven [te] krijgen dan wij hier hebben." 67 

De kinderen die zich braaf gedroegen en leergierig waren, kregen de 
kans een opleiding te volgen op het landbouwinstituut te Wateren in 
Drente voor ambtenaar bij de Maatschappij.68 Op deze school zaten ook 
enkele kinderen uit het weeshuis, te weten Nicolaas van Heusden, Pieter 
en Thomas de Jong en Antony Vreugdenburg. Nicolaas van Heusden, die 
van Frederiksoord was overgeplaatst naar Willemsoord, was in 1824 als 
kwekeling op het instituut te Wateren geplaatst. Na twee jaar had hij 
zulke goede resultaten behaald, dat zijn onderwijzer de regenten verzeker
de dat Nicolaas binnenkort als werknemer bij het instituut zou worden 
aangesteld. In 1829 werkte hij als ambtenaar op het bureau van de 
Maatschappij in Den Haag.b9 

HET ONTSLAG VAN DE KINDEREN UIT DE KOLONIEN 

De regenten behielden de voogdij over de kinderen die naar de koloniën 
waren opgezonden tot zij meerderjarig waren. In die tijd was dat gesteld 
op een leeftijd van 23 jaar. In het algemeen werd een kind, wanneer het 
twintig jaar was geworden, uit de koloniën ontslagen.7o Het werd op die 
leeftijd geacht in eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. De Maat
schappij verzocht de regenten om toestemming het kind te ontslaan, 
want voor ontslag uit Frederiksoord, Willemsoord ofVeenhuizen was de 
toestemming van de regenten nodig.71 Het ontslag vond meestal half 
april plaats, omdat de kinderen zich dan nog als dienstbode of landarbei
der konden verhuren. De huurtijd in Drente ging in op 12 mei.72 

Sommige kinderen hadden bij hun ontslag uit de kolonie al een baan. 
Aaltje Kamphuis had een 'dienstje' als tweede meid . Jan Dubbeldeman 
trad met ingang van 1 mei 1829 in dienst van dominee Jentink, predi
kant bij de Hervormde Gemeente te Steenwijkerwold.73 De meeste 
kinderen keerden na ontslag echter terug naar Leiden zonder vooruitzicht 
te hebben op een baan. De regenten voelden zich verplicht om deze 
kinderen weer in het huis op te nemen, ook al omdat velen van hen dit 

67. HGW inv.nr. 75, Lett. D. 
68. Berends, Arbeid ter disciplinering en 

bestraffing, 35. 
69. HGW inv.nr. 67, Lett. Q; inv. nr. 70, 

Lelt. E, G en KK. 
70. HGW inv.nr. 76, nr. 14. 

71. G. Diephuis, Het Nederlandsch Burger· 
lijk Regt 1 (Groningen 1869) 198-199; 
HGW inv.nr. 67, 4 december 1826; 
inv.nrs. 232 en 3488. 

72. HGW inv.nr. 70, Let!. G. 
73 . HGW inv.nr. 203, 25 augustus 1828, 

art. 6; inv.l1r. 70, Lelt. J). 
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persoonlijk kwamen vragen. Toen Sara Joha, Everdina Kamphuis en 
Christina de Liefde in 1829 weer terugkeerden, wilden zij niets liever dan 
weer in het weeshuis te worden opgenomen. Hun verzoek werd ingewil
ligd .74 Hermanus Hermans, Hendrik Schrijver en Elisabeth Dusoswa 
lukte het na terugkeer in Leiden niet om werk te vinden. Omdat zij niet 
zonder onderkomen in de stad konden ronddwalen, werden ook zij weer 
in het huis opgenomen. 75 

De regenten waren na verloop van tijd dan ook van mening dat bij 
het ontslag van de kinderen niet voldoende in aanmerking werd geno
men of zij op korte termijn wel een baan konden vinden. 7ó Daarom 
verscherpten zij de voorwaarden, waarop zij toestemming gaven om 
kinderen uit de koloniën te ontslaan. Alleen voor de kinderen die na 
hun terugkeer in Leiden niet zouden verzoeken om tot hun meerderjarig
heid in het huis te mogen blijven, werd toestemming verleend voor 
ontslag. De Maatschappij diende hierna met meer omzichtigheid de 
ontslagaanvragen in. Zo adviseerde zij in 1834 om Jannetje de Harder 
nog een jaar in de kolonie te houden, omdat zij nog geen dienstje had .77 

Daar echter de kinderen die in de koloniën op het land werkten geen vak 
leerden dat zij in de stad konden uitoefenen, bleven veel kinderen na 
terugkeer in Leiden ten laste van het weeshuis. De regenten waren ver
plicht hen tot hun 21ste jaar op te nemen. 78 Daarom werden Mattheus 
Haasbeek en Sofia van Groningen, die na ontslag uit Veenhuizen tever
geefs getracht hadden een baan te vinden, weer in het huis opgenomen.79 

De regenten verzochten zelf ook wel om het ontslag van kinderen uit 
Veenhuizen. Dit was het geval toen in 1828 de vaders van Maria en 
Adriana Malijs en Pieter en Thomas de Jong overleden, waardoor deze 
kinderen volle wezen waren geworden.80 Voor hen werd dus geen subsidie 
ontvangen. De kinderen hadden zelf de wens te kennen gegeven weer in 
het weeshuis te worden geplaatst. Eind oktober 1828 werden de zusjes 
Malijs ontslagen. Zij vertrokken vanuit Veenhuizen naar Smilde, vanwaar 
zij met de Asser beurtschipper naar Leiden gingen.8J Toen de zusjes op 
3 november 1828 in het weeshuis waren aangekomen, werd Maria, de 
oudste van de twee, als meid in de 'minnekamer' tewerkgesteld. 8z Zij 
verliet op 1 mei 1833 het huis en Adriana op 1 mei 1835; beiden met 

74. HGW inv.nr. 203, 18 mei 1829, art. 4. 
75. HGW inv.nr. 74, Lett. R; inv.nr. 75, 

Lett. T. 
76. HGW inv.nr. 78, nr. 12. 
77. HGW inv.nr. 75, Lett. L. 
78. HGW inv.nr. 78, nr. 12. 

79. Ibidem, nr. 28. 
80. HGW illv.nr. 69, Lett. J, Q 
81. Ibidem, Lett. K en L; inv.nr. 3944. 
82. HGW inv.nr. 203, 27 oktober 1828, 

art. 5. 
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consent, lidmaat zijnde en met gehele uitzet. 83 De broertjes De Jong 
hadden van hun zwager Johannes den Hoed vernomen dat hun vader 
was overleden en verzochten de regenten in het weeshuis te mogen 

k Z" h 84 terug eren. 1J sc reven : 
Ach mogten wij die gunst genieten hoe aangenaam zoude zulks voor ons zijn wanneer 

wij dan even als voorheen onze ambagten konden voortzetten, Pieter heeft in het 

Weeshuis op het schoenmaken geweest, Thomas op het smeden en zulks zouden voor 

onze volgende leeftijd voor een onuitsprekelijk geluk wezen. 

Daarop vroegen de regenten de Maatschappij om het ontslag van de 
broertjes De Jong. Dit werd echter geweigerd, omdat deze kinderen toen 
hun vader overleed reeds in de gestichten van de koloniën werden 
verpleegd. Het ontslag van de zusjes Malijs was een vergissing geweest.85 

In 1834 diende de Maatschappij een ontslagaanvraag in voor Catha
rina Walle, die nooit in het huis was geweest. 86 Deze administratieve 
onzorgvuldigheid was geen op zichzelf staand geval. Een jaar eerder 
hadden de regenten van het Groene Weeshuis te Groningen ook al 
ontslagaanvragen ontvangen voor drie jongens die daar nooit waren 
opgenomen.87 

DE OPHEFFING VAN HET KINDERGESTICHT TE VEENHUIZEN 

Het kindergesticht te Veenhuizen werd met ingang van 1 oktober 1869 
gesloten. De bezetting was de laatste jaren zo gering, dat het niet meer 
rendabel was het open te houden. De nog in het gesticht aanwezige 
kinderen werden naar hun geboorteplaats teruggezonden. 88 

Bij de sluiting van Veenhuizen verbleven daar nog elf kinderen uit 
Leiden, die allen voor rekening van de gemeente waren opgezonden. Van 
hen vertrok Jacobus van der Leek vanuit Veenhuizen naar Kampen, waar 
hij als leerling-muzikant bij het instructiebataljon was ingedeeld. 89 De 
overige tien kinderen keerden terug naar Leiden en werden door de 
regenten op autorisatie van B. en W. in het weeshuis opgenomen.90 Hun 
namen zijn niet allemaal bekend, maar onder hen waren Pieter Braggaar 
en Wilhelmina van der Leek. Hun zakboekjes uit Veenhuizen, waarin 
hun uitgaven en verdiensten staan vermeld, zijn in het archief aan-

83. HGW inv.nr. 3392, fol. 52. 
84. HGW inv.nr. 69, Lett. Q 
85. HGW inv.nr. 70, Lett. V. 
86. HGW inv.nr. 75, Lett. M. 
87. F. Offereins-Reitsema, 'De gedwongen 

opzending van kinderen uit het 
Groene weeshuis te Groningen naar 

de kolonie Veenhuizen " Nieuwe 
Drentse Volksalmanak 105 (1988) 108. 

88. HGW inv.nr. 109, nrs. 42a en 42b. 
89. Ibidem, nr. 49. 
90. Ibidem, nrs. 40 en 41. Geen van deze 

kinderen was eerder in het weeshuis 
ingenomen; zie inv.nrs. 3392 en 3393. 
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wezig.91 De kinderen zagen er bij terugkomst allen goed uit. Toen de 
regenten B. en W. vervolgens een tegemoetkoming in de alimentatie
kosten van deze kinderen vroegen, ontvingen zij voor Wilhelmina van 
der Leek f 44,44 per jaar en voor Pieter Braggaar slechts f 11,69.92 Niet 
is vermeld of voor de overige kinderen ook een tegemoetkoming in de 
kosten werd ontvangen. 

BESLUIT 

Hoewel de regenten in het Plan tot eene voordeellge overneming van behoif
tige Huisgezinnen mitsgaders van Weezen of Armen Kinderen zes jaren en daar 
en boven oud, in de Kolonie Frederiksoord geen voordeel voor het weeshuis 
en de kinderen zagen, voelden zij zich min of meer gedwongen aan de 
uitvoering van het plan mee te werken. Het met de Maatschappij geslo
ten contract hield in dat er gedurende zestien jaren zes kinderen van 
boven de leeftijd van zes jaar uit het huis in Frederiksoord zouden 
verblijven. De regenten hebben alleen kinderen naar Frederiksoord 
gezonden die zich daarvoor vrijwillig opgaven. De eerste twaalf kinderen 
vertrokken op 17 juli 1821 samen met vijf huisgezinnen uit Leiden naar 
de kolonie. Wanneer een van de kinderen overleed of wegliep, moest een 
vervanger worden gestuurd. Dit is door de regenten gedurende de con
tractuele periode meerdere malen gedaan. 

Op 1 maart 1823 sloot de Maatschappij een contract met de regering 
om 4.000 kinderen ouder dan zes jaar die in weeshuizen waren opgeno
men en waaraan subsidie werd verleend naar de kindergestichten in de 
kolonie Veenhuizen op te zenden. Uit angst subsidie mis te lopen, 
zonden de regenten respectievelijk in maart en april 1825 een contingent 
kinderen op, allen vondelingen, verlaten kinderen en halfwezen. Toen 
ook volle wezen moesten worden opgezonden, weigerden de regenten de 
subsidie voor deze categorie kinderen. Hierdoor bleven de volle wezen 
gevrijwaard van opzending. De regenten wisten vervolgens ook de vonde
lingen, verlaten kinderen en halfwezen, waarvoor zij nog wel subsidie 
ontvingen, ondanks herhaalde oproepen voor het huis te behouden. Uit 
dit alles blijkt de grote betrokkenheid van de regenten bij het lot van de 

91. HGW inv.nr. \09,27 september 1869 92. HGW inv.nr. 109, IHS. 45 en 49. 
en 4 oktober 1869. De zakboekjes: HG 
inv.nr. 3947 I-I!. 
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aan hen toevertrouwde kinderen. Later werden nog wel eens kinderen 
naar de koloniën gezonden die de orde en de rust in het huis verstoor
den of om reden van hun verregaande onreinheid.93 

In totaal zonden de regenten in de periode van 1821 tot 1840 66 
kinderen naar de koloniën, waarvan zestien jongens naar Frederiksoord, 
49 kinderen (28 jongens en 21 meisjes) naar Veenhuizen en een jongen 
naar de Ommerschans. Eén kind, Johanna Sofia Thomassen, is in 
Veenhuizen overleden. Twee jongens, Pieter Frederik Monfils en Adrianus 
Urius van Banchem Kant zijn uit Frederiksoord weggelopen.94 Het was 
gebruikelijk dat de kinderen op hun twintigste werden ontslagen. Velen 
van hen keerden weer terug in het weeshuis. Dit staafde de regenten in 
hun mening dat het opzenden van kinderen uit de stad naar het platte
land niet doelmatig was. In de koloniën moesten de kinderen landarbeid 
verrichten; zij werden niet voor terugkeer in de stedelijke samenleving 
opgeleid. Ook de besturen van weeshuizen in andere steden maakten 
bezwaar tegen de 'gedwongen' opzending naar Veenhuizen. 95 

In 1869 werd het laatste wezengesticht in Veenhuizen wegens een te 
geringe bezetting gesloten. Het andere wezengesticht was al op 1 novem
ber 1842 gesloten.96 

93. HGW inv.nr. 75,20 januari 1834; 
inv.nr. 203, 9 december 1839, art. 6. 

94. HGW inv.nr . 62, Lett. T; inv.nr. 67, 
Lett. GG. 

95. Kloosterhuis, De bevolking, 84; 
Offereins-Reitsema, 'De gedwongen 
opzending van kinderen', 95-112. 

96. Kloosterhuis, De bevolking, 132. 
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BIJLAGE. NAAR DE KOLONIEN OPGEZONDEN LEIDSE KINDEREN 

Over de 66 Leidse wezen die tussen 1821 en 1869 naar een van de kolo
niën zijn gestuurd, zijn in het onderstaande overzicht de volgende gege
vens - indien bekend - opgenomen: naam, doopdatum, datum van 
opname in het weeshuis in Leiden, en datum van verzending naar een 
der koloniën (F = Frederiksoord; 0 = Ommerschans; V = Veenhuizen). 

Baas, Jan de (17 december 1821; 3 juni 1839): V, 10 december 1839 

Banchem Kant, Adrianus Urius van (13 januari 1803; 3 april 1812): F, 17 juli 1821 

Bouwman, Pieter (14 februari 1808; 30 november 1820): V, 30 april 1825 

Cordie, Maria (16 mei 1815; 27 maart 1823): V, 30 april 1825 

Dubbeldeman, Ezechiel (22 maart 1807; 16 februari 1821): F, 17 juli 1821 

Dubbeldeman, Jan (16 oktober 1808; 16 februari 1821): F, 17 juli 1821 

Dubbeldeman, Maarten (8 oktober 1812; 16 februari 1821): V, 30 april 1825 

Dubbeldeman, Nicolaas (21 februari 1821; 16 februari 1821): V, 30 april 1825 

Dubbeldeman, Willem (20 april 1815; 16 februari 1821): V, 30 april 1825 

Dusoswa, Elisabeth (3 mei 1813; 13 september 1821): V, 31 maart 1825 

Fokka, Abraham Nicolaas (14 februari 1805; 23 september 1813): F, 17 juli 1821 

Groningen, Sophia van (17 april 1817; 30 april 1821): V, 31 maart 1825 

Haasbeek, Mattheus (8 oktober 1817; 13 mei 1822): V, 31 maart 1825 

Hakbijl, Abraham (24 april 1812; 20 maart 1820): V, 30 april 1825 

Harder, Jannetje de (I november 1814; 10 april 1820): V, 30 april 1825 

Hermans, Hermanus (14 november 1814; 13 november 1814): V, 31 maart 1825 

I-leusden, Nicolaas van (20 april 1806; 23 november 1812): F, 17 juli 1821 

Hoenhout, Hendrik (1806; 15 oktober 1816): F, 17 juli 1821 

Hoenhout, Kasper (28 mei 1809; 15 oktober 1816): F, 17 juli 1821 

Hofman, Daniel (21 februari 1811; 30 november 1818): V, 30 april 1825 

Hofman, Jacobus (8 mei 1808; 30 november 1818): F, 30 juni 1823 

Hoorn, Willem (29 november 1820; 23 augustus 1832): 0, 10 november 1840 

Jager, Jacobus (20 februari 1817; 21 januari 1817): V, 31 maart 1825 

Jansen, Dirkje (5 december 1815; 8 januari 1824): V, 30 april 1825 
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Joha, Sara (17 september 1809; 3 oktober 1815): V, 3 I maart 1825 

Jong, Pieter de (5 juni 181 I; IS augustus 1822): V, 30 april 1825 

Jong, Thomas de (28 februari 1813; 15 augustus 1822): V, 30 april 1825 

Ju, Mietje (5 april 1812; 22 oktober 1816): V, 30 april 1825 

Kamphuis, Alida Maria (17 maart 1808; 24 september 181 I): V, 30 april 1825 

Kamphuis, Everdina (I november 1809; 24 september 1811): V, 30 april 1825 

Larsie, Elisabeth Christina (I I november 1810; 8 januari 1824): V, 30 april 1825 

Liefde, Christina de (20 maart 1808; 24 februari 1809): V, 3 I maart 1825 

Linden, Frederik van der (1816; 20 september 1821): V, 3 I maart 1825 

Loups, Jacobus (14 augustus 1808; 22 juli 18 I 9): F, 14 juni 1824 

Madoe, Johannes Jurriaan (17 april 1808; 25 augustus 1815): V, 31 maart 1825 

Malijs, Adriana (3 oktober 1812; 30 december 1823): V, 30 april 1825 

Malijs, Maria (I juli 1810; 30 december 1823): V, 30 april 1825 

Mark, Jacobus van der (20 oktober 1805; 21 januari 1819): F, 17 juli 1821 

Monfils, Pieter Frederik (18 december 1803; 12 maart 1810): F, 17 juli 1821 

Neef, Leendert de (II januari 1807; 26 januari 1815): F, 2 mei 1823 

Onvlee, Abraham (3 mei 1807; 7 april 1819): F, 17 juli 1821 

Piket, Albertus (10 november 1808; 28 oktober 1813): F, 9 september 1822 

Rem, Lena (30 maart 1816; 29 september 1823): V, 30 april 1825 

Rem, Susanna Maria (4 januari 1819; 29 september 1823): V, 30 april 1825 

Rijke, Abraham (18 mei 1809; 3 maart 18 I 7): V, 31 maart 1825 

Roijen, Jacobus Johannes van (31 juli 1808; 13 oktober 1815): V, 31 maart 1825 

Roijen, Jan van (7 april 1811; 13 oktober 1815): V, 31 maart 1825 

Schrijver, Hendrik (22 juli 1813; 17 juni 1822): V, 31 maart 1825 

Sollie, Nicolaas (24 november 1805; I mei 1812): F, 17 juli 1821 

Spijkhoven, Jan (3 november 1817; 21 februari 1825): V, 30 april 1825 

Steen, Jan van der (18 augustus 1816; 15 augustus 1816): V, 30 april 1825 

Thijse, Hanna (20 mei 1810; 9 juli 1813): V, 31 maart 1825 

Thomassen, Maria Elizabeth (IS maart 1812; 20 april 1818): V, 30 april 1825 

Thomassen, Johanna Sofia (lIjuni 1815; 20 april 1818): V, 30 april 1825 

Thomassen, Margaretha (27 mei 1810; 20 april 1818): V, 30 april 1825 

Vreugdenburg, Anthony (14 mei 1809; 22 januari 1817): V, 30 april 1825 

WalIe, Jacobus (20 mei 1810; 24 juni 1816): V, 30 april 1825 

WalIe, Johannes (9 april 1809; 24 juni 1816): V, 30 april 1825 
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'WIE WEL EN WIE NIET" LEIDSE WEZEN NAAR DE KOLONIEN 

Walle, Maarten (16 december 1804; 24 juni 1816): F, 17 juli 1821 

Werf, Willem (5 september 18Il; 19 juni 18Il): V, 31 maart 1825 

Wijmans, Susanna (3 januari 1808; 18 december 1815): V. 30 april 1825 

Woltering, Francina (10 juli 1814; 28 maart 1823): V, 31 maart 1825 

Wol tering, Hermanus Cornelis (IS juli 1812; 28 maart 1823): V, 31 maart 1825 

Woltering, Johannes (16 april 18 I 0; 28 maart 1823): V, 3 I maart 1825 

Wolters, Jacob (27 maart 1808; 6 januari 1818): V. 30 april 1825 

Zand, Pieter van 't (28 januari 1808; 8 november 1817): V. 31 maart 1825 
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De 6e Groenesteeg, gezien van de ingang van de begraafPlaats, omstreeks 1890 (GAL, Pv.nr. 4471.2). 
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PA}. OTGMR 
j.F}.G. VAN SCHAlK 

Tegen de klippen op. 
Het reilen en zeilen van het gesticht 
voor jeugdige gevangenen te Leiden, 1857-1865 

De meeste Leidenaren kennen de Groenesteeg wellicht het beste als het 
voormalig werkterrein van Maria Swanenburg, beter bekend ah de gif
mengster Goeie Mie, en als eindbestemming van de Leidse elite die vanaf 
1829 op de begraafplaats aan het einde van de steeg haar laatste en 
duurbetaalde rust vond. 1 Toch heeft de steeg ook minder macabere 
kanten gehad. Van 1857 tot 1865 vond er een voor Nederland uniek 
experiment plaats: de opvang en zedelijke verbetering van jeugdige 
ontslagen gevangenen.2 Het betrof een poging om jongens tussen de 
twaalf en achttien jaar die een gevangenisstraf wegens lichte vergrijpen 
hadden uitgezeten, op te vangen en na een ongeveer eenjarige, vrijwillige 
scholing gelouterd in de maatschappij te laten meedraaien. 

DE GEVANGENZORG 

Wie een blik slaat op de grote hoeveelheid verenigingen en instellingen 
die zich in de vorige eeuw hebben beziggehouden met de randfiguren uit 
de vaderlandse samenleving moet wel geïmponeerd raken door de zorg 
die de maatschappelijk geslaagden besteedden aan hun zwakkere broeders 
en zusters.3 Natuurlijk kan men deze zorg afdoen met termen als pater
nalisme en sussing van het kwade geweten4

, het feit blijft echter dat velen 
oprecht begaan waren met het lot van de zwakken in de maatschappij. 
Dat deze aandacht vaak kwam van personen met een godsdienstige 
achtergrond mag geen verrassing heten. Al zal menig gegoed lid der bur-

1. Voor de Groenesteeg en de begraaf
plaats: G .L. Driessen, Leidsche straat· 
namen historisch toegelicht (Leiden 
[1929]) 46; Ingrid W.L. Moerman en 
R.e.]. van Maanen (red.), Groenesteeg. 
Gesch iedenis van een Leidse hegraaJPlaats 
(Utrecht 1994). 

2. Gemeentearchief Leiden, Het gesticht 
voor jeugdige ontslagen gevangenen te 
Leiden 1857-1863, depot 231 A 616 
(AG). 

3. J.J.H. Dekker, StrajJen, redden en 
opvoeden. Het ontstaan en de ontwikke
ling van de residentiële heropvoeding in 
West-Europa, 1814-1914, met bizondere 
aandacht voor "Nederlandsch Metlray " 
(Utrecht 1985). 

4. L. Frank van Loo, "Den arme ge ge
VOl.. . " Een beschrijving van armoede, 
armenzorg en sociale zekerheid à/ 
Nederland, 1784-1965 (Meppel! 
Amsterdam 198i) 30. 
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gerij bij het betrachten van naastenliefde de kameel en het oog van de 
naald in zijn achterhoofd hebben gehad, niet iedere katholieke, protes
tantse en joodse filantroop heeft zijn medemenselijkheid gezien als een 
voorschot op een gunstige plaats in de hemel. 

Een van de vele denkbeelden die onder invloed van de Verlichting 
furore maakte, was de opvatting dat degene die de wet heeft overtreden 
op passende wijze gestraft moet worden.5 De gebruikelijke straffen 
- brandmerking, geseling en doodstraf - waren voor de aanhangers van 
de verlichte denkbeelden over rechtspraak en strafwezen uit den boze. 
Om deze denkbeelden in de praktijk te brengen, werd in 1823 in Amster
dam het Nederlandsch Genootschap tot Zedelijke Verbetering der Gevan
genen opgericht.6 De stichters - Willem Hendrik Suringar, Johannes 
Leonardus Nierstrasz en Willem Hendrik Warnsinck - waren allen 
vrijzinnig protestant, kooplui en beoefenden met weinig succes de dicht
kunst. De achterliggende gedachte van het drietal was vrij simpel: straf 
moet als doel zedelijke verbetering hebben. Er moet door liefhebbende 
medemensen gewerkt worden aan de hogere vorming van de gevallene 
om deze te leren weer op te staan. Dat die hogere vorming godsdienstig 
getint was, lag voor de hand. In een land waar men buiten de kerk geen 
heil mogelijk achtte, kon het verlichtingsdenken niet veel anders zijn dan 
een verstrengeling van geloof en rede.7 

DE VORM VAN DETENTIE 

Behalve de nadruk op de godsdienstige en dus zedelijke verheffing van 
de gevallenen - "Op zo'n manier wordt de kerker een Christelijke 
leerschool", aldus een der oprichters8 

- was er binnen het Genootschap 
ook de nodige aandacht voor de vraag hoe een veroordeelde zijn straf 
moest doorbrengen: afgezonderd in een cel of gemeenschappelijk. Na 
uitvoerige bestudering van vooral Engelse rapporten over het gevangenis
wezen9 kwam het Genootschap aan het eind van de jaren twintig van de 

5. Michel Foucault, Disciplim, toezicht en 
straf de geboorte van de gevangenis 
(Groningen 1989). 

6. Hierover o.a. J.M. van Bemmelen, Van 
zedelijke verbetering tot reclassering. 
Geschiedenis van het Nederlallds GC/100t· 
schap tot Zedelijke Verbeterillg der Gevan· 
genen, 1823-1923 (Den Haag 1923). 

7. J. Lenders, De Burger en Volksschool. 
Culturele en mmtale achtergrol1dm van 

een onderwijshervorming. Nederland 
1780-1850 (Nijmegen 1988) 21. 

8. Van Bemmelen, Van zedelijke 
verbetering tot reclassering, 22. 

9. R. Byrne, Prisons and punishment of 
London (London 1991 2

); J. Viner, 
'Man's economie status', in: J.L. 
Cli fford (ed.), Man versus society in 
18th century Britai1z (New Vork 197z2). 
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"Maison d'A rrêt dile 's Gravenstein "; de oude sledelijke gevangenis (GAL, PV.nr. 18822). 

negentiende eeuw met zijn bezwaren tegen het in zwang zijnde gevange
nissysteem en tegelijk met de nodige suggesties tot verbetering. 

De kritiek richtte zich vooral op het gebrek aan ruimte en doelmatig 
ingerichte lokalen, op het gebrek aan bekwame gevangenisbestuurders, 
doelmatig verstandelijk en godsdienstig onderwijs en voldoende nazorg 
na het verlaten van de gevangenis. lo Dat vooral het eerste punt van 
kritiek niet overdreven was, blijkt onder andere uit de toestand van de 
gevangenis te Middelburg die wordt beschreven als een inrichting met 
"Donkere gaten, onderaardse kuilen en holen. Niet veel beter dan de 
pijnbank." 11 In Amsterdam en Rotterdam waren de strafinrichtingen nog 
rampzaliger. 12 Dat het altijd nog erger kon, blijkt uit het verslag van de 
grote Engelse gevangenishervormer John Howard (1726-1790), die de 
Nederlandse penitentiaire inrichtingen prees om hun zindelijkheid en de 

10. Van Bemmelen, Van zedelijke 
verbetering lol reclassering, 32. 

1 \. Ibidem, 20 e.v. 

12. C.J. Nieuwenhuys, Proeve eener genees
kundige plaatsbeschrijving (Amsterdam 
1820); J. Steynis Gzn., Hel levens lal der 
jeugdige veroordeelden v66 r al na hunne 
delen tie geschetst voor al/al die wel kun
nen doen (Rotterdam [co 18541). 
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beste van Europa vond. 13 Blijkbaar waren in Engeland de gevangenissen 
niet veel beter dan de middeleeuwse oubliettes. Vandaar ook dat het in 
Groot-Brittannië wemelde van personen en verenigingen die zich inspan
den om het lot der gevangenen te verbeteren. Naast de al genoemde John 
Howard, wiens standaardwerk Tbe state if prisons (1777) grote invloed 
uitoefende op de discussies over schuld en boete, traden vooral de 
theoreticus Jeremy Bentham (1748-1832), de 'uitvinder' van de 'ronde' 
gevangenis, en de meer praktisch aangelegde, sterk godsdienstig georiën
teerde Elisabeth Fry-Gurney (1780- 1845), de Florence Nightingale der 
gevangenissen, op de voorgrond. 14 

De hervorming die het Genootschap wilde doorvoeren ontleende het 
grotendeels aan een drietal in Engeland opgerichte verenigingen: Tbe 
soclety /or the improvement if Prison disclpline and the reformation ofjuvenile 
o/finders (1817), Tbe societyfor the improvement iffemale prisoners ifNewgate 
(1817) en Tbe British Ladies' society for promoting the reformation of female 
prisoners (1821). Van de eerste vereniging werd vrijwel het hele programma 
overgenomen 15: 

The male and female convicts should be each under the inspection of a seperate 

committee, to consist of their own sex. The regular offices of religion should be duly 

performed. Frequent and friendly intercourse between the members of the committee 

and the prisoners. It will also be the business of the committee to point out of procure 

suitable employment and direct the labours of persons confined, to assist in providing 

materials and disposing of the articles manufactured, to establish schools for the 

instructions of adults and younger convicts. To enable them to return to distant 

homes. 

Godsdienst, vriendelijkheid, werk, onderwijs en geld voor de reis naar 
huis dus. Gewapend met dit programma, en ongetwijfeld overtuigd van 
de medewerking van de Allerhoogste, bond het Genootschap de strijd 
aan met de wantoestanden in de Nederlandse gevangenissen. 

DE ZORG VOOR DE JEUGDIGE DELINQUENT 

Binnen de aandacht van het Genootschap voor het gevangeniswezen in 
zijn algemeenheid nam de zorg voor de jeugd - niet voor niets immers 

13. Van Bemmelen, Van zedelijke verbete· 
ring tat reclassering, 19. Over Howard: 
J.B. Brown, Memaires af tbe public and 
private life af Jabn Howard (Z.p. 1818). 

14. Byrne, Prisans and punishment, 44. 
Over E. Fry-Gurney: ).W.A. Naber, 
Wegbereidsters (Utrecht 19282

) 9-68. 
15 . Van Bemmelen, Van zedelijke v erbete

ring tat reclassering, 37-38. 
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de hoop des vaderlands - een bijzondere plaats in. De eens door het 
buitenland zo geprezen tuchthuizen voor de ontspoorde jeugd 16 waren 
aan het eind van de achttiende en aan het begin van de negentiende 
eeuw verworden tot verpeste zalen met een groot gebrek aan ruimte en 
zonder frisse lucht.17 Behalve kritiek op deze ongemakken had het 
Genootschap ook nogal wat aanmerkingen op het feit dat in de inrich
tingen gestraften van alle leeftijden bij elkaar zaten, waardoor natuurlijk 
het gevaar bestond dat de jeugd door de 'ervaring' van de ouderen alleen 
maar verder van het rechte pad verwijderd raakte. 

Het constante gehamer op deze wantoestanden leidde al vrij snel tot 
succes. In 1825 werd in Rotterdam van regeringswege een jeugdgevange
nis gesticht waar de principes van het Genootschap, onderwijs, gevangen
bezoek en reclasseringswerk, ten uitvoer werden gebracht. Aanvankelijk 
geslaagd en geroemd om haar "Loffelijke stilte en zindelijkheid "18, werd 
de instelling vermoedelijk door haar al te ijzeren tucht al snel een haard 
van onrust. 19 Hoewel het Rotterdamse experiment niet bestempeld kon 
worden als een volslagen mislukking, was er van uitbreiding voorlopig 
geen sprake. Pas in 1851 wist het Genootschap de regering weer tot enig 
initiatief over te halen en kwam er een wet tot stand ter stimulering van 
het cellulaire systeem, een van de stokpaardjes van Suringar c.s. Van de 
eenzame opsluiting immers verwachtte men dat het geweten van de 
gevangene ging spreken en dat hij zich zou bekeren tot een braaf en 
fatsoenlijk man.zo 

In hoeverre deze wet de stoot heeft gegeven tot de stortvloed van 
instellingen voor verwaarloosde jongeren die in de jaren vijftig van de 
negentiende eeuw losbrak, valt nauwelijks na te gaan, maar zeker is wel 
dat de machinerie tot verbetering van gedrag op volle toeren begon te 
draaien. Omdat de initiatoren meestal van godsdienstige huize waren, 
lijkt de term "confessioneel moraliseringsoffensief" die in dit verband 
wel is gebruikt, zeker op zijn plaats.21 Van de vele nieuwe instellingen 
kunnen hier slechts enkele worden genoemd.zz In 1851 werd te Gorssel 

16. P.A. van Toorenburg, Kinderrecht en 
kinderzorg in de laatste honderd j aren 
(Leiden 1918) 3. 

17.lbidem,5 . 
18. Ibidem, 12-\3. 
19. Dekker, Straffen, redden en opvoeden, 

126. 
20. Ibidem, 118-119; Toorenburg, Kinder

recht en kinderzorg, 34. 
21. H. Rigthart, ' Moraliseringsoffensief in 

Nederland in de periode 1850-1880', 

in: H. Peeters e.a. (red .), Vijf eeuwen 
gezinsleven. Liefde, huwelij k en opvoeding 
in Nederland (Nijmegen 1988) 202-204; 
P. Damsma, 'Van hoeksteen tot 
fundament. Het gezin in Nederland 
1850-1960', in : Eisdem, 222-223. 

22. Voor een volledig overzicht van 
opvoedings- en andere dergelijke 
huizen : Dekker, Straffen, redden en 
opvoeden, 330-339. 



a J .1 

JAARBOEK DIRK VA N EeK 1995 78 

De Kweekschool voor Zeevaart, 1855 (GAL, PV.nr. 19582). 

(Gelderland) onder andere door toedoen van W.H. Suringar naar het 
Franse voorbeeld bij de plaats Tours de landbouwkolonie Nederlandsch 
Mettray opgericht, waar jeugdige delinquenten door arbeid op het land 
hun straf konden uitdienen. Verder werden in Rotterdam (1853) en 
Leiden (1855) scholen voor haveloze kinderen gesticht en in andere 
plaatsen reeds bestaande gelijksoortige instellingen uitgebreid. Leiden 
kreeg bovendien in 1855 een Kweekschool voor Zeevaart.23 

Bezien in het licht van dit krachtige beschavingsoffensief kwam het 
experiment om jeugdige ontslagen gevangenen via een eenjarige scholing 
tot nuttige leden van de maatschappij om te vormen, niet als een don
derslag bij heldere hemel. 

23. C.H. de Goeje, Geschiedenis der Kweek
school voor Zeevaart te Leiden (Leiden 

1895); R. Kagie, Jantjes van Leiden 
(Leiden 1986). 
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HET GESTICHT VOOR)EUGDIGE ONTSLAGEN GEVANGENEN 

Dat de negentiende-eeuwse moraliseringridders en filantropen het niet 
lieten bij hoogdravende traktaatjes en gezwollen gedichten, maar zich 
uitdrukkelijk met de praktijk bezighielden, is uit het vorige voldoende 
duidelijk geworden. Toen dan ook bij de Kweekschool voor Zeevaart aan 
het Noordeinde een Rijkskanonneerboot werd gestationeerd om te dienen 
als opleidingsschip, begrepen Suringar en de Leidse predikant en tevens 
een der oprichters van de Kweekschool, Abraham Rutgers van der Loeff, 
dat er een prachtige kans was om hun plannen ten uitvoer te brengen. 
Binnen Suringars genootschap werd vanaf 1855 koortsachtig gezocht naar 
geld en naar een plek in Leiden om een tehuis te stichten om de oplei
ding voor te bereiden, zeker toen bekend werd dat het Departement van 
Marine eindelijk erin toestemde jeugdige delinquenten die slechts een
maal veroordeeld waren en zich een jaar goed hadden gedragen, op te 
nemen in dienst van het Rijk.24 

Het beroep van het Genootschap bleek zeer succesvol. Nieuwe leden 
en geld stroomden in korte tijd toe, zodat overgegaan kon worden tot 
aankoop van een huis met een groot stuk grond aan het eind van de 
Groenesteeg, vlak tegenover de begraafplaats. Na de woelige verbouwin
gen was het Genootschap voor f 6.000 eigenaar van een "nederig maar 
recht geschikt" gebouw2s en kon het experiment beginnen. 

Op 17 december 1857 werd het huis in een buitengewone algemene 
vergadering van het Genootschap door Suringar zelf ingewijd. De eerste 
twaalf jongens waren toen al een maand aan de slag. Dit onder toezicht 
van de dagelijkse leider D. Bronkhorst, een ex-militair en jachtopziener 
uit Gelderland. Hij had daartoe een reglement van aanvankelijk elf en 
vrij snel daarna vijfentwintig punten tot zijn beschikking, waaruit duide
lijk het doel van het gesticht blijkt: zedelijke verbetering door middel van 
arbeid, tucht en godsdienstzin. Zo werden alleen jongens aangenomen 
die niet te beroerd waren om zich ergens voor in te spannen en van wie 
dus iets goeds verwacht kon worden (bepalingen 3 en 4). Diefachtige 
delinquenten en spijbelaars konden rekenen op onmiddellijke verwijde
ring uit het gesticht (bepaling 9). Verder werd uitdrukkelijk aangestipt dat 
de opleiding gratis was en dat iedere kwekeling, zoals de jongens enigs-

24. Van Bemmelen, Van zedelijke v erbete· 
ring lot reclassering, 142. 

25. Jaarverslag van het Genootschap tot Zede
lijke Verbetering der Gevangenen over hel 

jaar 1857 (Amsterdam 1858) 
(Jaarverslag GZV 185 7), 18. 
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WH Suringar (GAL, Leidse afdeling van Nederlandsch Mettray). 
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zins eufemistisch werden genoemd, zou worden opgeleid voor de gods
dienst van het kerkgenootschap waartoe hij behoorde (bepalingen 7 en 
8).26 

Het gebouw 

Het aandeel van de bestuurders van het gesticht in de Groenesteeg in het 
algemeen jaarverslag van het Genootschap over 1858 verschaft enig 
inzicht in het gebouwen het dagelijks reilen en zeilen van de inrichting 
en zijn bewoners. Wat het gebouw betreft, gaan de voorzitter en de 
tijdelijke secretaris, de dichter H. Tollens, vooral in op de twee stokpaard
jes van het Genootschap: mimte en frisse lucht. Met enige trots vermel
den de schrijvers dat er in het eerste jaar geen cilkele klacht vall 
benauwdheid is vernomen uit de grote zaal, noch van de afgeschoten 
slaapzaal.27 Behalve aan licht, lucht en mimte was bij de verbouwing van 
het pand de nodige rekening gehouden met hygiëne. Toen de beerput al 
snel te klein bleek en de regenputten en de waterbron besmette, ging men 
terstond over tot lozing van de faecaliën op een gemetseld riool, zij het 
niet van harte, omdat de uitwerpselen werden gebmikt voor bemesting 
van de tuin. Ook het was- en badhuis was mim van opzet en kon door 
enkele ingrepen vergroot worden tot een ruimte waar twintig tot dertig 
jongens zich naar hartelust konden wassen.Z8 

De arbeid 

Naast lichaamsverzorging en kleding - door de week een bmin bevertien 
(eenzijdig geruwd weefsel van katoen) pak en pet en 's zondags een 
blauw lakens pak en broek en dito pet - ging de meeste aandacht van 
het dagelijks bestuur uit naar passende arbeid. Het hoofddoel was nut
tige, maar onafgebroken arbeid onder het genot van een huiselijke opvoe
ding.29 "Werken moet de knaap, dat hij groen en geel wordt. Hij zal het 
bemerken 's ochtends en 's avonds, 's nachts zowel als overdag, dat hij 
in een overgangshuis is tussen de gevangenis en de vrije wereld", aldus 
de raad in een typisch negentiende-eeuwse lofzang op het gesticht.30 

Blijkens de dagindeling viel het nogal mee met de arbeidsdmk. 
Omdat er door het bestuur nooit een duidelijk werkrooster was gemaakt, 

26. Ibidem, 18-19. 
27. Ibidem, 22-23. 
28. Ibidem, 24. 
29. Ibidem, 26. 

30. J. Herman de Ridder, Em reddillgsbuis 
Ie Leidm Cs-Gravenhage Ic. 18581, 
14-15. 
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werd dit aan de directeur overgelaten. Na het ochtendgebed volgde het 
ontbijt, bestaande uit roggebrood met een weinig boter en koffie met 
melk ter bevochtiging van het schraal besmeerde brood. Daarna begon
nen de pupillen aan de dagelijkse arbeid. Omdat zij toch niet voor een 
ambacht werden opgeleid, werd aan de daartoe nodige werkzaamheden 
geen enkele aandacht besteed. Wat er overbleef was behalve onderwijs in 
lezen, schrijven en rekenen, vooral veel lichamelijke oefening gericht op 
een loopbaan bij de marine. Het onderwijs werd genoten van half tien 
tot elf uur 's ochtends en van half vijf tot zes uur 's middags. Daar
tussendoor beoefenden de jeugdige ontslagen gevangenen onder leiding 
van een wachtmeester der rijdende artillerie het batonneren (schermen met 
een stok) en leerden zij exerceren met een geweer. Dit alles werd afgewis
seld met godsdienstige oefeningen, zowel voor als na het middagmaal dat 
bestond uit bonen of erwten, soep, gort of aardappelen, voorzien van 
groenten met vet en driemaal per week gegarneerd met vlees of vis. Om 
de katholieke jongens ter wille te zijn, werd de vis op vrijdag genuttigd. 
De overgeschoten uren werden gevuld met dagelijks werk zoals schoon
maken, het doen van de was, werken in de moestuin en het zagen en 
hakken van brandhout. De laatste bezigheid had als bijkomend voordeel 
dat de verkoop van de blokken hout enig geld in het laatje bracht. Na 
het avondmaal, werd erom roggebrood met een mespuntje boter en dit 
keer aangelengd met melk om het nogal droge brood weg te spoelen, 
werd de avond besteed met zulke nutte bezigheden als het lezen van 
reisverhalen en geschiedenisboeken, dammen, schaken en - wat meer 
gericht op de toekomst -, het breien van netten. Hoewel de bedtijd 
nergens staat vermeld, mag veilig worden aangenomen dat de kwekelin
gen na een avondgebed, rond tien uur, naar hun ijzeren kribben voor
zien van linnen, met zeewier gevulde matrassen zijn gegaan om zich voor 
te bereiden op een nieuwe dag vol nuttige arbeid .3l 

SUCCES EN TEGENSLAG 

Wie bovenstaande schets van het dagelijks leven op "Groene stein ,,32 in 
ogenschouw neemt, krijgt wellicht de indruk van een instelling waar het 

3 1. jaarverslag GZV 1857,25-28. 32. Kagie, j antjes van Leiden, 28 . 
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voor de voormalige gevangenen goed toeven was, vooral 's avonds waar 
sommigen tijdens het lezen van een mooi geschiedenisboek gezellig 
konden keuvelen met een ander groepje breiende delinquenten. Al zal 
deze voorstelling van zaken wel te idyllisch zijn, de gevolgde werkwijze 
bleek in het eerste jaar nogal succesvol. Vanaf de officiële opening - 16 
november - tot 1 april 1859 werden in het gesticht 25 kwekelingen 
opgenomen. Zeven daarvan kwamen op de een of andere manier bij de 
krijgsmacht terecht, vier bij de marine en drie als loteling bij de land
macht. Een jongeling werd na een verblijf van slechts vier weken door 
zijn zeer behoeftige moeder naar haar woonplaats Breda teruggehaald .33 

Van hem werd niets meer vernomen. Nog minder lang hield de Arnhem
se stalknecht Jan Duits het uit. Na vier dagen hield hij het dunbesmeerde 
roggebrood, de aangelengde melk en het vele werk voor gezien en verliet 
hij heimelijk de inrichting om in zijn geboorteplaats zijn oude stiel weer 
op te vatten. 34 

Heel wat avontuurlijker verging het de zeventienjarige ex-zeevaarder 
Hendrikus Johannes Salomon Ketting, wiens aanwezigheid in het ge
sticht niet te harden viel. Stug, driftig en wrevelig van aard werd hij 
spoedig een grote last voor zijn medekwekelingen en de directeur. Strenge 
straffen hielpen niet en toen zelfs Rutgers van der Loeff, toch niet voor 
een kleintje vervaard, niets wist te bereiken, werd hij weggezonden. Met 
het door het gesticht verschafte reisgeld vertrok hij naar Amsterdam om 
aan te monsteren. Het had ongetwijfeld slecht met deze omstreden figuur 
kunnen aflopen, maar gelukkig was er in de 'Groenesteeg' zoveel goeds 
met hem gebeurd dat in een vliegende storm voor de kust van Noor
wegen zijn gemoed volschoot en hij, behouden in Nederland terug
gekeerd, een boetereis naar het gesticht maakte. In Leiden aangekomen 
kocht hij tevens touwen gereedschap om aan boord van zijn nieuwe 
schip vlijtig verder te breien. Hoe dit melodrama is geëindigd, vermeldt 
het jaarverslag niet, maar de terugkeer van de verloren zoon moet voor 
de bestuurders van het gesticht een krachtig bewijs zijn geweest voor de 
juistheid van hun opvattingen. 3s 

Evenveel succes hadden Rutgers van der Loeff c.s. met Stephanus 
Speisser, zoon van de laarzenmaker Jacob Friedrich Speisser en Jacelien 

33 . jaarverslag CZV 1858,33. 35. jaarverslag CZV ]858, 32-33. 
34. AG, Namwboek, nr. 9. 



--------------------~~----- ---

JAARBOEK DIRK VAN EeK 1995 84 

Loiza Rolaz de St. Vincent. Voor zijn opname in het gesticht had deze 
zeer intelligente knaap als kantoorbediende in Amsterdam gewerkt. Na 
aldaar een diefstal te hebben gepleegd, werd hij door tussenkomst van 
een 'mensenvriend' (een in Genootschapskring vaak gebruikte vertaling 
van filantroop) in de landbouwkolonie te Montfoort geplaatst en niet in 
de gevangenis waar dergelijke diefachtige knaapjes doorgaans terecht
kwamen. Door zijn moeder teruggevorderd ging hij weer aan de slag in 
Amsterdam om vrij snel wegens een nieuwe diefstal tot een jaar eenzame 
opsluiting te worden veroordeeld . Het hoofdbestuur van het Genoot
schap bezocht hem aldaar en durfde een experiment in de Groenesteeg 
wel aan met hem. Binnen de muren van het gesticht bleek al snel over 
welke uitstekende talenten Speisser beschikte. Hij muntte uit in schrijf
kunst, kon lager onderwijs geven, beheerste de Franse taal en legde zelfs 
enige proeven van dichtkunst af. Alsof dit laatste niet genoeg was, stortte 
hij zich, gedreven door het verlangen stuurman te worden, op de eerste 
beginselen der algebra en meetkunde. Onnodig te zeggen dat hij met 
glans slaagde voor het examen lagere stuurman. Na een kort verblijf op 
de kanonneerboot, kreeg hij op voorspraak van de commissie van de 
Kweekschool voor Zeevaart en door een gunstige beschikking van de 
minister de gelegenheid om zich tot machinist bij het stoomwezen te 
bekwamen. Geen wonder, zo jubelt de voorzitter van de Leidse commissie 
in het jaarverslag, dat men hier ter stede van "de jongens uit de groene 
steeg" een goede dunk heeft gekregen. 36 De overige 'eerstejaars' verbleven 
bij het verschijnen van het jaarverslag nog in het gesticht, maar hadden 
al te kennen gegeven voor de zeedienst te kiezen. 

DONKERE WOLKEN 

Hoewel het jaarverslag over 1859 van weinig pessimisme getuigt, spreekt 
er uit de berichtgeving enige wrevel. Met name aan het adres van het 
Ministerie van (Oorlog en) Marine. Het werd de bestuurders van het 
gesticht in de loop van 1859 steeds duidelijker dat de krijgsmacht de 
touwtjes strakker begon aan te halen en hoe langer hoe onwilliger werd 
jongens uit de Groenesteeg toe te laten. De landmacht begon er helemaal 

36. Ibidem, 34-36. 
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niet aan, maar ook de marine begon moeilijk te doen. Zo werden er 
extracten uit de strafvonnissen geëist waar men het jaar daarvoor nog 
afging op de aanbeveling van de bestuurders van het gesticht. Bleek de 
straf van een kwekeling langer dan een jaar, dan werd hij zonder meer 
afgewezen. Zelfs al had hij zich in de Groenesteeg voorbeeldig gedragen 
en had hij nog zoveel zin om te varen. De vooroordelen tegen jeugdige 
ontslagen gevangenen als soldaten of mariniers namen steeds grotere 
vormen aan. De openbare mening, aldus de steller van het verslag, 
verloor blijkbaar uit het oog dat een langere straftijd dan een jaar niet 
altijd evenredig hoefde te zijn aan het misdrijf, maar dikwijls werd 
opgelegd om de delinquent op te voeden en te verbeteren.37 

Ondanks deze tegenslagen dacht de Leidse commissie er niet over het 
hoofd in de schoot te leggen. Er waren immers ook de nodige successen 
geboekt. Zo was er een hele nieuwe vleugel tegen het hoofdgebouw 
aangezet en was er tevens een begin gemaakt met nieuwe werkzaamheden, 
zoals het manden maken, waarvoor zelfs een bezoldigd meestermanden
maker werd aangetrokken, die voor f 5 per week en vrije kost en inwo
ning de knapen dit handwerk leerde. Verder verwierf het gesticht door 
toedoen van het gezelschap A rena Studiosorum een geheel nieuw gymnas
tiektoestel. 38 

Belangrijker dan deze technische verworvenheden was natuurlijk het 
zieleheil van de pupillen. Ook in dit opzicht was reden tot gepaste trots. 
Van de na 1 april 1859 opgenomen achttien kwekelingen vertrokken er 
slechts twee. Een van hen, J acob Kobes, een schippersjongen uit Leeuwar
den, liep op 10 augustus van dat jaar weg. De tweede, Jan Jansema, 
geboren te Noordhorn (Groningen) en aldaar voor zijn opname werk
zaam als timmerman, werd door zijn moeder opgeëist.39 

Of dit geringe percentage drop outs een gevolg was van het vernieuwde 
reglement dat de elf beginbepalingen verving, valt niet na te gaan, maar 
het is zeer wel mogelijk dat de veel strengere 25 nieuwe regels de knapen 
heel goed bevielen. Zo bepaalde artikel 9 dat geen enkele kwekeling 
omgang met zedeloze mensen mocht hebben, zowel binnen als buiten 
het gesticht, en dat elke briefWisseling tussen de opgenomenen en de 

37. jaarverslag CZV 1859, 26-27. 39 . AG, Nammboek, m s. 3 1-32. 

38. Ibidem, 22-24. 
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buitenwereld door de directeur nagezien moest worden. Door de kweke 
lingen verworven geld moest hem eveneens ter hand worden gesteld.40 

Ook een aantal andere dingen zoals ruzie, vechten, vloeken, alcohol, 
pruimtabak, roken, schelden en dubbelzinnige woorden, zaken dus die 
de jeugdige delinquenten waarschijnlijk niet vreemd zijn geweest, waren 
ten strengste verboden. Werden overtredingen hiervan met een berisping 
afgedaan, bedrog en oneerlijkheid zowel binnen als buiten de inrichting, 
werden bestraft met onherroepelijke uitsluiting.41 

Ongetwijfeld heeft het bestuur van de inrichting gemeend met deze 
verzwaring van de reglementen het Ministerie te kunnen bewijzen dat het 
verblijf in het gesticht geen jaartje luilekkerland betekende, maar dat 
door aankweking van orde, tucht en godsdienst- en burgerzin na twaalf 
maanden een 'produkt' kon worden afgeleverd dat een sieraad van 
, s lands krijgsmacht was. Vergeefs, zoals een jaar later bleek. 

HET BEGIN VAN HET EINDE 
In het begin van 1860 gebeurde datgene waar de bestuurders van het 
gesticht al langer bang voor waren geweest: de Kweekschool voor Zee
vaart had van het Ministerie opdracht gekregen geen kwekelingen meer 
uit de Groenesteeg toe te laten. Naar het waarom blijft het gissen. Alleen 
in het gedenkboek van de Kweekschool staat een opmerking die enig 
licht op de zaak werpt. Volgens de schrijver van het boek, H.e. de Goeje, 
was elke vorm van eerlijkheid bij de knapen uit de Groenesteeg afwezig.42 

Veel waarde heeft deze mededeling dertig jaar later niet. Bovendien was 
De Goeje waarschijnlijk vergeten dat zijn school destijds was opgericht 
om de Leidse 'achterbuurtschoffies' van de straat te houden. Verder valt 
nauwelijks te geloven dat de doorgezouten zeelui die de vaderlandse 
oorlogsvloot bemanden de tien geboden hoog in het vaandel voerden. 
Het verbod lijkt meer een logisch gevolg op de toch al onwillige houding 
om ex-gedetineerden in dienst te nemen. Het heeft er veel van weg dat 
men ten departemente heeft zitten wachten op een mogelijkheid om de 
deur voorgoed dicht te doen. Die mogelijkheid vond men in het jaar
verslag van het Genootschap over 1859. 

40. Ibidem, W enken en voorlopige 
opmerkingen, artikel 9. 

41. Ibidem, artikelen 10 en 12. 

42. De Goeje, Ge5chiedenis der Kweekschool 
v oor Zeevaart, 28-29. 
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Hfl Noordt?illdt omslreeks 1910; lussm df bomm links de K7i'Jcrkschool (GAL, PV.nr. 5987.14). 

In augustus 1860 ontving het bestuur van de Kweekschool een brief 
van jonkheer Aarnout Klerck, secretaris-generaal van het Departement 
van Marine en adjudant des Konings in buitengewone dienst. In dit 
onvindbare epistel, waarvan de inhoud te reconstrueren valt uit het 
antwoord, gaat Klerck punt voor punt in op het jaarverslag 1859, dat 
volgens hem de belangen van de Marine flink heeft geschaad. Tevens 
hekelt hij en passant de filantropie, die volgens hem bij sommige 
bestuurders van de Kweekschool en het gesticht in de Groenesteeg 
ziekelijke vormen had aangenomen. Hiermee raakte hij een gevoelige 
snaar bij het weldoende deel der natie. Vooral de liberalen hadden soms 
geen goed woord over voor de christelijke menslievendheid.43 Maar dit 
was niet het enige waar het ministerie over viel. Zo werd het juichende 
boekje Het Reddingshuis scherp veroordeeld wegens zijn voorbarigheid en 

43. Voor opvattingen over filantropie: 
C. Busken H uet, LilfTarische fantasiën 
Ol kriliekell (Haarlem 19122

) XI , 77. 
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het feit dat daarmee iets in de openbaarheid kwam waar het departement 
liever geen ruchtbaarheid aan had gegeven: de opname van voormalige 
gevangenen bij de marine. Ook bleek de secretaris-generaal zeer verbolgen 
over de weglating in het jaarverslag van het geval Speisser, die dank zij 
de marine een opleiding tot machinist had kunnen volgen. Eveneens 
laakte Klerck de houding van de bestuurders der Groenesteeg, die volgens 
hem nauwelijks enige moeite deden hun pupillen een andere toekomst 
in het vooruitzicht te stellen dan de marine. 

In zijn uiterst correcte, maar niet mis te verstane antwoord probeerde 
Rutgers van der Loeff deze kritiek puntsgewijze te weerleggen.44 In de 
eerste plaats beweerde hij niet zelf het verslag over de Groenesteeg te 
hebben geschreven, doch alleen ondertekend. Eventuele ministeriële 
schimpscheuten aan zijn adres waren derhalve volstrekt misplaatst, zeker 
de kwalificatie "ziekelijke filantroop." Wel gaf hij toe het door de 
secretaris-generaal gememoreerde boekje over het Reddingshuis wat 
voorbarig te achten. Daar stond echter tegenover dat het gesticht stond 
of viel met de opleiding op de Kweekschool - sommige knapen waren 
trouwens al geplaatst -, zodat de openheid van de schrijver heel begrijpe
lijk was. Wat de toekomstverwachting van de kwekelingen betrof, wees 
Rutgers van der Loeff fijntjes op de mandenmakerij die de secretaris
generaal in het jaarverslag blijkbaar over het hoofd had gezien. Ook 
inzake het geval Speisser wees de schrijver Klerck subtiel maar duidelijk 
terecht. De loopbaan van deze jongeman was in het vorig jaarverslag al 
verschenen, bij welke gelegenheid de minister alle lof was toegezwaaid. 
T en slotte wees Rutgers van der Loeff ook de opmerking van de 
secretaris-generaal over de negatieve strekking van het jaarverslag af. 
Niemand kon toch ontkennen dat het ministerie moeilijk deed en 
weigerde mee te werken aan het verheven doel van het gesticht: resociali
satie van boetvaardige jeugdige delinquenten. 

Inmiddels had hij wel, zij het na zware inwendige strijd, aan de beide 
besturen de fatale boodschap overgebracht. Zowel bij het Genootschap 
als in de Groenesteeg was de beslissing als een mokerslag aangekomen. 
Weliswaar begreep hij ten volle dat het noodlottige besluit was voortgeko
men uit hartelijke bezorgdheid over het welzijn van de Kweekschool en 

44. AG. 
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de zedelijke orde bij de Nederlandse matrozen, maar Rutgers van der 
Loeff kon niet nalaten de secretaris-generaal mee te delen dat hij enige 
dagen met zijn antwoord had gewacht om na zijn woede tot rust te 
komen. Daar kon jonkheer Klerck het dan mee doen. 

NIEUWE PLANNEN 
Van de ingehouden woede die uit Rutgers van der Loeffs antwoord 
klonk, is in het jaarverslag van de Groenesteeg weinig terug te vinden. 
Zelfs niet toen begin 1861 de beslissende brief van de minister werd 
ontvangen die de jongens uit de Groenesteeg definitief verbood naar de 
Zeevaartschool te gaan. Veeleer spreekt uit het jaarverslag doffe berusting 
en tegelijk de wil om door te gaan met het experiment. 

Op 4 maart 1861 probeerde de Leidse commissie in een gezamenlijke 
vergadering met het hoofdbestuur van het Genootschap tot nieuwe 
plannen te komen. Dat dit geen sinecure was, blijkt uit een memorie van 
toelichting op de gezamenlijke vergadering.4s Plannen tot opheffing 
kregen geen enkele kans, omdat men dan de risee van het land zou 
worden. De meeste van de talrijke voorstellen om de Groenesteeg te 
redden, stuitten op praktische en financiële bezwaren. Zo kostte het plan 
om de knapen op te leiden tot geschoolde werklieden, door hen voor een 
periode van vijf jaar bij werkbazen onder te brengen en tegelijk in de 
Groenesteeg in de kost te houden, te veel geld. Bovendien kleefde hieraan 
het bezwaar dat er een groot verschil zou kunnen ontstaan tussen de 
tucht in het gesticht en de vrijheid bij de werkgever, waardoor de pupil
len wel eens los zouden kunnen slaan. Financieel wel aantrekkelijk was 
het voorstel om de kwekelingen op het platteland uit te besteden, maar 
dit tastte het beginsel van het gesticht - zedelijke verbetering - aan. 
Bovendien, aldus de steller van de memorie van toelichting, was het een 
ieder bekend dat boeren dit soort jongens afbeulden. Daar kwam nog bij 
dat elke controle onmogelijk werd door de grote afstanden. Ook het idee 
om de knapen naar de koloniën te sturen kreeg geen steun, omdat dit de 
indruk kon wekken dat de Groenesteeg zijn bevolking kwijt wilde. 

45. Ibidem. 
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Uiteindelijk besloot de Leidse commissie af te zien van uitbesteding 
en het gesticht om te bouwen tot een soort ambachtsschool met de 
nadruk op smeden en timmeren. Dit had het voordeel dat het niet te 
veel ruimte in beslag nam, de materialen niet al te veel kostten en de 
eindprodukten verkocht konden worden. Bovendien waren er gunstige 
toekomstverwachtingen in het vak van smid en timmerman.46 

De ombouw van het gesticht tot ambachtsschool had vanzelfsprekend 
enige organisatorische consequenties. De beginleeftijd werd verhoogd van 
twaalf naar veertien jaar en er kwam een beperking van het aantal pupil
len. In het gebouw zou plaats kunnen zijn voor hooguit 21 jongens die 
niet langer dan een jaar opgeleid konden worden.47 De leerlingen zouden 
in dit concept 's ochtends vakonderricht krijgen terwijl de middag en 
avond voor het gewone gestichtswerk gereserveerd bleven. Na de eenjarige 
opleiding werden de jongens aan een der afdelingsbesturen van het 
Genootschap toevertrouwd. Dat bestuur was verplicht een baas te vinden 
en diende de eerste twee à drie jaar f 50 te besteden als tegemoetkoming 
in de kosten bij het zoeken naar een goed kosthuis. Een en ander zou 
moeten worden begeleid door een hulpcommissie voor arbeid afkomstig 
uit de voornaamsten onder de timmerlieden en smeden hier ter stede die 
dit werk uit menslievendheid - maar wel betaald - wilden doen.48 

Voor de kleine verbouwing, het loon der leermeesters en de aanschaf 
van materiaal, waaronder zulke fascinerende voorwerpen als schulpzagen, 
veerploegen en voordehandzagen, achtte het bestuur van het gesticht een 
bedrag van ongeveer vierduizend gulden nodig. De algemene vergadering 
van het Genootschap had hier geen enkele moeite mee en zo kon de 
inrichting vanaf 1861 zijn werk voortzetten.49 

HET EINDE 

"Ontslagenen op de goede weg terug te brengen - hoe zwaar is die taak 
voor menschelijke krachten", aldus de verzuchting van het hoofdbestuur 
van het Genootschap in zijn jaarverslag over 1861. Na deze algemene 
ontboezeming volgt een beschrijving van het wel en wee van de Groene
steeg, waaruit snel duidelijk wordt dat het experiment met een ambachts-

46. jaarverslag GVZ 1860, 39. 48. AG, Memorie van toelichting. 

47. Ibidem, 40. 49. jaarverslag GZV 1860,43-44. 
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school van het begin af aan mislukt blijkt. Zodra de jongens was mee
gedeeld dat hun een toekomst als smid of timmerman te wachten stond, 
verlieten velen de inrichting. Nieuwe ontslagen gevangenen kwamen niet 
meer en de zeven overgebleven pupillen waren lichamelijk zo zwak50 dat 
ze waarschijnlijk al begonnen te rillen en beven bij de aanblik van een 
wat stevig uitgevallen hamer. Ook het Leidse aandeel in het jaarverslag 
is een grote klaagzang. Wat men ook probeerde, niets scheen te lukken. 
Slaagden de bestuurders erin af en toe eens een pupil ergens geplaatst te 
krijgen, dan liep het prompt verkeerd af. Zo bijvoorbeeld met de negen
tienjarige Cornelis Kuip, die in dienst trad bij de Leidse stalhouder 
Leliveld. Wegens wangedrag ontslagen, begon hij te zwerven en werd er 
niets meer van hem vernomen. 5J Anderen werden weggezonden wegens 
ongunstig gedrag en de treurige invloed die zij op de rest van de jongens 
hadden.5z Geen wonder dat de kleine lichtpuntjes, de redelijk goede 
gezondheid, de fraaie produkten die de enkele leerling-smid maakte, het 
goedlopende godsdienst- en schoolonderwijs en de overvloedige vruchten 
in de moestuin uitdrukkelijk worden vermeld.53 

Ondanks de vele tegenslagen en de langzaam ook uit de eigen kring 
opkomende kritiek gingen de bestuurders van het gesticht in 1862 stug 
door met hun werk. Even punctueel als in de vorige jaren werd in het 
jaarverslag over 1862 gewag gemaakt van het aantal verpleegde, weggelo
pen en wel geslaagde kwekelingen. Van die laatste groep gingen sommi
gen zo in hun scholing op, dat in de avonduren een aanvang werd 
gemaakt met rechtlijnig en bouwkundig tekenen.54 

Het spreekt voor zich dat het bestuur van de Groenesteeg zich zeer 
verheugde in deze ijverig timmerende en smedende knapen. Deze vreugde 
gold evenzeer de opleving in het aantal toegezonden jongens, in 1862 
maar liefst vijftien en in de eerste drie maanden van 1863 al weer vier.55 

Het bestuur zag dit graag, maar stelde wel de eis dat het aantal niet te 
groot zou worden - met het oog op de beschikbare ruimte - en dat de 
nieuwkomers lichamelijk goed ontwikkeld waren.56 Blijkbaar zat men 
danig in de maag met de zeven ondermaatse knaapjes, met wie niets te 
beginnen viel. 

50. Ibidem, 10. 
5!. Ibidem, 13; tevens AG, Namenboek, 

nr. 43. 
52. Jaarverslag CZV 1861, 14. 

53. Ibidem, 15. 
54. Jaarverslag czv 1862, 20. 
55. Ibidem, 19. 
56. Ibidem, 22. 
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Fragment uit het Nammboek van het gest icht (GA L, AG). 

Net toen de bestuurders van de Groenesteeg meenden door het 
diepste dal te zijn gegaan, ontvingen zij in de loop van 1863 van de 
penningmeester van het Genootschap het advies om het gesticht op te 
doeken, omdat het niet aan de verwachtingen voldeed en de exploitatie 
te duur werd. 57 De Leidse commissie legde zich hier niet bij neer. Men 
wilde van het voltallig hoofdbestuur van het Genootschap een pre-advies 
alvorens een beslissing te nemen. Die kwam in de vorm van een voor het 
gesticht vernietigend oordeel, gedateerd 12 april 1864, en als bijlage 
opgenomen in het jaarverslag.s8 De opsteller van de bijlage concludeerde 
dat de inrichting vanaf haar oprichting de kiemen van haar ondergang 
in zich had gedragen, omdat de verpleegde knapen al snel niet meer bij 
de krijgsmacht terecht konden. Toen dat eenmaal officieel was bekrach
tigd door de minister, werd de toestand hopeloos. De pupillen verlieten 

57. jaarversUlg CZV 1863,22. 58. Ibidem, 23-29; ook afzonderlijk in AG. 
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de een na de ander het gesticht, omdat ze wel tot orde te brengen waren 
door strenge tucht en bij weinig inspannende geest- en lichaams
oefeningen, maar afhaakten wanneer ze een vak moesten leren.s9 Sterker 
nog, zo vervolgde de ontwerper van de bijlage, scholing tot een beroep 
bracht velen weer tot misdaad . Ter staving van zijn bewering haalde hij 
het voorbeeld van de jeugdgevangenis in Rotterdam aan, waar het meren
deel der geschoolde jongeren na een tijdje weer in de gevangenis beland
de.60 Het handwerk vonden veel delinquenten te eentonig en moeilijk. 

Een oplossing voor 'het geval Groenesteeg' leek de schrijver niet al te 
moeilijk. De jongens zouden veel meer tot hun recht komen wanneer ze 
in een landbouwkolonie konden werken. Daar zouden ze ook lichamelijk 
beter ontwikkeld raken en meer zin krijgen om voor het eigen levens
onderhoud te zorgen. Het Genootschap zou er goed aan doen het voor
beeld van het Rijk te volgen, dat een gedeelte van de Rotterdamse jeugdi
ge gevangenen had overgeplaatst naar het landgoed De Kruisberg in 
Gelderland. Wat het Rijk kon, zou Leiden ook moeten kunnen. Het 
meubilair voor een opleiding in de landbouw bezat men reeds - de 
directeur van het gesticht was van oorsprong een landbouwer - en de 
aankoop en exploitatie van een dergelijke kolonie zou het Genootschap 
financieel de kop niet kosten. De Groenesteeg was al duur genoeg.61 

Het antwoord van de Leidse commissie loog er niet om. In een 
ongedateerde en ongesigneerde brief aan het hoofdbestuur van het 
Genootschap 62 werd haarfijn uit de doeken gedaan dat de bijlage vrijwel 
alle feiten verdraaide en van een verkeerde premisse uitging. Ondanks 
alle tegenslagen en teleurstellingen had het gesticht wel degelijk beant
woord aan zijn bedoelingen. Deze waren niet, zoals de schrijver van de 
bijlage meende, de vorming van jeugdige delinquenten tot mariniers, 
smeden en timmerlieden, maar tot betere mensen. Het doel van het 
gesticht was altijd geweest om een toevluchtsoord, een doorgangshuis te 
zijn van de kerker tot het maatschappelijke leven. Dat het huis daarbij 
de jongelui enig toekomstperspectief bood in de vorm van een militaire 
carrière of, later, als smid of timmerman, was slechts een middel tot het 
verheven doel van de zedelijke verbetering. Na de vaststelling dat de 
bijlage geen enkel nieuw inzicht had geleverd tot de kwestie Groenesteeg 

59. Jaarverslag CZV 1863,24. 61. Ibidem, 26-27. 
60. Ibidem, 25. 62. AG. 
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en de stellige verzekering dat de Leidse commissie bepaald niet te beroerd 
was tot opheffing over te gaan mits er iets beters te krijgen was, stelde de 
schrijver van de brief in een motie van orde voor om de discussie over 
de toekomst van het gesticht te verdagen tot de volgende algemene 
vergadering en het hoofdbestuur uit te nodigen het gedane voorstel 
nogmaals toe te lichten. 

Pure tijdwinst dus. Lang heeft het echter niet meer geduurd. Uit een 
briefwisseling uit 1864 tussen Amsterdam en Leiden blijkt dat de zaak 
nog steeds in een impasse verkeerde. Tijdens de algemene ledenvergade
ring staakten de stemmen toen de beslissing over opheffing van de 
Groenesteeg genomen moest worden. Vandaar dat het hoofdbestuur van 
het Genootschap ten tweede male aan de Leidse commissie de vraag 
voorlegde of het gesticht kon blijven draaien na een klein aantal wijzigin
gen of dat verplaatsing naar het platteland beter was. Het bestuur van de 
Groenesteeg koos in een memorie van antwoord van 16 augustus 1864 
uiteraard voor het eerste. Een landbouwkolonie wees het bestuur volstrekt 
af, met als motivering dat het soort jongens dat het gesticht bevolkte 
stadse straatfiguren waren, ongeschikt voor de landbouw. Verder wilde 
het bestuur gewoon op de oude voet verder gaan. Als gebaar van goede 
wil was de commissie bereid om de timmermanswinkel op te heffen, 
mits hier een uitbreiding van de smederij tegenover stond. Deze zou 
omgebouwd moeten worden tot een spijkermakerij, omdat het maken 
van spijkers gemakkelijk in een jaar te leren was en goede toekomst
mogelijkheden bood.63 

Ook deze voorstellen vonden geen genade in de ogen van het hoofd
bestuur. Na opnieuw een jaar gedelibereer besloot het Genootschap een 
einde te maken aan de 'Groenesteeg'. Op 30 oktober 1865 werd de 
laatste pupil, Johannes Hendrikus Woermeijer, naar zijn ouders in 
Schiedam teruggestuurd.b4 

CONCLUSIE 

Het interessante experiment om jeugdige ontslagen gevangenen op 
vrijwillige basis gedurende een jaar tot betere mensen te maken is niet 

63. Jaarver5lag GZV 1864,28-35. 64. AG, Namenboek, nr. 89. 
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zozeer mislukt door de weigering van het ministerie om de knapen uit 
de Groenesteeg nog langer toe te laten tot de krijgsmacht, als wel door 
het verschil in opvatting tussen het hoofdbestuur van het Genootschap 
en de bestuurders van het doorgangshuis in de Groenesteeg. Waar het 
eerste de opvatting huldigde dat de pupillen van het gesticht in een jaar 
tijd klaargestoomd moesten worden tot matroos, soldaat, smid of tim
merman, ging de Leidse commissie ervan uit dat haar straffe hand maar 
lieflijke gemoed een zedelijke verbetering van de jeugdige ex-gevangenen 
zou opleveren. Niet werd daarbij onbeproefd gelaten. Het beste voorbeeld 
is het geval Hein Andries, die met zijn tweelingbroer Hendrik vijf jaar 
in het gesticht heeft gebivakkeerd. Gedurende die tijd waren bestuurders 
noch directeur erin geslaagd Hein ook maar iets bij te brengen. Hij werd 
als "ongeschikt voor alles" op 10 augustus 1864 naar zijn vader in 
Leeuwarden teruggezonden.65 

Misschien hebben de initiatiefnemers van het gesticht niet kunnen of 
willen inzien dat niet iedereen tegen de klippen op begeleid wenst te 
worden. Dat zij dit toch hebben geprobeerd, verdient de grootste bewon
dering. 

65. Ibidem, nr. 73. 
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BIJLAGE. DE DELINQUENTEN 

Onderstaande gegevens betreffen de in het gesticht opgenomen jongens. 
Achtereenvolgens staan vermeld: de naam, de geboortedatum, de plaats 
van herkomst en de periode(n) van opname. 

Leeftijd van de delinqumlen bij' opname 

Aantal 25 

20 

15 

10 

o 
Leeftijd 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Altenberg, Johannis (31 juli 1848, Zaandam): 11 februari 1864 - 6 juni 1865 

Andries, Hein (3 september 1846, Leeuwarden): 3 oktober 1859 - 10 augustus 1864 

Andries, Hendrik (3 september 1846, Leeuwarden): 3 oktober 1859 - 30 mei 1864 

Anrae, Antonius Johannes (19 maart 1842, Amsterdam): 14 juni 1859 - 16 september 

1859 

Banels, Dirk Lodewijk (12 januari 1846, Zaandam): 26 november 1860 - 18 maart 1864 

Beeker, Karel Lodewijk (12 augustus 1841, Amsterdam): 9 april 1858 - 12 april 1858 

Been, Cornelis (28 februari 1841, Heemstede): 15 maart 1859 - 26 mei 1861 

Bego, Salomon Eliazer (7 januari 1845, Utrecht): 27 juli 1862 - 31 juli 1862 
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Beuk, Johannes Hendrikus (26 mei 1845, Amsterdam): 24 december 1860 - 5 juni 1861 

en 13 maart 1862 - 29 juli 1863 

Biljart, Hendrikus (30 november 1844, Utrecht): 24 juli 1860 - 5 juni 1861 

Boer, Gooze de (26 januari 1844, Zaandijk): 2 augustus 1859 - 19 juni 1860 en 9 decem

ber 1862 - 27 november 1863 

Bon, Johannes Cas per (17 februari 1848, Baarn): 23 oktober 1864 - 31 juli 1865 

Bongaarts, Jan Nicolaas Petrus (4 november 1842, Amsterdam): I I augustus 1859 - 19 

oktober 1860 

Boxsel, Willem Cornelis van (27 augustus 1847, Middelburg): 24 juni 1862 - 7 novem

ber 1864 

Briessen, Jacobus Bernardus van (22 april 1843, Den Haag): 16 november 1857 - 17 

november 1858 

Bruyn, Jan Willem de Gan Willem Janette; 25 januari 1841, Nieuwer-Amstel): 18 septem

ber 1858 - 25 mei 1861 

Cramer, Nicolaas Gerardus (IS juli 1848, Amsterdam): 17 februari 1863 - 2 augustus 

1863 

Dam, Johannes van (24 februari 1847, Amsterdam): I maart 1862 - 25 december 1862 

Dijkstra, Frederik Christiaan Lodewijk (13 oktober 1844, Zutphen): 2 maart 1859 - I3 

maart 1859 

Dijl, Arie van (17 februari 1853, Dordrecht): 14 maart 1865 - 2 juni 1865 

Dissel, Jan (14 augustus 1847, Amsterdam): 21 april 1864 - 28 mei 1865 

Duits, Jan (Arnhem): 16 maart 1858 - 20 maart 1858 

Duurtsema, Gerrit (28 september 1839, Oldehove): 9 januari 1859 - 21 mei 1860 

Essen, Jacobus van (14 augustus 1847, Amsterdam): 2 oktober 1862 - I mei 1863 

Ewijk, Johannes van (I februari 1841, Eethen): 6 mei 1858 - 10 mei 1858 

Fangel, Johannes Martinus (10 december 1837, Den Haag): I3 november 1858 - 30 april 

1859 en 3 mei 1859 - 24 oktober 1859 

Fran k, Izaak van (3 I december 1847, Amsterdam): 29 mei 1864 - I I jan uari 1865 

Frouw, Nicolaas (15 december 1846, Woudrichem): I december 1863 - 2 juni 1865 

Gaffel, Hermanus (24 november 1843, Amsterdam): 26 augustus 1859 - 5 juni 1861 

Gerke, Ferband (4 december 1844, Sneek): 19 november 1862 - 2 augustus 1863 

Gerritsen, Juriaan (12 november 1849, Purmerend): 7 februari 1865 - 26 juni 1885 

Goezinnen, Aris (27 juni 1844, Zaandam): 18 januari 1863 - 18 juli 1863 

Groot, Pieter Evert (17 juli 1850, Hoorn): 17 oktober 1864 - 2 juni 1865 
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Haagen, Richardus Cornelis van ([5 november [845, Amsterdam): 27 februari [86[ - 5 

juni [86[ 

Haick, Michael Anthonie (3 augustus [845, Zaandam): [8 juni [864 - 4 april [865 

Halewijn, Johannes Frederik Abraham (29 mei [851, Amsterdam): 8 februari 1865 - 2 

juni 1865 

Hallie, August Wilhelm (26 december [843, Amsterdam): 12 mei 1862 - 7 juni 1862 

Ham, David van (23 april [844, Breda): 28 november [860 - 28 juli 1861 

Heide, Johannes de (23 juni [846, Den Haag): 28 juli 1862 - 18 mei 1864 

Herter, Willem: 20 februari 1861 - 4 juni [861 

Hirdes, Pieter (28 oktober 1846, Haarlem): 20 decmber 1862 - 22 juni 1865 

Hoffman, Johannes Theodorus Stanislaus (13 november 1842, Den Haag): 30 juni 1858 

- 21 oktober 1859 

Hoven, hanciscus Jacobus (I mei 1848, Amsterdam): [8 februari [862 - 2[ juni 1865 

Jadot, Adriaan (18 augustus 1844, Breda): 17 maart 1859 - 30 maart 1859 

Jansema, Jan (25 mei 1835, Noordhorn (Gr.)): 27 juni [859 - 7 juli 1859 

Jansen, Marcelis (27 mei 1844, Eist): 12 oktober 1860 - 28 april [861 

Kagie, Johann es Karel Martinus (31 juli 1843, Den Haag): 19 januari 1858 - 9 februari 

1859 

Kampen, Wouterus van (24 augustus 1843, Amersfoort): [2 mei [859 - 30 november 

1859 

Ketting, Hendrikus Johannes Salomon (9 april 1840, Amsterdam): 4 december 1857 - 10 

april 1858 

Keyzer, Corne\is (5 februari 1837, Amsterdam): 19 september 1859 - 18 april 1860 

Klarenbeek, Gerrit (18 september 1840, Loosdrecht): 16 februari [858 - [4 september 

1859 

Klodenwijk, Jan (14 juli 1844, Maurik): 26 mei 1862 - I augustus 1862 

Knip, Cornelis (3 mei 1842, Hoorn): 2 maart 1860 - 20 april 1861 

Kobes, Jacob (24 april 1847, Leeuwarden): 6 augustus 1859 - 10 augustus 1859 

Kooi, Jan (18 april 1841, Boornbergum): 16 december 1858 - 16 september 1859 

Kramers, Athcnasius Johannes (2 januari 1841, Sneek): 3 januari 1858 - 9 januari 1859 

Kreeft, Jacob: [I augustus 1858 - 6 februari [860 (Enkhuizen) 

Kuiper, Johannes (8 april 1840, Amsterdam): 18 februari 1859 - 10 oktober 1861 

Labey, Gerrit (1 februari 1845, Schoonhoven): 2 februari 1860 - 22 oktober 1862 

Lebrus, Abraham (11 januari 1844, Rotterdam): 6 april [86[ - [9 september 1861 
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Leeuwen, Wilhelm Martinus van (15 december 1842, Deventer): 20 september 1860 - 7 

november 1860 

Linde, Christiaan Cornelis van der (13 september 1840, Amsterdam): 2 maart 1859 - 25 

september 1861 

Linden, Johannes Antonius van der (30 januari 1848, Rotterdam): 17 september 1862 -

2 november 1862 

Maartens, Johannes Hendrikus Carolus (28 januari 1848, Schiedam): 27 juli 1862 - 4 

augustus 1862 

Munck, Jacobus Johannes de (20 december 1845, Retranchement): 15 september 1864 -

29 april 1865 

Noorden, ? van (2 november 1848, Den Haag): 10 november 1862 - 22 november 1862 

Nossant, Jozef Thomas (30 maart 1846, Maastricht): 21 juni 1862 - 22 augustus 1863 

Pannekoek, Jan Cornelis (18 april 1845, Amsterdam): 25 juni 1862 - 15 augustus 1863 

Pietief, Hendrik (23 september 1844, Amsterdam): 24 mei 1862 - 17 april 1864 

Plantenga, Jurre (5 november 1844, Leeuwarden): 5 maart 1859 - 16 september 1859 

Prins, Claas (18 maart 1840, Amsterdam): 13 maart 1858 - I juni 1859 

Salentijn, Abraham (29 maart 1848, Amsterdam): 7 februari 1865 - 7 april 1865 

Schenk, Willem Frederik van (I februari 1843, Amsterdam): 21 september 1859 - 8 sep-

tember 1861 

Schoenmaker, Cornelis Hermannes (12 september 1845, Alkmaar): 5 oktober 1859 - 8 

september 1862 

Snikkers, Johannes Marinus (27 mei 1848, Rotterdam): 15 augustus 1862 - 22 mei 1865 

Snoek, Jan (22 oktober 1847, Rotterdam): 27 januari 1864 en 2 februari 1865 - 6 april 

1864 en 24 mei 1865 

Speiss~r, Stephanus(5 april 1839,A.msterdam): 20 december 1857 - 9 december 1858 

Spruit, Pie!er (12 februari 1'846, Ha~erswoude): 6 april 1862 - 8 februari 186? 

Suteis, Her!l}anus Hendrikus (11 oktober 1840, Amsterdam): 3 februari 1860 - 26 mei 

1861 . 

Tere, ;anChristia~n Gottlieb (20 januari 1840, Amsterdam): 14 februari 1858 - IS sep-

tember 1859 

Theunissen, Antoon (7 juni 1842, Haten): I april 1859 - 4 juni 1860 

Valk, Gijsbrand (13 februari 1844, Zaandam): 29 maart 1863 - 18 mei 1864 

Valk, Jacobus (12 juni 1842, Amsterdam): 24 april 1859 - 10 mei 1860 
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Veer, Willem van der (19 januari 1842, Amsterdam): 24 november 1858 - 30 november 

1858 

Velde, Jan Frederik van der (17 augustus 1844, Amsterdam): 28 maart 1861 - 27 septem

ber 1863 

Verbrugge, Willem (20 april 1843, Amsterdam): 26 januari 1861 - 29 september 1861 

Vermeulen, Johannes Hendrikus (19 oktober 1840, Valkenswaard): 18 mei 1859 - 16 

september 1859 

Weevers, Hendrik Jan (28 maart 1839, Wisch): 14 mei 1859 - 4 juli 1860 en van een 

onbekende datum tot 22 mei 1861 

Westhoff, Johannes Antonius (23 oktober 1847, Den Haag): 18 oktober 1862 - 27 no

vember 1863 

Woermeijer, Johannes Hendrik (9 januari 1847, Schiedam): 27 oktober 1862 - 30 okto-

ber 1865 

Wort, Willem Frederik van (21 mei 1849, Haarlem): 27 maart 1863 - 2 augustus 1863 

Zemeling. Gerrit (7 oktober 1846, Arnhem): 27 juni 1861 - 5 maart 1864 

Zeyl, Thijs (11 september 1845, Sneek): 12 juni 1862 - 18 maart 1864 
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Charles T. Liernur (coll. Barendregt). 



L. BARENDREGT 

De Vereeniging tot Verbetering van de Volksgezondheid 
te Leiden, 1867-1900. 
Milieu-activisme en elitaire sociale bewogenheid 
in de tweede helft van de negentiende eeuw 

Archiefonderzoek naar milieuhygiëne of volksgezondheid in Leiden in 
de tweede helft van de negentiende eeuw leidt onvermijdelijk een keer tot 
een ontmoeting met de Vereeniging tot Verbetering van de Volks
gezondheid te Leiden (VVVL). Deze vereniging was in haar tijd in Leiden 
één der vele met een maatschappelijke betekenis.' Het was echter wel de 
enige die zich richtte op het milieu en zijn invloed op de bevolking en 
op dat vlak ook successen behaalde, zij het misschien in onze ogen 

. 2 
gennge. 

MILIEUHYGIENE IN DE NEGENTIENDE EEUW 

Omstreeks het midden van de negentiende eeuw speelde in Leiden, 
evenals in vele andere gemeenten in binnen- en buitenland, het riole
ringsprobleem. Lozing van afValwater op de openbare wateren begon 
ernstige gevolgen van allerlei aard te krijgen en wel zodanig, dat een 
oplossing dringend noodzakelijk was.3 Vooral de volksgezondheid was 
daarbij in het geding gezien onder meer het frequent optreden van 
cholera-epidemieën. In Leiden had de Commissie van Fabricage, een 
commissie uit de gemeenteraad, zich al jaren tevergeefs met het zoeken 
naar een oplossing bezig gehouden. De situatie was in het stadium 
gekomen dat de gemeenteraad in september 1866 machtiging verleende 
om het vraagstuk aan drie deskundigen voor te leggen. Aan dat besluit 
werd in januari 1867 uitvoering gegeven.4 

Langzaam maar zeker begon de gedachte veld te winnen, dat inzame
ling en behandeling van het afValwater was te verkiezen boven een onge-

I. Zie voor een opsomming van vereni
gingen op maatschappelijk gebied de 
adreslijst bij de jaarlijkse uitnodiging 
van B. en W. om gegevens te verstrek
ken ten behoeve van het gemeentelijk 
jaarverslag, bijvoorbeeld voor het jaar 
1874: Gemeentearchief Leiden (GAL), 

Secretariearchief na 1851 (SA 111), 

inv.nr. 215, Missivenboek 48 (1875 en 

1876), nr. 31, brief 14 januari 1875. 
2. Voor het WVL-archief, zie bijlage 1. 
3. A. de Swaan, Zorg en de staat .• Welzijn, 

onderwijs en gezondheidszorg in Europa 
en de Verenigde Staten in de nieuwe tijd« 
(Amsterdam 1989) 130-135, 138-143. 

4. GAL, Handelingen van de gemeenteraad 
van Lryden 1867, 11 . 
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zuiverde lozing. Eén van hen die zich beijverden om voor het algemene 
probleem een algemene oplossing te vinden was eh.T. Liernur.5 Het op 
zijn ideeën gebaseerde, en later naar hem genoemde, rioolwaterafvoer
stelsel werd door hem in Duitsland voor het eerst in 1866 geoctrooieerd 
en in datzelfde jaar ook in Nederland en Engeland.6 Hij heeft daarover 
veel gepubliceerd .7 

Het volledige Liernurstelsel bestond uit twee onafhankelijke riool
systemen. Het ene was bestemd voor de afvoer van regen-, huishoudelijk
en bedrijfsafvalwater direct op de grachten. Het andere mocht alleen 
benut worden voor de afvoer van faecaliën omdat die als meststof in de 
landbouw werden gebruikt. Het is dit laatste systeem wat bedoeld wordt 
als in de praktijk over het Liernurstelsel wordt gesproken en dat in 
principe zeer eenvoudig was; het doet ook wat denken aan de vacuum
systemen onder de huidige typen rioolstelsels. 

In de straten werden ijzeren buizen met een diameter van 10 tot 20 
cm gelegd. Deze mondden uit in eveneens in de straat aangebrachte, 
cylindervormige, plaatijzeren reservoirs met een inhoud van circa 600 
liter. Tussen het reservoir en elk der buizen bevond zich een kraan. 
Vanuit de in de straat aangebrachte buizen liepen afvoerleidingen naar 
de woningen; de afvoerleidingen waren via een terugslagklep op de 
hoofdleidingen aangesloten. In de woningen waren speciale closetpotten 
aangebracht, die via een huisleidingensysteem op de genoemde afvoer
leidingen waren aangesloten. In de huisleidingen was een stankafsluiter 
opgenomen, die tevens dienst deed als opvang van de in de closetpotten 
gedeponeerde faecaliën. Met behulp van een mobiele, door een stoom
machine aangedreven, luchtpomp, een zogeheten 'locomobile', werden de 
faecaliën naar de ondergrondse reservoirs getransporteerd en vervolgens 
daaruit in een tankwagen gebracht. Vanuit de tankwagen werden de 
meststoffen overgebracht in vaten, die op het land werden geleegd . Zo 
werd enerzijds het milieu in de stad gediend en anderzijds de landbouw 
een dienst bewezen. Beide facetten speelden bij Liernur een rol. 

J.A. Boogaard, hoogleraar aan de Leidse Universiteit, was een fervent 
aanhanger van de ideeën van Liernur. Dat ging zover dat hij in een 
medisch vakblad een onverbloemd pleidooi hield voor de keuze van het 

5. D.E.C. Knuttel, 'In memoriam Ch.T. 
Liernur', De Ingenieur 8 (1893) 136-7. 

6. Voor Duitsland: Verordnungsblatt des 
Herzogthums Nassau, 25 juli 1866 
(vriendelijke mededeling M. Daru); 
Nederland en Engeland: H. van Zon, 
'Openbare hygiëne', in: H.W. Lintsen 

e.a. (red.), Geschiedenis van de techniek 
in Nederland II (Zutphen 1993) 63. 

7. Waaronder De rioolquestie ('s-Graven
hage 1867) en Het pneumatisch rioo/
stelsel nader beschouwd en toegelicht in 
zijn bijzonderheden en werking [. . .J 
(1868), beide H.C. Suzan CHz. 
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Liernurstelsel boven alle andere. Dit systeem zou de oplossing zijn uit 
zowel hygiënisch als uit financieel oogpunt.8 Gezien zijn betrokkenheid 
bij dat stelsel neem ik aan dat hij al in 1866 goed van de ontwikkeling 
hiervan op de hoogte was. De burgemeester van Leiden en Boogaard 
kenden elkaar, al was het alleen al doordat zij beiden lid waren van de 
afdeling Leiden van de Maatschappij tot bevordering der Geneeskunde.9 

Voor Leiden en vele andere steden werd 1866 een rampjaar voor de 
volksgezondheid: de bevolking werd weer eens getroffen door een 
cholera-epidemie. Die kostte in Leiden aan 879 inwoners het leven (op 
een totale bevolking van 38.492 personen).10 Al snel na het aflopen van 
de epidemie, namelijk op 21 juni nodigde de burgemeester, dr. W.c. van 
den BrandeIer, dr. c.A. Rombach en de professoren J.A. Boogaard en 
J.C.]. Evers uit op 22 juni in het stadhuis om met hem en de voorzitter 
van de Commissie van Fabricage, mr. C.H. Hubrecht, "alsdan te bespre
ken de maatregelen die binnen deze gemeente omtrent de riolen en de 
waterverversing, in het belang der hygiëne zouden kunnen genomen 
worden. "11 Waarom hij deze groep vroeg en niet de commissie uit de 
raad die het dagelijks bestuur bijstand verleende inzake cholera-epide
mieën (in andere steden de Cholera-commissie genoemd 12) is niet meer 
te achterhalen. Mogelijk dat de burgemeester een los van de gemeente 
staande overleggroep wenste en daarom een beroep deed op het particu
lier initiatief. Daarbij was hij bij Boogaard voor de rioleringSproblema
tiek dus aan het juiste adres. Wellicht had hij daarbij het voordeel, dat 
op het gebied van de gezondheidszorg in Leiden op dat moment alleen 
de zogeheten "Plaatselijke commissie van geneeskundig toevoorzicht 
ingevolge de Geneeskundige staatsregeling van 1818" werkzaam was. Deze 
commissie hield zich slechts bezig met ziekte- en sterftestatistieken.13 

De Gezondheidscommissie op grond van de Gemeentewet van 1851, 
welke commissie in Leiden overigens pas in 1860 tot leven werd gewekt, 
en die zich daarentegen bezig had gehouden met riolering, waterleiding, 
de toestand van levensmiddelen, enzovoort (min of meer het gebied van 

8. ].A. Boogaard, 'Een nieuw antwoord 
op eene oude vraag', Nederlands Tijd· 
schrift voor Geneeskunde (1868). 

9. GAL, Kleine inventarissen (Kl.inv.) 
nr. 144, Archief van de Commissie 
voor Volksgezondheid 1854-1875 
(ACV), Ledenlijst Maatschappij Ned . 
Ver. voor Geneeskunde, afd. Leiden. 
Ook P.L.c. Driessen, A. Rutgers van 
der Loeff en H .P.C. Stoffels waren lid. 

10. Gemeenteverslag 1866, 4, "Loop der 

bevolking gedurende 1866" en bijlage 
10, "Staten betreffende de cholera." 

11. ACV nr. 450, brief van de burgemeester 
aan J.A . Boogaard, 21 juni 1866. 

12. SA 111 inv.nr. 211, Missivenboek 1867-
1868, nr. 166, brief aan de burge
meester van Haarlem, 6 maart 1867. 

13. Kl.inv. nr. 145, Archief Plaatselijke 
commissie van Geneeskundig Toe· 
voorzigt. 
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de nog op te richten wvt), was al weer ter ziele als gevolg van de in 1865 
in werking getreden Wet op het Staatstoezicht op de Volksgezondheid 
waarin voor een wettelijke lokale commissie geen ruimte was ingeruimd. 
Haar archief beslaat daarom slechts de periode 1860 tot en met 1864. 14 

Het ontbreken van zo'n commissie zou daarom ook een goede reden 
hebben kunnen zijn waarom de burgemeester de conferentie op 22 juni 
belegde. Van die conferentie zijn geen notulen of verslag, in welke vorm 
ook, bekend. 

DE OPRICHTING EN DOELSTELLING VAN DE VVVL 

Het werd na de conferentie op 22 juni 1866 stil rondom maatregelen in 
het belang der hygiëne. Tot februari 1867, want toen kreeg een selecte 
groep Leidenaars een uitnodiging voor het bijwonen van een bijeen
komst, in het gebouw van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, op 
zaterdagmiddag 2 maart 1867, met het doel te komen tot de oprichting 
van de Vereeniging tot Verbetering van de Volksgezondheid te Leiden. ls 

Aan de convocatie is een strook gehecht, waarmede men zich als lid kon 
aanmelden en de convocatie ging vergezeld van een exemplaar van het 
ontwerp-reglement voor de op te richten vereniging. De uitnodiging ging 
uit van vijftien notabelen l6

, waaronder vier leden van het gemeente
bestuur (nrs. 2, 6, 8 en 14), vijf hoogleraren aan de Academie (nrs. 1, 3, 
5, 7 en 15), een rechter in de arrondissementsrechtbank (nr. 10) en een 
belangrijk fabrikant (nr. 13): 

I. ).A. Boogaard 6. P.1. de Fremery I I. A. Rutgers van der Loeff 

2. W.C van den BrandeIer 7. A. Heijnsius 12. K.A. Rombach 

3. A.H. van der Boon Mesch 8. CW. Hubrecht 13. O.A. Schretlen 

4. P.L.C Driessen 9. CW.H. van Kaathoven 14. H.P.C Stoffels 

5. ).CG. Evers 10. F.B . Coninck Liefsting 15. T. Zaaijer 

14. Kl.inv. nr . 143, Archief Gezondheids
commissie. Zie ook het verslag door 
B. en W. aan de gemeenteraad over de 
jaren 186 I, 1862 en 1863 (Gemeentever

slag 1861, 1862 en 1863) respectievelijk 
bijlagen 13, 13 en 14 en Gemeentever

slag 1864, 20. Na aftreden van de com
missie is geen nieuwe meer benoemd 
in afwachting van de wet Staatstoe
zicht uitoefening geneeskunst. 

15. De vereniging komt nadien onder zeer 
uiteenlopende namen voor. Zelfs de 
bestuursleden van de WVL vergisten 
zich nog wel eens. Vooral het woord 
"verbetering" wordt nogal eens 
"bevordering. " 

16. GAL, Bibliotheek over Leiden en 
omstreken (BLO) nr. 30105, rond
schrijven met ontwerpreglement. 



DE VEREENIGING TOT VERBETERING VAN DE VOLKSGEZONDHEID 107 

A. Heijnsim, voorzitter van de vvw. van 1878 tot 1885 (GAL, Pv.nr. 51822). 
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Als reden voor de oproep wordt genoemd, dat een ieder er van overtuigd 
is dat de volksgezondheid in Leiden ongunstig afsteekt bij die van andere 
steden in Nederland en dat zou te wijten zijn aan nadelige plaatselijke 
factoren. Die laatste te leren kennen en aan hun eliminatie mee te 
werken is het doel van de op te richten vereniging. 

Vermoedelijk heeft de oprichting in Utrecht van een gelijknamige 
vereniging, al in 1866 en daar voortkomende uit de cholera-commissie, 
inspirerend gewerkt. l

? Ook in Dordrecht, op initiatief van de cholera
commissie aldaar, en later Den Haag hebben vw's gefunctioneerd. 18 

De vereniging wordt inderdaad, op 2 maart 1867, opgericht en wel als 
een vereniging zonder rechtpersoonlijkheid en is bedoeld voor een groep 
van belangstellende mensen. 

Ook het op 2 maart 1867 vastgestelde reglement is bewaard gebleven.19 

Artikel 1 daarvan formuleert de doelstelling "De Vereeniging stelt zich 
ten doel de verschillende invloeden te leren kennen, die in Leiden nade
lig op de volksgezondheid inwerken, teneinde deze laatste zoveel mogelijk 
te helpen verbeteren" en artikel 2 verklaart hoe men dit doel wil berei
ken: het instellen van onderzoeken en het publiceren van de resultaten 
ervan. De Vereeniging wordt opgesplitst in drie secties (artikelen 5 en 6), 
die de volgende onderzoekstaken krijgen: 
- lste sectie: "den toestand der woningen vooral van geringere volks
klasse" 
- 2de sectie: "den aard van de voedingsmiddelen en het drinkwater" 
- 3de sectie: "de verspreiding van die volksziekten, waarop vooral plaatse-
lijke omstandigheden een kennelijken invloed hebben." 

Artikel 3 geeft de mogelijkheid om actie te ondernemen. Daarin 
wordt bepaald, dat het bestuur, zodra zij dit nodig of nuttig oordeelt, het 
gemeentebestuur of andere autoriteiten wijst op zaken die algemeen of 
lokaal schadelijk op de volksgezondheid inwerken. De overige artikelen 
betreffen huishoudelijke zaken. 

17. Verslagen 1866-1901 (nrs. 1-23) van 
deze vereniging: Universiteitsbiblio
theek Leiden (UBL), V 76. Het verslag 
van 1869 meldt op p. 52 met betrek
king tot onder andere Leiden: "veree
nigingen [ ... ] die, op de leest van onze 
Vereeniging [zijn] geschoeid." Boven
dien was Boogaard corresponderend 
lid van de Utrechtse Vereeniging. 

18. Verslagen van de Vereeniging tot Verbete· 
ring van de Volksgezondheid te Leiden, 
opgericht den 2den maart 1867 (verder: 
Verslag vvvz.; BLO nr. 30107, UBL 2028 
B 58-61 en UBL 1123 E 2). Vw's van 
Dordrecht en Den Haag worden ver
meid in Verslag vvvz. 1869 en 1872. 

19. BLO nr. 30106. 
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DE VEREENIGING' 

Na de oprichting worden de beweegredenen daarvoor uitgediept door te 
vermelden dat de epidemie van 1866 aan haar oprichting in niet geringe 
mate heeft bijgedragen en wordt er aangetekend: "De oorsprong der 
Vereeniging ligt in het bewustzijn, somtijds eerst na zware rampen 
ontstaan, dat de toestand onzer steden voor de gezondheid, vooral der 
geringere volksklassen, veel te wensen overlaat" en het bestuur hield er 
zich van overtuigd, dat de verbetering van de volksgezondheid tot een 
der moeilijkst oplosbare, sociale vraagstukken behoort.20 

In 1870 volgde de omzetting in een vereniging met rechtspersoon
lijkheid, aangegaan voor 29 jaren.21 Het laatste jaar waarover een bericht 
van haar activiteiten is aangetroffen is het jaar 1900.22 

Gegevens met betrekking tot het bestuur, de leden en de voorzitters 
en secretarissen van de secties worden steeds in de verslagen23 vermeld. 
Voor de periode na 1888, het jaar waarin het laatste Verslag verscheen, 
zijn er de correspondentie met het gemeentebestuur en de gemeentelijke 
jaarverslagen als bronnen. Voor zo ver valt te verifiëren heeft de WVL 

drie voorzitters en vijf secretarissen-thesaurier gekend, terwijl twee leden 
aanvullende bestuursfuncties hebben bekleed. 

Het ledenbestand van de WVL is beperkt geweest en varieerde tussen 
98 en 173 leden. Afgezien van de uitschieter in 1874 (173) neemt het 
aantal verenigingsleden door de jaren heen continu af. Mogelijk geeft dit 
een aanwijzing voor de maatschappelijke betrokkenheid bij zaken met 
betrekking tot de volksgezondheid, maar ook is het mogelijk dat men 
meende dat de grote problemen waarmee in 1867 werd geworsteld allengs 
tot een oplossing waren gekomen, waardoor de noodzaak van het lid
maatschap van de vereniging niet meer zo werd gezien.24 Daarop zou 
kunnen wijzen wat in het laatst verschenen jaarverslag, dat van 1888, in 
het daarin opgenomen Verslag aan de Algemene Vergadering van 23 
maart 1888, over de dan kwijnende vereniging berustend wordt opge
merkt: 

20. Verslag lIVW. 1869, verslag aan de 
Algemene Vergadering, 14 december 
1867. 

21. De ontwikkeling blijkt uit de drie 
reglementen die de vereniging heeft 
gekend; zie Verslag lIVW. 1869 en 1870. 
In het vervolg wordt de oudste num
mering van de artikelen aangehouden. 

22. Gemeenteverslag 1900, 139 . 
23. Zie bijlage 2. 

24. Daarop kan ook wijzen het aantal 
pagina's en de samenstelling van de 
Verslagen: 65, 98, 66, 54, 47, 35, 23, 22, 
35 en 15 pagina's. Het jaar 1870 
springt er uit, maar dat was dan ook 
het jaar waarin de belangrijke keuze 
voor jaren van het rioolstelsel speelde. 
Voor het overige is het net als de 
reeks aantallen leden een continu 
monotoon dalende reeks met dezelfde 
oorzaak mogelijk als achtergrond. 
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In menig opzicht in deze (de volksgezondheid) van belang, verkreeg onze gemeente in 

latere jaren veel goeds; men denke b.v. aan drinkwater, aan riolering, aan demping van 

onreine grachten; het ligt nu in den aard der zaak dat wij ons met deze hoofdzaken 

minder hadden bezig te houden en onze bemoeiingen van minder omvang waren dan 

vroeger het geval was. 

Hieraan kan worden toegevoegd, dat ook het optreden van epidemieën 
minder frequent werd.2s 

Kortom, zo tegen het laatste decennium van de negentiende eeuw had 
de Vereeniging in Leiden haar doel in grote trekken wel bereikt. In 1901 
werd bovendien de Wet op het Staatstoezicht op de Volksgezondheid 
vervangen door een nieuwe wet, de Wet Staatstoezicht uitoefening 
Geneeskunst en daarin was weer wel voorzien in een Plaatselijke Gezond
heidscommissie die ook in Leiden werd opgericht.26 Niemand zal toen 
nog een verlenging van de 'Vereeniging' hebben overwogen. 

In de Bijlagen is een aantal gedetailleerde gegevens omtrent de vereni
gmg opgenomen. 

DE SECTIES 

Van de derde sectie waren onder meer lid de hoogleraren Boogaard en 
Evers, als ook Dr. Rombach. Zij namen van buiten het gemeentebestuur 
deel aan het gememoreerde overleg op 21 juni 1866. Het kan geen toeval 
zijn dat juist deze derde sectie, zoals nader zal blijken, de vereniging 
actief naar buiten zal doen treden bij het plaatselijke rioleringsvraagstuk. 

Het werk van de tweede sectie is vooral van toegevoegde waarde voor 
dat van de beide andere; hoogstens zou aan haar als sectie sec bekend
heid kunnen worden toegeschreven als het gaat om activiteiten met 
betrekking tot het oprichten van de Leidse Duinwater Maatschappij 
(LOM) en haar verdiensten voor de totstandkoming van een goede, 
gedetailleerde kaart van Leiden rond 1870. 

In de jaren tot 1874 voerden de ingestelde secties onderzoek uit op de 
hun toegewezen gebieden en publiceerden zij de resultaten daarvan in de 
Verslagen van de VVVL. 

25. Hierop wijzen ook het jaar van het 
laatste Verslag (1888), het jaar van op
heffing (1901) en de afnemende 
omvang van de correspondentie. 

26. Kl.inv. nr. 18, Archief Plaatselijke 
Gezondheidscommissie (1899) 1902-
1934. 
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De secties zelf ondernamen geen actie naar aanleiding van hun 
studieresultaten. De vereniging zelf deed dat wel, maar zeer terug
houdend. Het werd kennelijk voldoende geacht als de resultaten werden 
gepubliceerd . Aan de vrije krachten van de maatschappij werd vervolgens 
overgelaten om daar iets mee te doen: de WVL had het voortouw geno
men en anderen zouden haar aanbevelingen moeten uitvoeren. Dit was 
consistent beleid, vrijwel geheel naar de letter van artikel 2 van het 
reglement. Het paste ook naadloos in de tactiek die het handelen van de 
Vereeniging vanaf het begin kenmerkte: op de achtergrond blijvend door 
relaties en persoonlijke unies daar invloed uitoefenen waar dat in haar 
ogen nodig was. Soms echter werd publieke actie noodzakelijk geacht en 
schroomde het bestuur niet gebruik te maken van de haar in artikel 3 
van het reglement toegekende bevoegdheid om uit de anonimiteit te 
treden. 

Het werk van de eerste sectie 

De sectie begon vrijwel direct na de oprichtingsvergadering van de 
vereniging met haar werkzaamheden en zette die gedurende de jaren 1867 
tot en met 1870 gestaag voort. Zij rapporteerde haar bevindingen uitge
breid in de Verslagen van de Vereeniging van 1869, 1870 en 1871. Samen
gevat komt dit neer op het feit dat van de 1.350 onderzochte woningen 
verspreid over de gehele stad, er 489 uit het oogpunt van de gezondheid 
als slecht moesten worden beschouwd. Als hoofd gebreken werden slechte 
en vochtige muren, slechte riolen en gebrekkig onderhoud genoemd. Ter 
verbetering van de toestand zouden nieuwe woningen moeten worden 
gebouwd en de oude buiten gebruik gesteld. 

Hiermede was het werk van de sectie in hoofdzaak ten einde. Na nog 
in 1871 en 1872/1873 twee kleine aanvullingen op haar eerdere rapporten 
te hebben gegeven met betrekking tot de kwaliteit van het drinkwater in 
woningen27

, werd door deze sectie niets meer gepubliceerd. 
Het werk van de eerste sectie kreeg in 1890 landelijke bekendheid toen 

het werd genoemd tijdens de verhoren van de parlementaire enquête in 
dat jaar naar de toestand van de (arbeiders)woningen.28 

27. Verslag VVVL 1872 en 1874, 15 en 19. 28. C.H.D.]. van Heek en P.J.M. de Baar, 
Honderd jaar sociale woningbouw in 
Leiden (Leiden 1991) 37. 
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Het werk van de tweede sectie 

Ook de tweede sectie toog direct aan het werk. Dit was een afgeleide van 
dat van de lste sectie: vanuit de laatste werd opgave gedaan van welk 
drinkwater, dat wil zeggen van welke plaats, moest worden onderzocht. 
Dat onderzoek vond echter, althans in onze ogen, op primitieve wijze 
plaats. Slechts uiterlijke kenmerken zoals kleur, smaak, geur, helderheid 
en bezinksel werden beoordeeld. De kwalificatie van het water was ook 
niet meer dan goed, onzuiver, zeer onzuiver, slecht en zeer slecht. Van 
het particuliere water verkreeg circa vijftien procent de kwalificatie goed, 
dat uit de openbare pompen en het water uit de grachten kwam over
wegend niet verder dan slecht tot zeer slecht. 

Uitgebreide tabellen bij de rapporten in de Verslagen geven dit alles 
aan. De eindconclusie was dan nog wat optimistisch: "Helder en fris 
water, zoals een goed water zijn moet, troffen wij hoogst zelden aan." 

Eindelijk werd nog een onderzoek op de aanwezigheid van ammonia 
gedaan, omdat dat toentertijd (1870) een goede maatstaf ter beoordeling 
van de drinkwaterkwaliteit zou zijn. Het behoeft geen verbazing te 
wekken dat ook dit onderzoek negatief uitpakte. 

De slotsom van het onderzoek van deze sectie was, dat er in Leiden 
behoefte bestond aan verbetering van het drinkwater. 

Onderzocht werd ook nog of er mogelijk verband bestond tussen de 
drinkwaterkwaliteit en het aantal sterfgevallen ten gevolge van cholera of 
typhus in de desbetreffende woningen. Tot een verband werd niet gecon
cludeerd, ondanks dat de sectie vaststelde, dat 73 procent van de cholera
gevallen en 68 procent van de typhus-gevallen voorkwamen in woningen 
waar het water slecht of zeer slecht was. 

De sectie verzorgde vele jaren later het 'Rapport omtrent de samenstel
ling van het duinwater te Leiden'29 en in 1888 publiceerde zij over 
'Onderzoek van melk en Koemelk,.30 

Het werk van de derde sectie 

Het hoofddoel van haar onderzoek formuleerde zij als het nagaan van 
de invloed der plaatselijke gesteldheid op de gezondheid in het algemeen, 
en meer bepaald op het ontstaan en de afloop van ziekten. Zij deed dit 

29. Verslag WVL 1878. 30. Verslag WVL 1888. 
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door de analyse van de sterfteregisters over de jaren 1853-1866 met 
uitzondering van 1861. Van dit jaar was het register zoek. Gezocht werd 
naar het verband tussen woning en sterfte ten gevolge van cholera, 
difterie, morbilli, scarlatina, typhus en variolae: dus wederom in een 
rechtstreeks verband met het werk van de eerste sectie. 

Uit het onderzoek bleek, dat de sterfte aan cholera en typhus die van 
de andere ziekten dermate overtrof, dat het onderzoek tot deze beide kon 
worden beperkt. 

Reeds snel meende men buurten en woningen te onderkennen, 
waarbij deze ziekten 'bij voorkeur' voorkwamen. Het ging er vervolgens 
om vast te stellen, dat onder bepaalde omstandigheden de ziekten vaker 
voorkwamen. Dan zou dat tot een verband leiden en aanwijzingen geven 
waar wat aan gedaan zou moeten worden. 

Om echter de uit de registers verkregen gegevens goed te kunnen 
interpreteren, bleek een grafische weergave op een plattegrond nodig. 
Daarvoor werd een beroep op de gemeente gedaan, die er in toestemde 
gebruik te mogen maken van de kaart van Van Campen uit 1850, als
mede van de naar het kadaster getekende zogenaamde buurtkaarten. 
Tijdens het werk bleek echter dat die laatste kaarten niet juist waren en 
vele fouten bevatten. Na een verzoek van de VWL aan de gemeente werd 
aan Van Campen opgedragen de stadskaart te herzien. 

Op de nieuwe kaart werden de sterfgevallen door cholera en typhus 
aangegeven, evenals de varkenshokken, mestvaalten, beerputten en stallen. 
Die kaart werd in vier delen in de Verslagen gepubliceerd. 

Algemene conclusies werden niet getrokken. Wel werd vastgesteld dat 
in een bepaald huis, huizenblok of buurt een hogere sterfte door cholera 
en typhus voorkwam. Een verband tussen de uitkomsten van het werk 
van de eerste sectie (woningonderzoek) en het voorkomen van cholera en 
typhus werd niet verwacht en ook niet aangetoond. Zo werd dit werk van 
de derde sectie beëindigd. Het belangrijkste dat zij mijns inziens in het 
kader van dit onderzoek voortbracht was een goede, gedetailleerde kaart 
voorzien van de straatnamen. De laatste publikatie van de sectie was een 
rapport over 'De laatste roodvonkepidemie te Leiden 1878-1880,.31 

~---_._---_ ... _ --

31. Verslag V1IVZ. 1881. 
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Overig werk van de secties 

Naast de werkzaamheden en expliciete publikatie van het werk van de 
secties, werd ook door de onderscheiden leden van de secties onderzoek 
verricht en daarover gepubliceerd. Het is niet vast te stellen welke sectie 
voor welk onderzoek verantwoordelijk is. Zo verschenen artikelen over 
'De pokkenepidemie te Leiden in 1871' UA Boogaard)32; 'De sterfte in 
de gemeente Leiden in 1871' (L.J. Brinckman)33; 'Onderzoek lucht in 
openbare scholen te Leiden in 1875 en 1876' (subcommissie ad hoc)3\ 
'Onderzoek van enige voedingsmiddelen' (het bestuur)3S; 'Onderzoek van 
melk en Koemelk' (het bestuur).36 

Aan de indruk dat de onderzoeken van de vereniging zo langzamer
hand één en dezelfde kant opgingen is moeilijk te ontkomen. Vooral ook 
de vraag of steeds geopereerd werd binnen het raam van de doelstellingen 
bij de oprichting van de VWL wordt steeds discutabeler. 

EXTERNE ACTIVITEITEN 

De vereniging produceerde dus in het algemeen rapporten die niet 
rechtstreeks aan de overheid, in casu het gemeentebestuur van Leiden, 
gericht waren. Soms ondernam zij, zoals gezegd en gebruikmakend van 
haar in het reglement gegeven bevoegdheid wèl gerichte acties, hetzij 
publiekelijk, dan wel achter de schermen. 

Publieke activiteiten 

Er werd publiek actie gevoerd toen het in 1870 en later ging om de 
keuze van het rioolstelsel waarmee Leiden verlost zou moeten worden 
van de sterk vervuilde grachten. De VWL was sterk geporteerd voor het 
stelsel van Liernur37 en bestreed daarom niet alleen het plan van Conrad 
c.s. die voorstelden langs alle grachten in de walkanten riolering te 
leggen38 en het daarin verzamelde afvalwater te zuiveren en pas dan op 
de Rijn te lozen. Zij liet ook zelf een plan voor het stelsel van Liernur 
maken voor een gebied waarvan ten tijde van de opdracht nog niet eens 
bekend was dat die daarin gelegen gracht zou worden gedempt! Deze ac-

32. Verslag \IV1IZ. 1872. 
33. Ibidem. 
34. Verslag \IV1IZ. 1876. 
35. Verslag \IV1IZ. 1878. 
36. Verslag \IV1IZ. 1879; zie BLO nr. 30196, 

De koemelk, zoals die Ie Leiden verkochl 
wordl. Een ondeTZIJek verrichl en medege
deeld door de Vereeniging lol Verbetering 
der Volksgezondheid te Leiden (Leiden 

1878). 
37. Zie L. Barendregt, 'Het Liernurstelsel 

en Leiden', Leids Jaarboekje 80 (1988) 
78-\04. 

38. Een soort vroeg eilanden plan zoals in 
de jaren '70-'80 van onze eeuw oppor
tuniteitshalve door mij nog wel eens 
is geopperd. 
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tie leidde tot een 'Open brief aan de gemeenteraad met twee bijlagen 
waarna Conrad c.s. in de tegenaanval gingen met eveneens een 'Open 
brief. Deze laatsten leverden vervolgens van de zijde van de vereniging 
een brief met dupliek aan de gemeente. 39 

Datzelfde Liernurstelselleidde in 1874, toen het ging om de demping 
van de Marendorpse Achtergracht (de huidige Van der Werfstraat)40 en 
in 1878, toen uitbreiding ervan aan de orde was, tot een pleitbezorgend 
adres aan de gemeenteraad .41 Hoe de tijd invloed uitoefende op stand
puntinname blijkt uit het feit, dat de vereniging nog een laatste maal 
haar licht over het Liernurstelselliet schijnen. Dat was in 1892, toen was 
er sprake van een exploitatieovereenkomst met Liernur c.s. De vereniging 
keerde 180 graden en verklaarde zich (terecht ten langen leste) tegen 
verdere invoering van het stelse1.42 

Te bewijzen is het niet, maar de indruk wordt gewekt dat de VVVL in 
de zaak Liernur min of meer heeft gefunctioneerd als stroman van 
burgemeester en wethouders van Leiden. 

Stille diplomatie 

De andere wijze waarop actie werd gevoerd was die van een soort stille 
diplomatie, waarbij gevraagde en ongevraagde adviezen aan voornamelijk 
het gemeentebestuur werden gegeven. Daarbij ging het om zaken van 
verschillende aard. 

De vereniging adviseerde Burgemeester en Wethouders om met behulp 
van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van 17 november 1867 
er voor te zorgen, dat er geen nieuwe woningen in sloppen, gangen en 
andere daartoe ongeschikte plaatsen worden gebouwd en dat althans 
enige der meest ongezonde woningen buiten gebruik worden gesteld, als 
ze door de eigenaren niet worden verbeterd.43 Burgemeester en Wethou
ders lieten niet op zich wachten en vroegen nog geen twee weken later 
om vijf huizen aan te wijzen die voor bewoning nadelig zouden zijn.44 

De vereniging wees daarop maar liefst 44 woningen aan, welke uit 
hygiënisch oogpunt in elk opzicht waren af te keuren.45 Het antwoord 
was kort: na de winter zou men de zaak aanpakken.46 

39. Verslag \I1!W. 1870,53 e.v. 
40. BLO nr. 30105; Verslag \I1!W. 1876. 
41. Verslag \I1!W. 1878, Verslag uitgebracht 

op de Algemene Vergadering van 12 
april 1878. 

42. BLO nr. 22848. 
43. Verslag \I1!W. 1871, 12, nr. 23, brief aan 

B. en W. van Leiden, 10 oktober 1870. 

44. SA 111 inv.nr. 212, Missivenboek 1869-
1870, nr. 623, brief 13 oktober 1870 
(verzonden 22 oktober 1870). 

45 . Verslag \I1!W. 1871, 13, nr. 26, brief 
26 januari 1871. 

46. SA 111 inv.nr. 213, Missivenboek 1871-
1872, nr. 99, 31 januari 1871. 
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Het opslaan van mest en het houden en mesten van varkens veront
reinigde het milieu doordat het uit de mest vloeiende vocht (aalt) de 
bodem verontreinigde en het drinkwater in de omgeving (waterputten!) 
beinvloedde. Het Verenigingsbestuur adviseerde het gemeentebestuur over 
de in de APV op te nemen bepalingen om deze verontreiniging te beper
ken.47 

Bij herhaling tekende het bestuur bezwaar aan tegen het verlenen van 
een vergunning voor het houden en mesten van varkens. Het was in die 
tijd (1870) gebruikelijk om midden in de toch al dicht bebouwde binnen
stad varkens en kippen te houden. Dat gold bijvoorbeeld voor de Maars
mansteeg, de Kerksteeg, de ]anvossensteeg en de Looierstraat. In alle 
gevallen dat de vereniging bezwaar aantekende werd de vergunning 

. d 48 gewelger . 
Het bestuur gaf Burgemeester en Wethouders uitgebreide en deskun

dige raad hoe te handelen als weer eens de gevreesde cholera de Leidse 
burgerij zou belagen.49 Bij deze correspondentie valt als bijzonderheid te 
vermelden, dat de vereniging daarbij, bewust of onbewust, haar hand 
overspeelde en er wrevel bij het college ontstond. Dit ging zelfs zover dat 
het college schreef "van samenwerking zoude dan toch generlei vruchten 
zijn te verwachten." De vereniging bond daarop acuut in. so 

Het bestuur heeft bij herhaling het gemeentebestuur benaderd, opdat 
voldoende schoon drinkwater aanwezig zou zijn, dat werd aangevoerd 
door schuiten en opgeslagen in openbare reservoirs, terwijl ook de 
kwaliteit van het water uit het waterleidingnet van de LDM haar interesse 
had . Voorts ondersteunde het de plannen van de Commissie van Fabri
cage betreffende de verstrekking van duinwater. sl De vereniging heeft ook 
steeds trouw voldaan aan het jaarlijkse verzoek om toezending van gege-

47. SA Jll inv.nr. 121, Alg. reg. op de i.s. 
1873 t/m 1876, nr. 1089/1873, brief 
aan de Raad, met betrekking tot 
opmerkingen in het belang der 
volksgezondheid met het oog op de 
vast te stellen politieverordening, 
12 juni 1873. 

48. Zie bijvoorbeeld SA Jll inv.nr. 121, Alg. 
reg. op de i.s. 1873 t/m 1876, nr. 
1693/1873: brief aan B. en W., met 
verzoek geen toestemming te verlenen 
tot het houden en mesten van varkens 
aan de hierbij genoemde personen, 
30 augustus 1873; idem, nr. 1784/ 
1873, 15 september 1873; idem, nr. 

2241/1873,20 november 1873. 
49. Ibidem, nr. 1607/1873, brief aan B. en 

W., over voorschriften en opmerkin
gen bij het naderen en tijdens het 
heersen der cholera, 15 augustus 1873; 
ibidem, nr. 1699/[873, 3 I augustus 
1873. 

50. Ibidem, ongen., nr. 1793/1873, 13 
september 1873; SA 11 1 inv.nr. 214, 
Missivenboek 4A (1873 en 1874), 
nr. 683, 9 september 1873. 

51. SA 111 inv.nr. 121, Alg. reg. op de i.s. 
1873 t/m 1876, nr. 1346/1874, brief 
aan de Raad, 18 juni 1874. 
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vens over de werkzaamheden van de vereniging ten behoeve van het 
jaarlijkse gemeenteverslag. 

De correspondentie neemt in de loop van het bestaan van de vereni
ging steeds verder af. Mogelijk ligt de oorzaak daarvan in dezelfde 
redenen als die welke al eerder werden genoemd bij de omvang der 
verslagen. 

Verder ontplooide de vereniging de volgende activiteiten. 
- Het bestuur van de vereniging deed moeite om een bouwmaatschappij 
op te richten teneinde het vervangen van slechte woningen door goede 
te verwerkelijken. Dit lukte in 1870 vanwege de financiën niet. sz Pas in 
1873 werd de N.V. Leidsche Bouwvereeniging opgericht, waarvan de 
voorzitter van de Eerste sectie, later voorzitter van de vereniging, 
A. Heijnsius, tot zijn dood in 1885 voorzitter was. 
- Zij stimuleerde het instellen van een volksgaarkeuken voor een goed
kope en goede voeding voor het volk, naar voorbeelden in Rotterdam en 
's-Gravenhage. De eerste volkskeuken werd (mede) als gevolg daarvan op 
17 januari 1871 in een pand aan de Oude Rijn geopend en door de VVVL 
in de dagbladen aanbevolen.s3 

- Zij bevorderde de aanleg van een (duin)waterleidingnet. Daarbij heeft 
de vereniging zelfs met de gedachte gespeeld de Leidse burgers op te 
roepen tot een meeting om de "duinwaterquaestie" te bespreken. Daartoe 
was zelfs al, op uitnodiging van de Vereeniging, uit enige van de invloed
rijkste medeburgers een comité gevormd. Dit comité achtte het echter 
minder raadzaam een meeting te beleggen. Het was namelijk niet bekend 
welke kosten zouden moeten worden gemaakt om goed drinkwater te 
verkrijgen en zo lang dat het geval was meende het comité dat steun uit 
de burgerij te weinig gewicht in de schaal zou leggen. De meeting werd 
uiteindelijk niet gehouden. s4 In dit verband schreef de voorzitter van de 
vereniging een brochure, die in 1876 voor rekening van de vereniging 
werd uitgegeven. ss 

52. Zie noot 43. 
53. GAL, Archief N.V. Leidsche Volks

keuken, 1870-1882. 
54. Verslag VV\IZ. 1876. 

55. J.A. Boogaard, Een volksbelang. De 
waarde cener duinwaterleiding voor de 
bevolking van Leiden (1876); BLO nr. 
22554; zonder vermelding van op
schrift en auteur in Verslag VV\IZ. 1876. 
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(Leidsch Dagbidd. 13 januari 1871). 
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RESULTATEN EN BELANG VAN DE WVL 

De secretaris-thesaurier verzucht in zijn verslag voor de Algemene Verga
dering op 5 maart 1874 "dat grote uitkomsten door onze medewerking 
niet werden verkregen. De Hygiëne heeft vele bewonderaars maar weinig 
volgelingen." De oorzaak zoekt men in onwetendheid en het weinig 
tastbare resultaat "in genoegens en geld" van haar adviezen. De secretaris 
was naar mijn oordeel echter te somber, ook al liet de vereniging de 
moed niet zakken. Al het werk van de vereniging overziende meen ik dat 
mag worden gesteld, dat Leiden blij mag zijn dat de vereniging heeft 
bestaan en dat zij bij haar werkzaamheid grote belangen heeft gehad . 

Het resultaat van de actie van de VVVL met betrekking tot het Liernur
stelsel is duidelijk een eclatant succes, want, ook al gaat het te ver om te 
stellen dat het stelsel er zonder de vereniging niet zou zijn gekomen, het 
zou toch maar weinig gescheeld hebben. 

Voor het overige mag zeker worden aangenomen, dat de vereniging 
belangrijke invloed heeft uitgeoefend en tenminste impliciet en in 
sommige gevallen duidelijk expliciet tot ontwikkelingen van verbetering 
van de volksgezondheid aanleiding heeft gegeven. In die zin alleen al is 
haar aanwezigheid in de tweede helft van de negentiende eeuw zeker van 
belang geweest. Natuurlijk hadden de notabelen ook zo hun eigen 
belangen bij maatregelen ter verbetering van de volksgezondheid, maar 
sociale bewogenheid kan hen niet worden ontzegd. Dat de landelijke 
bekendheid voortvloeide uit de omstandigheid dat het gemeentebestuur 
niet handelend optrad, doet niet af aan het feit van die bekendheid en 
dat is mij van 'zusterverenigingen' niet bekend. 

DE WVL OPGERICHT UIT POLITIEK OPPORTUNISME? 

Met de bovenstaande samenvatting zou de geschiedenis van de VVVL ten 
einde kunnen zijn, ware het niet dat een nadere beschouwing van haar 
beginperiode mogelijk een bijzonder facet van de plaatselijke politiek aan 
het licht brengt. 

Op het eerste gezicht lijkt de VVVL een belangwekkend particulier 
initiatief te zijn geweest, dat in een lacune op haar gebied heeft voorzien. 
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In de latere jaren van de vereniging was dat zeker het geval, maar was het 
dat ook in de eerste jaren en vooral: is daarom de WVL opgericht? 

Laten we een aantal zaken nog eens op een rij zetten. Opvallend is 
dat de vereniging bij één kwestie in het openbaar haar stem meermalen 
heeft verheven: de rioleringskwestie. Eveneens opvallend is de standpunt
bepaling van het bestuur van de WVL in december 1867 bij de afweging 
van de werkzaamheden van de secties en eventueel andere taken: 

Maar men bedriege zich niet omtrent het wezen van den werkkring onzer vereniging; 

... voorlopig (en deze taak is waarlijk reeds zwaar genoeg) moet zij zich, voornamelijk 

althans, bezig houden met het opsporen van de oorzaken, het aanwijzen van de 

invloeden, die schadelijk op de gezondheidstoestand inwerken. 

Een fundamentele stellingname, direct gerelateerd aan de oprichtings
argumenten56 en de facto een regelrechte verwijzing naar de riolerings
kwestie. 

Het onderwerp van de bespreking op 22 juni 1866 in het stadhuis57 

en de reden van de uitnodiging om deel te nemen aan een bijeenkomst 
voor de oprichting van de WVL58 in februari 1867 liggen in elkaars 
verlengde. Daarop wijst ook de ondertekening van die uitnodiging, 
waaronder zich namelijk de deelnemers van het stadhuisoverleg bevinden, 
en de argumentatie om tot de oprichting van de WVL te komen. Die 
argumentatie lijkt erg veel op het onderwerp van de bespreking op 22 
juni 1866. Het lijkt dan ook, alles in aanmerking nemende, niet te 
gewaagd om te veronderstellen dat de uitnodiging in februari 1867 het 
directe gevolg is van de conferentie op 22 juni 1866. 

Zoals reeds opgemerkt, zijn van de conferentie op 22 juni 1866 in het 
raadhuis geen notulen of een verslag, in welke vorm ook, bekend en wij 
zullen dus ook nooit weten wat daar is besproken. Maar op 22 juni 1866: 
was de gemeente druk doende met het zoeken naar een oplossing voor 
haar rioleringsproblematiek; behoorde de gemeente niet tot de rijkste 
steden; en was het onderwerp van de conferentie op die dag "de maat
regelen die binnen deze gemeente omtrent de riolen en de water
verversmg, in het belang der hygiëne zouden kunnen genomen 
worden. " 59 

56. Zie noot 20. 58. BLO nr. 30105. 
57. Zie noot I\. 59. Zie noot 1 \. 
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Voorts wijs ik er op dat: Boogaard een fervent voorstander van het 
Liernurstelsel was; het Liernurstelsel misschien een oplossing voor de 
rioleringskwestie mogelijk maakte met wellicht nog wel winst; met haar 
brief van 6 april 1868, nr. 12 de WVL de gemeente op Liernur en zijn 
stelsel wees60 (Dit leidde tot de uitnodiging aan Liernur op 20 maart 1868 
om op de zaterdag daar op volgend, "na aankomst van de trein des v.m. 
te elf ure op het raadhuis alhier met H. Edelachtbaren eene conferentie 
te houden. "61); de WVL een ontwerp voor toepassing van het Liernur
stelsel liet maken en dat ontwerp uitging van het dempen van de Binnen
vestgracht, waarvoor pas in het najaar van 1869 de gelden in de begro
ting werden opgenomen; Burgemeester en Wethouders van mening 
waren, dat bij toepassing van het Liernurstelsel dat zou moeten plaats
vinden volgens het plan van de WVL.

62 

De gemeente stond dus voor de opgave om iets te doen aan de 
vervuiling van de grachten, maar kon slechts beschikken over zeer 
beperkte jaarlijkse financiële middelen, onder meer voor investeringen. 
Het zou dus wel even kunnen duren voordat er enig zicht zou zijn op 
een resultaat van de integrale oplossing van het probleem via het zoge
naamde spoelstelsel waarvoor de commissie van deskundigen een ontwerp 
had gemaakt (en welk stelsel uiteindelijk in de jaren twintig van de 
volgende eeuw het pleit heeft gewonnen). 

Er leek daarentegen een systeem op de markt te komen dat in plaats 
van geld te kosten, geld zou opbrengen en dat in delen, die direct resul
taat zouden effectueren, kon worden gerealiseerd. Toepassing daarvan zou 
politiek gezien een prachtige oplossing zijn: voor een dubbeltje op de 
eerste rang. Maar hoe laat je dat anderen geloven, want profeten worden 
in eigen land niet geëerd. En als het eventueel op een fiasco zou uit
lopen, hoe zou gezichtsverlies kunnen worden voorkomen in die vermale
dijde verversingskwestie die nu al tientallen jaren liep? 

Het ei van Columbus: laat een ander de zaak masseren, zodat het 
kind gladjes geboren wordt, of, toegesneden op de specifieke Leidse situ
atie: constateer dat het Liernurstelsel het mogelijk maakt om voor weinig 
kosten en in deel-gebieden een deel van de vervuiling van de grachten c.a. 
weg te nemen, en richt een onverdachte vereniging op om de inbreng in 

60. Verslag W\IL 1869, 35, nr. 12, brief 
6 april 1868. 

61. SA 111 inv.nr. 211, Missivmboek 1867-
1868, nr. 198, 20 maart 1868. 

62. Hieraan kan worden toegevoegd dat 
het heel lang heeft geduurd voordat 
de gemeente van haar mogelijkheden 
gebruik maakte om een Gezondheids 

commissie in te stellen, zodat het de 
vraag is of men aan zo'n commissie 
behoefte had en daarom de WVL pro
pageerde, èn dat Boogaard de uitnodi
ging voor de conferentie op 22 juni 
1866 niet voor niets in zijn archief 
van de WVL opborg. 
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de gemeenteraad voor te bereiden. Dit alles overwegende lijkt het mij zeer 
aannemelijk dat de heren deelnemers aan de conferentie van 22 juni 1866 
in het raadhuis dit bedachten, hetgeen leidde tot de stichting van de 
VVVL. 

De stichting van de VVVL zou daarmee een slimme politieke manoeu
vre geweest zijn en tevens verklaren waarom steeds, zolang Boogaard 
leefde, de vereniging publiekelijk in de bres sprong als het Liernurstelsel 
weer eens politiek opportuun werd. Het verklaart ook waarom, na zijn 
verscheiden in 1877, de vereniging in 1892 een geheel andere koers voer, 
zij het dat inmiddels ook de kennis omtrent de oplossing van het pro
bleem gegroeid was. Daardoor kon de toenmalige voorzitter, Th.H. Mac 
Gillavry, (terecht) opmerken dat Leiden eerst maar eens van een riool
stelsel zou moeten worden voorzien en daardoor van de stinkende 
grachten verlost zou zijn en daarna nog maar eens bezien zou moeten 
worden of er dan nog een aparte afvoer van faecaliën volgens het stelsel 
Liernur nodig zou zijn.63 

Als de ontwikkelde hypothese juist is, dan waren dus de gedachten in 
1867 bij de uitnodiging om mee te werken aan de oprichting van de 
VWL mogelijk toch niet zo edelmoedig. Wel hebben zij dan voor een 
prachtige dekmantel voor de ware redenen gezorgd en laten de activi
teiten in latere jaren zien, dat ook de openbare stichtingsmotieven zijn 
gerealiseerd. 

Spreken wij vandaag aan de dag over de calculerende burger, in 
Leiden was er al in 1866 de calculerende overheid. Leiden scoorde overi
gens op de lijst van pioniers zowel met de vroege oprichting van de WVL 

als met de aanleg van het Liernurstelsel op milieuhygiënisch gebied hoog. 
Dat het beide projecten helaas al gauw verging zoals dat de meeste in een 
voortrekkersrol verging en nog steeds vergaat, doet daar niets aan af. 

63 . BLO nr. 22848. 
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Th.H Mac Gillavry, voorzitter van de VVVL van 1886 tot 1901 (GAL, Pv.nr. 50926). 
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BIJLAGE 1. OVER HET ARCHIEF VAN DE VVVL 

"Teneinde ons archief voor ieder meer toegankelijk zoude zijn, stellen wij u voor het aan 

de Academische bibliotheek aan te bieden ", ZO wordt in de brief waarmede het Verslag 1881 

werd aangeboden (en die in het Verslag is opgenomen) gesteld. Ongetwijfeld zal met dat 

voorstel zijn ingestemd, maar omtrent dit archief is in de Universiteitsbibliotheek Leiden 

geen spoor gevonden. 
In het Gemeentearchief Leiden bevindt zich een archief genaamd" Archief van de 

Commissie voor Volksgezondheid I 854- I 875." Gedurende dit gehele tijdvak bestond echter 

een zodanige commissie niet. Op grond hiervan en de zich in dat archief bevindende 

stukken is zeker dat het hier het privé-archief betreft met betrekking tot de VWL van de 

eerste voorzitter daarvan, ).A. Boogaard, die op 2 juni 1877 overleed . Dit betekent dat voor 

gegevens omtrent de WVL slechts beschikt kan worden over de archivalia genoemd in de 

noten 11, 16, 18 en 19, terwijl voor de contacten met het Leidse gemeentebestuur de 

Registers op de ingekomen stukken bij burgemeester en wethouders, de Missivenboeken 

(verzamelingen van uitgegane brieven van burgemeester en wethouders), de Notulenboeken 

van de vergaderingen van burgemeester en wethouders en de Gemeenteverslagen over de 

jaren 1868 t/ m 1900 gegevens bevatten. Een onderzoek naar correspondentie met zuster

verenigingen is voorshands achterwege gebleven. 

De effecten van de werkzaamheden van de vereniging zullen zich toch vrijwel geheel 

in het publieke vlak hebben gemanifesteerd. Daarbij kan gedacht worden aan de acties van 

het bestuur in hoofdzaak in de richting van het gemeentebestuur. Dankzij de verzamelin

gen in het Gemeentearchief Leiden is het ontbreken van het archief van de vereniging niet 

onoverkomelijk om inzicht te krijgen in de invloed die de vereniging heeft gehad. 
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BIJLAGE 2. DE BESTUURDERS VAN DE VVVL EN DE SECTIES 

VVVL 

Voorzitters: JA. Boogaard (1867-1878); A. Heijnsius (1878-1885)1; Th.H. Mac Gillavry 

(1886-1901) 

Secretarissen-thesaurier: T. Zaayer (1867-1871); B.]. Winkelman (1871-1874); JE. van 

Iterson (1874-1876); C.A. Pekelharing (1876-1878); J.G. v.d . Sluijs (1878-1892); W. 

Nolen (1892-» 

Andere bestuursfuncties: JE. van Iterson Az. (1876-1878, zonder portefeuille); P. de 

Koning (1878-1886?, 2de secretaris) 

Sectie 1 

Voorzitters: A. Heijnsius (1867-1878); JE. van Iterson (1878-?) 

Secretarissen: F.B. Coninck Liefsting (1867-1872); J. Knappert (1872-1881); Th.H. Mac 

Gillavry (1881-1886); D.E. Siegenbeek van Heukelom (1886-?) 

Sectie 2 

Voorzitters: A.H. van der Boon Mesch (1867-1876); D. de Loos (1876-?) 

Secretarissen: C.C.]. Teerlink (1867-1874); C. Francken (1876-?) 

Sectie 3 

Voorzitters: ).c.G. Evers (1867-1871); K.A. Rombach (1871-1872); ).c.G . Evers (1872-

1874); G.D.L. Huet (1874-?) 

Secretaris: D. Bierens de Haan (1867-» 

I. Heijnsius was ook enige tijd voorzitter 
van de N.v. Leidsche Bouwvereniging. 
Naar hem is één der straten die in 
1944 bij het bombardement van het 

hoofdstation werden vernield 
genoemd geweest. Helaas is tot op 
heden geen vervangende straat naar 
hem genoemd. 
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BIJLAGE 3. DE LEDEN VAN DE VVVL EN DE SECTIES 

In 1867 werd met 150 contribuerende verenigingsleden begonnen; in de jaren 1870,1871, 

1872,1874,1876,1878,1879,1881,1888,1889 en 1893 waren dat respectievelijk 145, 155, 

146, 173, 145, 141, 139, 125,98, 90 à 100 en 72 leden. Vermeldenswaard is dat slechts 36 

leden (25010 van het aantal waarmede de vereniging begon) in alle registers voorkomen en 

dus tenminste het respectabele aantal van 21 jaar lid waren. 

Ofschoon het voor de hand ligt dat de leden niet de minsten onder de Leidse bevol· 

king waren en de vereniging dus een elitair gebeuren was, waren er toch waarvan men van 

mening was dat zij lid hadden behoren te zijn, maar het niet waren. 

De verslagen vermelden gedurende enkele jaren expliciet het ledental van de onderschei· 

den secties: 

Tabel. Het ledental van de secties 

Jaar Sectie I Sectie 2 Sectie 3 Totaal 

1869 30 5 4 39 

1870 27 5 4 36 

1871 27 5 6 38 

1872 25 5 5 35 

1874 20 5 5 30 

1876 17 4 5 26 
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BIJLAGE 4. REGLEMENTEN EN STATUTEN, CONTRIBUTIE EN VERSLAG

LEGGING 

Het eerste reglement werd vastgesteld tijdens de oprichtingsvergadering van 2 maart 1867. 

Dat werd gewijzigd in de Algemene Vergadering van 14 december 1867. Dit tweede 

reglement werd weer gewijzigd in de Algemene Vergadering van 17 maart 1870 en vormde 

zo het derde, dat tot de opheffing van de vereniging het reglement was. De respectievelijke 

reglementen telden 11, 11 en 21 artikelen. De aanmerkelijke uitbreiding van 11 naar 21 

artikelen is geheel het gevolg van de overgang naar een rechtspersoonlijkheid bezittende 

verel11gll1g. 

Van (de) statuten is mij niets gebleken; zij zullen echter naar verwachting sterk lijken 

op die van de Utrechtse zustervereniging, die haar statuten opnam in onder andere haar 

Verslag 1901. 

Omtrent de hoogte van de contributie is mij niet veel bekend geworden. Slechts in het 

Verslag aan de Algemene Vergadering van 13 februari 1869, opgenomen in het Verslag vvvz. 
1869, wordt de contributie genoemd: in 1868 bedroeg zij f 3 per jaar. Het lijkt de vereni

ging financieel echter goed te zijn gegaan. 

Omtrent haar activiteiten bracht de vereniging in elk van de jaren 1869 (I), 1870 (11), 

1871 (1lI), 1872 (IV), 1874 (V), 1876 (VI), 1878 (VII), 1879 (VIII), 1881 (IX) en 1888 (X) een 

Verslag uit. 

De verslagen zijn grosso modo alle volgens hetzelfde stramien ingedeeld: 

1. Lijst van alle contribuerende led en 

2. Samenstelling van het bestuur en tOl 1878 ook de samenstelling van de secties. Waar

schijnlijk bestonden die secties na 1876 niet meer, want er komen geen rapporten meer 

in de Verslagen voor 

2a. In de jaren 1869 en 1870 het Reglement dat na 1870 niet meer werd gewijzigd 

3. Verslag aan de Algemene Vergadering 

4. Verslagen van de drie secties tOl 1876 

5. Losse bijdragen en belangrijk geachte publikaties van de VWL 

De omslag van de Leidse Verslagen en die van de (eerdere) Utrechtse zustervereniging lijken 

als twee druppels water op elkaar: nog een onderbouwing van het vermoeden dat het 

bestaan van de Utrechtse vereniging inspirerend heeft gewerkt. 
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Fragment uit het notulenboek van Sancta Veronica. 
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ERIC JAN WETERINGS 

Sancta Veronica, 1929-1970 

Een keurig gebonden luxe schrift, beschermd door een stofomslag van 
rood-wit ruitjespapier met daarop de tekst Sancla Veronica 1929-1970. Dit 
notulenboek is een van de weinige bronnen die bewaard zijn gebleven 
van de Leidse rooms-katholieke liefdadigheidsinstelling Sancta Veronica. 
Als onderafdeling van de Rooms-Katholieke Vrouwenbond afdeling 
Leiden was zij een van de pijlers van een inmiddels verdwenen verzuilde 
maatschappij . Het notulenboek, een aantal jaarverslagen en andere losse 
stukken zijn thans in bezit van de in 1908 geboren mevrouw E.Ph. 
Aalders te Leiden. Naast een paar vergeelde knipsels uit de eveneens al 
jaren geleden opgeheven rooms-katholieke Leidsche Courant zijn de herin
neringen van mevrouw Aalders de laatste bron waaruit de geschiedenis 
van Sancta Veronica valt op te tekenen. I Ook de Rooms-Katholieke Kerk 
heeft weinig materiaal over de organisatie; Sancta Veronica werkte onaf
hankelijk van de plaatselijke parochies en hield de administratie in eigen 
beheer. Mevrouw Aalders was van 1933 tot de opheffing in 1970 secreta
resse van de Leidse liefdadigheidsinstelling. "Tegen het einde waren er 
nog maar een paar mensen actief en die zijn allemaal overleden. Ik ben 
de laatste van dat gezelschap die over is. " 

DE OPRICHTING 

Sancta Veronici werd opgericht als 'haak-, naai- en breiactie' met als 
doel om kleding te verschaffen aan 'stille' armen, of zoals het wat 
plechtstatiger staat verwoord in het verslag van de oprichtingsbijeen
komst op 18 april 1929: "Toen zette de spreker uiteen welk een mooi en 

I. Veel informatie uit het volgende 
artikel is afkomstig uit een gesprek 
met mevrouw E.Ph. Aaiden gevoerd 
op 3 oktober 1995. Het Gemeente
archief Leiden bezit nog een kasboek 
van Sancta Veronica over de periode 
1931-1935. 

2. De organisatie is vernoemd naar de 
heilige Veronica, die Jezus op weg 
naar Golgotha een doek gaf om het 
zweet van zijn hoofd te vegen. Daarna 
zou het beeld van zijn gezicht in de 
doek te zien zijn geweest. 

'I (j"jlllll4! I! Ijl! 
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schoon werk het is om voor de evenmensch iets te doen en dan nog wel 
in stilte." Het was al weer de vierde bijeenkomst van het gezelschap, die 
plaatsvond in het Antoniuspatronaat (het Sint Antoniusclubhuis aan de 
Lange Mare). Na een aantal voorbereidende bijeenkomsten in het Zita
gebouw in de Pieterskerkkoorsteeg3 werd daar een propaganda-avond 
gehouden waar het blijspel 'Gekroonde Kaatje' werd opgevoerd. Vooraf 
zongen de aanwezigen geestelijke liederen en in de pauze werd een 
verloting gehouden. Die avond werden 89 nieuwe werkende leden inge
schreven, wat het totaal op 166 bracht, inclusief tien donateurs. "Dat 
aantal is in de loop der jaren redelijk op peil gebleven", herinnert me
vrouw Aalders zich. "Helaas was niet iedereen even actief. Er waren 
mensen die iedere maand een paar truien breiden, terwijl anderen mis
schien eens per jaar wat deden." 

STILLE ARMEN 

De crisisjaren voor de Tweede Wereldoorlog waren voor Sancta Veronica 
en andere particuliere charitatieve organisaties een periode van grote 
activiteit. De economische malaise had ook Leiden zwaar getroffen, 
terwijl de overheid weinig deed om de grote sociale nood te lenigen. 

"Stille armen waren er genoeg in de jaren dertig", staat mevrouw 
Aalders nog helder voor de geest. "Mensen die bij de sigarenfabriek 
werkten bijvoorbeeld, verdienden vijftien gulden per week. Grote gezin
nen met tien, twaalf kinderen waren geen uitzondering. Die mensen 
zagen groen van armoede." "Via artsen, geestelijken en door mond-op
mond reclame kregen wij adressen van mensen die onze hulp konden 
gebruiken. Dat ging allemaal heel discreet, want niemand wil met zijn 
armoede te koop lopen. Je zult ook nergens een naam vinden van men
sen die wij steun hebben gegeven. Het ging om stille armen, die er ook 
vandaag de dag nog zijn, zoals mensen die alleen van hun AOW moeten 
leven." In de eerste jaren wisten zelfs de bestuursleden niet welke gezin
nen goederen ontvingen. Later werd aan het parochiaal armbestuur wel 
de mededeling gedaan wie iets had ontvangen, om te voorkomen dat 
dezelfde personen twee keer steun zouden krijgen.4 

3. Later werd dit pand, Pieterskerkkoor- 4. Notulenboek, 1 oktober 1935. 
steeg IS, bekend onder de naam "In 
de Vroolijcke Arke". De Zita-vereni-
ging was een rooms-katholieke organi-
satie "ter bescherming van meisjes". 
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Voordat mensen voor gratis kleding in aanmerking kwamen, kregen 
ze eerst bezoek van een bestuurslid van Sancta Veronica. Ook mevrouw 
Aalders deed dit werk jarenlang. "Ik ging eerst altijd kijken wat de men
sen wilden hebben. Ondergoed werd veel gevraagd, want dat was vaak het 
hardste nodig en verder truien en nachtkleding." Vaste criteria waaraan 
mensen moesten voldoen om voor steun in aanmerking te komen, han
teerde het comité niet. "Meestal wist je genoeg als je bij de mensen thuis 
was geweest. Als je hoort dat de man twaalf gulden verdient, zeven 
kinderen heeft en vier gulden huur moet betalen, dan hoef je verder niets 
meer te vragen. Je kon het meestal ook wel zien dat de mensen arm 
waren, als er bijvoorbeeld in het hele huis maar een simpel potkacheltje 
stond. Ik lette er wel altijd op of het geen ordinaire troep was, dat je niet 
had te maken met mensen die alles wat ze kregen naar de Bank van 
Lening brachten. Op de Langegracht stonden vroeger veel kleine arbei
dershuisjes en daar was het vaak een zootje, dat was duidelijk van minder 
allooi. Maar meestal gaf je dan toch, voor de kinderen." Geldelijke of 
andere materiële steun verschafte het comité niet. "Daar waren weer 
andere organisaties voor", verklaart mevrouw Aalders. "Zelfs schoenen 
deden wij niet, die waren veel te duur." 

Het geloof van de hulpvragers speelde geen rol. "Je had voornamelijk 
met katholieken te maken, dat was allemaal strikt gescheiden in die tijd. 
Een heel enkele keer heb ik er wel eens naar gevraagd, maar als er eens 
een niet-katholiek kwam, kreeg die ook wel wat. Ik heb een keer een 
vrouw meegemaakt die naar verschillende kerken ging. Mevrouw Zitvast 
heette ze. Toen ik op bezoek was en vroeg wat haar man voor de kost 
deed, zei ze: 'Die zit vast'. Nou, ik heb me rot gelachen. Die vrouw liet 
zich het ene jaar hervormd dopen en het andere jaar katholiek. Zoiets 
was gelukkig wel een uitzondering." 

NAAIAVONDEN 

In 1935 begint Sancta Veronica op initiatief van kapelaan Dorbeck met 
de organisatie van wekelijkse naaiavonden. Tijdens een bijeenkomst met 
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het bestuur van de vereniging zet de kapelaan zijn motieven nog eens 
uiteen. 5 

Wij willen de helpende en beschermende hand bieden aan onzen medemens, om 

hierdoor ons karakter te vervolmaken en onszelf tot groter menselijkheid op te voeden. 

Wij moeten dit werk aanvangen met de intentie, wij gaan ons beschikbaar stellen voor 

onzen evenmens, in dit geval voor d e Ver. Sa. Veronica en stellen ons hierdoor voor 

God beschikbaar. Daarom is 't noodzakelijk dat dit werk met de nodige ernst wordt 

opgevat en deze ook bewaard blijft, een grapje ertussendoor is natuurlijk toegestaan, 

maar de uren dat men zich beschikbaar stelt moeten nuttig besteed worden en hoopt 

ZEerw. dan ook dat de meisjes haar taak ernstig zullen opvatten . 

Deze strenge woorden sprak de kapelaan uit in zijn kwaliteit van 'geeste
lijk adviseur', die als vertegenwoordiger van de Kerk de bestuursverga
deringen bijwoonde. Mevrouw Aalders herinnert zich deze functionaris 
nog goed. "Je had er weinig aan. Wat moest zo'n man tussen al die 
broekjes? Zo af en toe dan hield hij een bed elp reek, dat was nog wel 
nuttig." De voormalige secretaresse weet zeker dat de geestelijke adviseur 
niet optrad als toezichthouder namens de Kerk. "We waren mans genoeg 
om onze eigen zaakjes te regelen en we hebben nooit een cent zelf 
gehouden. Mannen, geestelijken, die hebben nergens verstand van. Wij 
vroegen ze wel eens: 'Breng nou eens echte stille armen aan die je op 
huisbezoeken tegenkomt', maar die zagen ze gewoon niet." 

VERZUILING 

Sancta Veronica was een van de vele particuliere charitatieve organisaties 
die in Leiden voor de oorlogsjaren actief waren. De armenzorg van 
gemeentewege kwam laat op gang, zodat een grote rol was weggelegd 
voor de kerkgenootschappen. Als een van de laatste gemeenten in Neder
land kreeg Leiden pas in 1920 een 'Burgerlijk Armbestuur', dat zich later 
zou ontwikkelen tot de Gemeentelijke Sociale Dienst.6 

De katholieke zuil breidde haar activiteiten sinds het begin van de 
eeuw sterk uit. De Kerk groeide van 14.000 zielen in 1902 naar 21.000 
vlak na de Tweede Wereldoorlog en die toename van het aantal gelovigen 
vertaalde zich in een steeds groter aantal organisaties waarbinnen het 

5. Ibidem, 12 februari 1935. 6. Annie Versprille, 'De maatschappelijke 
zorg', in : P.C.N. Baesjou e.a., Leiden 
1860-1960 (Leiden 1962) 178. 
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sociale leven werd georganiseerd. Aan de Hooigracht verrees een rooms
katholiek ziekenhuis, woningbouwvereniging De Goede Woning ging 
bouwen voor minder gefortuneerde geloofsgenoten, terwijl ter bescher
ming van meisjes en voor de opvang van ongehuwde moeders werden 
opgericht de Zita-vereniging en de Margarita van Cortona-Stichting.7 De 
Rooms-Katholieke Vrouwenbond had drie onderafdelingen: Hulp in de 
Huishouding en de Baby, Missienaaivereniging Sint Franciscus Xaverius 
en Sancta Veronica, dat in 1934 door de gemeente officieel werd geregis
treerd als charitatieve instelling. Daardoor kon de vereniging collectes en 
andere inzamelingsacties houden, terwijl ze ook het recht kreeg adressen 
van stille armen bij de stedelijke armenraad voor te dragen. Die kwamen 
daarmee in aanmerking voor de 'grote uitdeling' die door de burge
meester met Kerstmis werd gehouden. 8 

Sancta Veronica was volgens mevrouw Aalders een organisatie van 
'nette middenstanders'. "We hadden een heel leuk bestuur, waarin men
sen lang aanbleven. In al die jaren hebben we maar drie voorzitsters 
gehad. De eerste was mevrouw L. Pollmann-Schoondergang; in haar huis 
op de Nieuwe Rijn 1 vergaderden wij regelmatig. Later in de jaren dertig 
volgde mejuffrouw M. Niemer haar op. Na de oorlog werd mevrouw 
A. Jongmans-Weenink voorzitster en zij zou dat tot het einde blijven. Ik 
herinner mij een heleboel bestuursleden die lang aanbleven, zoals mejuf
frouw Vreeburg, en nog een heleboel anderen - die zal ik niet noemen, 
want daar gaat het niet om. We deden ons werk immers in stilte." 
"Vrouwen van notabelen waren geen lid, want die konden toch niet 
breien. De sjieke dames hadden de Sint-Elisabethvereniging, die zich 
meer richtte op financiële hulp, bijvoorbeeld bij huurproblemen. Verder 
had je nog de Sint-Vincentiusvereniging voor mannen. Die was ook echt 
voor nette heren. Voordat ze hulp gaven, vroegen ze de mensen eerst of 
ze wel elke zondag naar de kerk gingen. Als dat zo was, kregen ze 
12,50. " Met de andere rooms-katholieke hulp instellingen werd samen
gewerkt als dat zo uitkwam. "Ze kwamen wel bij ons langs. Als ze zelf 
mensen in nood bijvoorbeeld meubels hadden gegeven, werd ons ge
vraagd om voor kleding te zorgen." 

7. SJ de Groot, 'Kerk en geloof, in: 
Karst van DaaIen e.a. (red.), Leiden 
w als het was. De geschiedenis van onze 
eeuw 10 (Zwolle 1994) 228-230. 

8. Notulenboek, 14 december 1934. 
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Contacten met charitatieve instellingen van protestantse of socialisti
sche huize onderhield Sancta Veronica niet. "Die organisaties zullen ook 
wel wat gedaan hebben, maar ik wist niet eens dat ze bestonden", kijkt 
mevrouw Aalders terug. "Contacten waren totaal niet aan de orde, daar 
kwamen we gewoon niet aan toe. Andersdenkenden hadden hun eigen 
stille armen." De strikte scheiding in zuilen blijkt ook uit de bericht
geving in de plaatselijke pers. Alleen de katholieke Leidsche Courant 
besteedde - altijd positieve - aandacht aan het werk van de vereniging. 
"Onze geestelijk adviseur Pater Mulder belooft om een pakkend stukje 
te schrijven in de Leidsche Courant", zo valt al in een van de eerste 
notulen te lezen. Mevrouw Aalders maakte jarenlang berichten die het 
blad ongewijzigd plaatste. Nog tot in de jaren zestig zou de Leidsche 
Courant een trouwe spreekbuis blijven. 

FONDSENWERVING 

Sancta Veronica distribueerde in de jaren dertig zo'n 700 à 800 kleding
stukken per jaar, terwijl in het record jaar 1937 zelfs 1650 exemplaren 
werden uitgedeeld.9 De kleding werd voor een deel door de leden zelf 
gemaakt, terwijl ook spullen kant en klaar werden gekocht. 

Mevrouw Aalders kocht jarenlang de stoffen in, waarvan de thuiswerk
sters truien, ondergoed, hemden, pyama's, nachtponnen en andere 
kleding maakten. "Ik sjouwde alles af in Leiden, vooral de grotere textiel
winkels. Overal probeerde ik minimaal tien procent korting te bedingen 
en meestal lukte dat wel." De spullen werden opgeslagen in een grote 
kast in een pand van de katholieke mannenvereniging St. Vincentius op 
de Hooglandsekerkgracht. 

De inkomsten van Sancta Veronica waren afkomstig van donaties en 
van collectes die een keer per jaar in een van de katholieke kerken in 
Leiden 10 werden gehouden. Ook schreef de vereniging katholieke gelovi
gen aan met wat we nu oneerbiedig 'bedelbrieven' zouden noemen. Zo'n 
brief uit 1938 begint als volgt: 

De nood der tijden doet zich steeds ernstiger gelden in die gezinnen, waar tot voor 

kort nog een zekere mate van welstand heerste. Tientallen middenstanders en hand-

9. Ibidem, 25 januari 1938. 
10. Er waren van oudsher drie parochie

kerken: de Mon-Pèrekerk, de Harte
brugkerk en de Sint-Petrus kerk. De 
Sint-)osephskerk werd in 1925 de 

vierde parochiekerk. In 1934 werd de 
Sint-Leonarduskerk van kapel of bij
kerk tot parochiekerk bevorderd; de 
Sint-Lodewijkskerk werd pas in 1953 
verheven tot parochiekerk. 
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nijvercn zijn het slachtoffer geworden, van de steeds verder doordringende malaise en 

zien de kans, om het hoogstnoodzakelijke voor zich en hun gezin te verdienen, 

ontvallen. I ... J Kleding en linnengoed zijn meestal tot de laatste draad versleten, terwijl 

de mogelijkheid tot hernieuwen geheel ontbreekt. Het is de mooie taak van onze Ver. 

om, zonder het vertrouwen dier mensen te beschamen, op de meest kiese wijze in de 

ergste nood te voorzien. 

Verder ontplooide Sancta Veronica verschillende andere activiteiten om 
geld in het laatje te brengen. Een verloting bracht in 1931 ruim / 450 op; 
twee jaar later leverde eenzelfde activiteit nog maar /278 op, maar 
"gezien de slechte tijden zijn allen hierover zeer tevreden. "11 Het notulen
boek maakt verder onder meer melding van een feestavond in de Stads
gehoorzaal in 1932, een tuinfeest op de Burcht met poppenkast en ker
mis in 1933 en een collecte "door middel van den verkoop van speldjes." 

Nadat het eerste lustrum in 1934 "gezien de tijden onopgemerkt [was] 
voorbijgegaan "12, viert in februari 1939 Sancta Veronica haar tweede 
lustrum. De Leidsche Courant13 doet daar in een lovend artikel verslag van. 
Op "een schitterend ochtend feest" zijn er felicitatieredes van onder meer 
de presidente van de Rooms-Katholieke Vrouwenbond, de "vereeniging 
Hulp in de Huish. en de Baby" en de "Misise naaiver. " Geestelijk advi
seur kapelaan F. Bernefeld draagt een plechtige H . Mis op in de "devote 
en prachtige kapel van de Zusters van Liefde, Pelikaanstraat 1." 

De verschillende gezangen werden door de Eerw. Zusters op wijdingsvolle wijze 

uitgevoerd. Het altaar baadde in een zee van licht. I ... J Met een aansporing dat een 

ieder naar best vermogen, 't zij door veel of weinig te doen, op dezen weg zou voloJrt

gaan, waarvoor Gods beste zegen onder dit H. Misoffer zou worden afgesmeekt, besloot 

de eerw. spreker zijn treffende toespraak. 

Aan het eind van de jaren dertig trok de conjunctuur weer wat aan. Dit 
had direct gevolgen voor het aantal hulp aanvragen. Zo blijkt uit het 
verslag over 1939 dat 125 mensen om steun aanklopten, waarop Sancta 
Veronica ruim duizend kledingstukken uitdeelde. Volgens het jaarverslag 
was dat "mede toe te schrijven aan de ruimere werkgelegenheid welke dit 
jaar plaats vond, in verband met de verschillende Defensie orders, welke 
in onze industriestad geplaatst werden. Een vergelijk van het aantal 
werklozen tussen Dec. '38 en Dec. '39 nl resp. 4380 en 2800 spreekt hier 

I I. Notulenboek, 1 I mei 1933. 
12. Ibidem,27 februari 1934. 

13. Leidsche Courant, 6 februari 1939. 
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boekdelen, alhoewel 't aantal gemobiliseerden hier natuurlijk ook van 
belang is." 

DE TWEEDE WERELDOORLOG 

Het notulenboek van Sancta Veronica blijft blanco in de oorlogsjaren. 
"Ongetwijfeld gaan wij een moeilijke tijd tegemoet", notuleert de secreta
resse op 10 januari 1940. Die dag blijkt de voorlopig laatste vergadering 
te zijn gehouden. Het eerstvolgende verslag is dat van een bijeenkomst 
op 28 september 1945. Deze notulen zijn wel heel beperkt, want de 
secretaresse vermeldt alleen dat de vergadering heeft plaatsgevonden. 

Op last van de bezetter werd de organisatie ontbonden, maar dat bete
kende niet dat alle activiteiten werden gestaakt. "We bestonden zoge
naamd niet meer, maar zolang er nog materiaal was, ging het werk 
mondjesmaat door", herinnert mevrouw Aalders zich. "Het geld en de 
spullen werden bij verschillende mensen thuis ondergebracht. Bij mij op 
de zaak l4 werd in een kast kleding opgeslagen." "In de eerste oorlogsjaren 
werd er door de dames thuis nog veel gebreid, vooral broekjes voor 
kleinere kinderen. Later werd het moeilijker om materiaal te krijgen, 
maar omdat ik toevallig in de branche zat, wist ik nog wat materiaal los 
te krijgen bij textielfabriek Cios en Leembruggen. In het laatste oorlogs
jaar heb ik schrijnende toestanden meegemaakt. Ik herinner me een gezin 
op de Langegracht waar de mensen zelfs hun vloer hadden opgestookt. 
De kinderen liepen op blote voeten rond . Met hun dikke hongerbuiken 
waren het net kleine Boeddha's." 

DE JAREN VIJFTIG EN ZESTIG 

In de jaren tussen 1945 en 1956 blijft het notulenboek van Sancta Vero
nica wederom blanco. Door de schaarste aan materiaal kan de vereniging 
pas in 1950 haar werk weer beginnen. IS "We hadden haast niks. We 
konden nauwelijks spullen inkopen, want alles was op de bon in die 
jaren", herinnert mevrouw Aalders zich. "We kwamen wel bij elkaar en 

14. Mevrouw Aalders was haar hele werk
zame leven procuratiehoudster bij de 
breifabriek Van Poot op de lammer
markt . 

15. Lewehe Courant, 6 december 1954. 

1
1 
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A.S. WOENSDAG , JUBILEUM TE LEIDEN 

25 Jaar HSanctaVeronicatt 

Met breipennen, schaar en naald paste zij 
menige mouw aan 

Zo al en toe komt men met een · vereniging aan' een mijlpaal. Bet is de 
gewoonte, dat men daar even tegen aanleunt ,en dat men een blik laat ,Iij

, den over de wel'. die 11 afgelegd. 
Dit ,eIdt Woenadac a.s. voor de vereil!t;lng tot steun aan stille armere 

"Sancta VeroDlca". Dan wordt n.l. het feit herdacht, dat zij :as jaar geleden 
\verd oPJencht. Bet 11 óók de gewoonte, dat op SO.'D dar dool' meer dan één 
spreker wordt verlucht! ,,Er is véél gebeutd in di~ '.5 Jaren". 

Als wij dit op .. Saneta VeroDlca" van toe en, kunnen we in-
derdaad met overtuirltil zeggen: Er is veel 

Veel rebenrd voor destUle anqen, voor die 
van venwegen, maat uJJPend gebrek". ! 

,,saneta Veronica" heeft door haar milde ban'. aen'v •..• ele vrienden pkregen I' 
ODder de intimi van Christus, de armen. Zij heeft haar handen milddadig 
"unnen doen blijven dank sJ,[ ~e medewer~_!!~",!!l,~~ , " , 

(Leidsche Couran4 6 december 1954), 

ook het andere werk ging door, zoals het ophalen van kwitanties aan 
huis bij onze donateurs, Girokaarten hadden we nog niet," 

Dat het comité in die jaren met een groot materiaaltekort kampte, 
blijkt ook uit een artikel in de Lczdschc Courant,16 In 1950 steekt het 
dagblad Sancta Veronica een hart onder de riem met een wervend verhaal 
over "deze sympathieke vereniging," 

1 .. ,1 elke ee rste Donderdag van de maand Ikomtl een clubje dames bijeen in een 

bovenkamer van de Ark (Pieterskerkkoorsteeg 15) en onder een gezellig babbeltje ratelen 

de vier naaimachines, Daar tussendoor wordt zo nu en dan een kopje thee gedronken 

en aldus komt het flne stuk na het an dere uit deze nijvere dameshanden te voorschijn, 

Zo nu en dan gaat de deur open en komt er een dame binnen, die thuis gewerkt heeft 

en nu de klaargekomen stukken komt brengen , Kreten van "Oh, enig", "beeldig" en 

"schattig", vliegen heen en weer en de bezoekster, wel een beetje gevleid door deze 

16, Ibidem, 8 september 1950, 
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lofuitingen, is niet zó goed, of ze neemt weer een hoeveelheid breiwol of iets anders 

mee naar huis. Het werk voor de nieuwe maand. 1 ... 1 Mogen wij "zomaar een keer" 

deze vereniging eens in Uw welwillende belangstelling aanbevelen? Mijnheer de winke

lier, misschien heeft U nog wel een lapje over, of een paar knotten wol. Andere heren, 

wellicht zit U vandaag of morgen over Uw Giro-biljetten gebogen . Sch rijft er dan ook 

eens een uit voor Sancta Veronica' 

1953 is voor de vereniging een druk jaar, als ze door het rampenfonds 
wordt ingeschakeld om 23.000 kledingstukken te distribueren. De uit de 
Verenigde Staten afkomstige zending is bedoeld voor het door de waters
noodramp getroffen zuid-westen van Nederland, maar vanuit het buiten
land komen zoveel hulpgoederen dat in heel Nederland uitdeling wordt 
gehouden. "Toen die schuit uit Amerika kwam, konden we royaal wor
den", zegt mevrouw Aalders. "We kregen duizenden overhemden en 
herenvesten, die ook toen al niet meer gedragen werden. Het waren 
bespottelijke dingen, we konden er niks mee. Hoewel het grootste deel 
rotzooi was, hebben we toch nog wat kunnen uitdelen aan Leidse men
sen." "Er zaten zelfs bontjassen in die zending. De vrouwen van de 
Katholieke Arbeidersbeweging die ons hielpen, gingen die dingen dragen. 
Je kon dat soort jassen immers niet uitdelen aan arbeiders. Dat leidde 
wel tot een rare situatie. Toen ze die jassen aan hadden, gingen die 
helpsters elkaar 'mevrouw' noemen! Waren ze opeens deftig geworden. 
Wat een vertoning!" 

Als de vereniging in 1954 haar 25-jarig bestaan viert, blijkt dat de 
activiteiten in de jaren daarvoor al weer aardig op de rails zijn gezet. 
Terwijl in 1950 ongeveer 250 kledingstukken werden gemaakt, is dat 
aantal in 1953 al bijna verdubbeld. In de kapel van de 'Vroolijcke Arke' 
wordt dan ook "een Heilige Mis uit dankbaarheid gelezen", waarna een 
gemeenschappelijk ontbijt volgt voor alle medewerksters. 17 

Hoewel Sancta Veronica zich als een vereniging presenteerde, heeft het 
nooit formeel statuten vastgesteld. In 1955 leek het er dan toch van te 
komen, toen de organisatie een legaat kreeg aangeboden. Daarvoor was 
formele registratie als rechtspersoon vereist. Mevrouw Aalders: "Statuten 
hadden we niet, die waren nergens voor nodig. We zijn er toen wel mee 
bezig geweest, vanwege dat legaat dat iemand uit de Betuwe ons wilde 

17. Ibidem, 6 december 1954. 
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De zweetdoek van de heilige Veronica (gewelfschotel in de Pieterskerk). 

geven. Eindeloos is daarover heen en weer geschreven, maar we hebben 
nooit wat gekregen. Die statuten zijn dan ook nooit verder dan een 
ontwerp gekomen." 

Het altijd krap bij kas zittende Sancta Veronica wordt in 1956 in een 
klap f700 rijker als ze de vereniging Hulp in de Huishouding en de 
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Baby overneemt. Deze organisatie stopt ermee, wegens gebrek aan belang
stelling. Toch blijkt er onder gezinnen met jonge kinderen nog veel nood 
te bestaan. 35 gezinnen krijgen dat jaar van Sancta Veronica 239 stuks 
babygoed uitgereikt, terwijl nog eens 508 andere kledingstukken hun weg 
vinden naar 73 families. 18 Na in 1959 nog ruim duizend stuks textiel aan 
zo'n 150 gezinnen te hebben verstrekt, lopen de aanvragen om hulp in 
de volgende jaren snel terug. "Het aantal gezinnen waar de helpende 
hand geboden werd, is aanmerkelijk minder dan het vorige jaar. De 
oorzaak is de huidige hoogconjunctuur met een minimum aan werk
lozen", meldt het jaarverslag over 1960. De nieuwe tijd gaat aan de 
dames van Veronica niet voorbij, zo blijkt uit de notulen van een verga
dering uit 1963. "Men oppert 't denkbeeld eens naar de piraten-zender 
Veronica te schrijven om een bijdrage voor onze kas. Ons dunkt, dat 
daar geld genoeg zit en zal de penningmeesteresse eens een poging 
wagen." De archieven geven geen antwoord op de vraag of deze poging 
succesvol is geweest. 

De eens zo sterke zuilen moeten in deze jaren steeds meer terrein 
prijsgeven. Sancta Veronica raakt haar onderkomen in de Vroolijcke Arke 
kwijt, dat wordt omgebouwd tot jeugdhonk. De maandelijkse zittingen 
worden in het vervolg gehouden in het klooster van de zusters Carmeli
tessen op de Oude Vest. Een paar jaar later wordt de vereniging echter 
weer dakloos, als de laatste nonnen in 1966 uit Leiden vertrekken. Het 
klooster wordt omgebouwd tot cultureel centrum. 'Concurrentie' komt 
er ook van de overheid, die steeds beter voor haar onderdanen gaat 
zorgen. Het stelsel van sociale voorzieningen wordt in de jaren zestig snel 
uitgebreid . De definitieve klap voor veel particuliere weldoeners is de 
Bijstandswet, die op 1 januari 1965 wordt ingevoerd. 

Als in 1969 nog maar zeven gezinnen voor hulp in aanmerking 
komen en het kassaldo is geslonken tot een paar honderd gulden, besluit 
het bestuur ermee op te houden. "'t Ligt in het voornemen onze werk
zaamheden per 1 januari 1970 te staken"; meldt de secretaresse in het 
summiere jaarverslag over 1969. Op de slotvergadering van 13 februari 
1970 besluiten de zes bestuursleden eensgezind tot opheffing. Als de 
balans wordt opgemaakt, blijkt Sancta Veronica in de naoorlogse jaren 

18. Notulenboek, 29 januari 1957. 
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SANCTA VERONICA [4[ 

zo'n 10.000 kledingstukken te hebben verstrekt, afgezien van de 23.000 
van het rampenfonds uit 1953. "In de loop van veertig jaren is er veel 
tot stand gebracht", constateert het bestuur tevreden. 

In januari 1970 berichten de presidente en de secretaresse-penning
meesteresse in een brief de opheffing aan de laatste donateurs. 19 "'t Kan 
verkeren", zo constateren zij laconiek. "'n Eeuwenoude uitdrukking, is 
nog tot op de dag van heden van toepassing. 't Was in januari 1929, dat 
de Ver. Sancta Veronica tot steun aan stille armen, werd opgericht. [ ... ] 
Nu, veertig jaar later, heeft deze vereniging geen reden van bestaan meer. 
Wij beëindigen dus onze werkzaamheden." Het gemeentebestuur laat de 
opheffing niet geruisloos passeren. De Leidse KVP-wethouder S. Menken 
schrijft het bestuur een brief waarin hij memoreert hoe Sancta Veronica 
" gedurende veertig jaren mensen met minimale inkomens prachtig 
[heeft] geholpen . "20 Het bestuur wordt uitgenodigd op de thee in het 
stadhuis. 

Mevrouw Aalders kijkt met plezier terug op de bijna veertig jaar die 
zij in Sancta Veronica actief was. "Vooral voor de oorlog is er veel goed 
werk gedaan. Daarna werd het minder nodig, want de mensen kregen 
steeds meer loon en de sociale voorzieningen werden beter. We hadden 
eenvoudig geen klanten meer." 

[9. Ibidem, los stuk. 20. Ibidem. 
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Nagtegaal aan het bedieningspaneel van de Havenbrug, 1965 (collectie A. Segijn-Nagtegaa1). 
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Pj.M. DE BAAR 

Hoe Leidse ambtenaren 1ll 1944 
aan hun winterwortelen kwamen 

De saamhorigheid van de Leidse gemeenteambtenaren is vanouds vrij 
sterk, zoals ook van goede collega's verwacht mag worden. Vanzelfspre
kend waren er toen het gemeentepersoneel sterk uitbreidde geen directe 
contacten meer tussen al die ambtenaren, maar vooral de stadhuis
ambtenaren hadden toch nog veel met elkaar te maken. Gezelligheids
verenigingen en personeelsverenigingen zijn ook in de ambtelijke wereld 
een bekend verschijnsel. 

Toen eind 1944 de voedselsituatie steeds slechter werd, liet dit ook de 
ambtenaren niet onberoerd. Waar zij als individu, eventueel met behulp 
van een grote familie en kennissenkring, amper kans zagen buiten de 
distributie om nog wat in handen te krijgen, konden zij in samenwerking 
soms wel wat bereiken. Van de centrale inkoop van een grote partij 
winterwortelen is toevallig een uitvoerig verslag bewaard gebleven, zodat 
we daarover goed zijn ingelicht. Schrijver van het verhaal was Freek de 
Jong, als administratief ambtenaar 3e klasse werkzaam op het bureau van 
de Gemeenteontvanger. Hij heeft zijn verslag getypt, wellicht met een 
flink aantal doorslagen. Hierbij voegde hij een eenvoudig briefje, geda
teerd 30 december, bestemd voor een "Geachte Collega." Hij vervolgt: 
"Indien dit epistel Uw belangstelling moge hebben, dan zal dit mij 
groote voldoening schenken." 

De Jong was op Eerste Kerstdag 1899 te Leiden geboren en op 1 juni 
1917 in tijdelijke dienst bij de gemeente benoemd; per 1 januari 1920 
kwam hij in vaste dienst; per 1 januari 1938 werd hij bevorderd van 
adjunct administratief ambtenaar ten kantore van den Gemeente-Ontvan
ger tot Administratief Ambtenaar 3e klasse (speciaal belast met vermake-
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lijkheidsbelasting), en per 1 januari 1944 tot Administratief Ambtenaar 
2e klasse. In die tijd woonde hij op het adres P.J. Blokstraat 43. Eind 
oktober 1945 kreeg hij veertien dagen rust voorgeschreven, die hij door
bracht in Apeldoorn. Mogelijk hebben zijn avontuur en de andere zaken 
hem toch wel diep aangegrepen. Toen hij eind 1951 van commies tot 
commies A bevorderd werd, moest zijn chef hem dat gaan meedelen in 
het Diaconessenhuis. Hij overleed vrij onverwacht op 19 april 1952. 

De tweede hoofdpersoon was de rots-in-de-branding Hendrik Nagte
gaal, de schipper die de kostbare lading heelhuids binnen Leidens benar
de veste bracht. Hij was geboren op 1 december 1900 te Leiderdorp en 
getrouwd met Geertruida Nievaart. Als binnenvaartschipper begonnen, 
kon hij uiteraard wel met schepen omgaan. Later was hij jarenlang 
brugwachter bij de Markt- en Havendienst van de gemeente Leiden. Hij 
overleed op 31 juli 1966 te Leiden.! 

IN DEN MIST2 

Beschreif lk ln het laatst van October 1944 het verloop van den appelenkoo/ 
voor het Gemeentepersoneel, niet vermoedde ik, dat er voor mij wederom spoedig 
aanleiding zou bestaan, nogmaals over te gaan tot het beschrijven van een ver
slag, thans betreffende den aankoop 7Jan een partij winterwortelen. 

Sinds de Dolle Dinsdag - 5 September 1944 - voorbij was, en daarna 
bleek, dat nu juist de ernst en de nood van dat gedeelte van Nederland, dat nog 
onder Duitsch bewind stond, ernstiger vormen ging aannemen, kwam de gedach
te meer en meer naar voren, om, in combinatie met ambtenaren van de Gemeen
te-Secretarie en eemge andere instellingen, te zorgen voor de voedselvoorziening. 
Reeds geruimen tijd is er een Commissie, samengesteld uit het Gemeentepersoneel, 
onder de bezielende leiding van den Heer F. Verstegen4

, aan het werk, om te 
trachten aardappelen te koopen, doch door verschillende uiteenloopende groote 
moeilijkheden is de uitvoering daarvan nog niet ten volle gelukt. 

Doch naast deze Commissie, die voor dit hoogst noodzakelijk voedselartikel 
wil zorgen, bestond er sinds 27 November 1944 een andere Commissie, die den 

I. Het verslag is door De Jong ook toe
gezonden aan Nagtegaal, wiens oudste 
dochter, gehuwd met de vroegere res
taurator van het Gemeentearchief, de 
heer Segijn, het aantrof in de nalaten
schap van haar moeder. Haar wordt 
dank gezegd voor het beschikbaar 
stellen van het stuk ter publikatie. 

2. Het oorspronkelijke stuk is zo 
getrouw mogelijk overgenomen, 
inclusief het soms wat merkwaardig 

taalgebruik en het ontbreken van 
bi jvoorbeel d accenten. 

3. Het verslag van de aankoop van 
appels voor het Gemeentepersoneel is 
niet bekend. Wanneer ook dit geen 
officieel gemeentestuk geweest is, 
duikt het mogelijk ooit nog eens op 
uit particulier bezit. 

4. F. Verstegen was hoofdadministratief 
ambtenaar en waarnemend gemeente
ontvanger. 
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aankoop van winterwortelen wilde behartigen. Met alle waardeering voor deze 
laatste Commissie, moet ik tot mijn leedwezen bekennen, dat enkele Commissie
leden voor de uitvoering van dit werk niet berekend waren. Wel werd er veel 
geconfereerd, doch de zaak kwam niet tot stand Er zou dan ook van deze 
transactie niets gekomen zijn, indien niet op andere en vlottere w~jze gehandeld 
zou worden. 

Hierover uitte ik mij op 7 Decemberjl. tegenover verschillende personen, en 
den Heer FA. Wempe5 

- de Heer F. Verstegen was wegens ziekte afwezig -
onderschreef volkomen mijn bezwaren en verklaarde zich bereid, deze zaak 
grondig ter hand willen nemen en deze transactie samen in den kortst moge/ijken 
tijd uit te voeren. WIJ namen de reeds door de Commissie genomen afspraken 
over, waarbij· het personeel van den Markt- en Havendienst met ons zou samen
werken. 

Alzoo werd op 8 December da.v. met een groote relatie te dezer stede een 
conferentie belegd en daarbij werd ons medegedeeld, dat wij ons moesten wenden 
tot den Heer C. van Pijpen te Sassenheim, die zeer waarschijnlijk aan ons 
verzoek zou kunnen en WIllen voldoen. Dien zelfden middagfietsten wij6 in zeer 
slecht weer naar Sassenhetm en bespraken daar de nood onder de Leidsche bevol
king en wel speciaal den hoog gestegen noodtoestand onder het ambtenaren corps. 
Wij vroegen hem, ons 10.000 K.G. winterwortelen te willen verkoopen, om die 
onder de ambtenaren te verdeelen. Ons verzoek was niet het eerste bij· den Heer 
van Pijpen, 1i1ant verscheidene Directeuren van groote instellingen hadden, onder 
verleidel~Jke aanbiedingen, reeds een zelfden verzoek eerder gedaan, maar moesten 
allen worden afgewezen. Toch 1i1as de Heer van Pijpen gevoelig voor onze argu
menten, en daar h~i niet geheel aan ons verzoek kon voldoen, wilde hij· tenslotte 
6.000 K.G. tegen een zeer lagen en alleszins billijken prijs 1Jerkoopen. Wij waren 
hiermede, gehoord de groote moeilijkheden, en gezien de sympathieke medewerking 
van den Heer van Pijpen, uiterst dankbaar en gingen zeer voldaan, ondanks 
het zeldzaam gure weer, waardoor wij geheel doorweekt waren, naar huis. 

Wij bespraken deze aangelegenhezd met den Heer Nachtegaal, die zich bereid 
had verklaard, de wortelen per schuit te vervoeren. Nu kon worden begonnen 
aan de noodige voorbereidingen, zooals het opstellen van een circulaire en andere 
vereischte werkzaamheden. Uit ervaringen, opgedaan bij· den appelenkoop, deed 
ik moeite, om ook thans weer personeel van den Luchtbeschermingsdienst te 

5. F.A. Wempe was commies 2e klasse 
bij de afdeling Financiën. 

6. Dus De Jong en Wempe. 
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requireeren, en vroeg tevens aan den Heer Cebot, chef van den Groenten- en 
Fruitveiling, 250 kratten voor het vervoeren en opslaan van de wortelen. Na 
uitwerking van al deze gegevens begaf ik mij naar den Heer Wempe, die zich 
met het in concept opstelde uitvoeringsplan geheel kon vereenigen. 

Den volgenden dag, JO December, bezocht ik den Heer Verstegen, die inmid
dels zoo goed als hersteld was, en vertelde hem het verloop van zaken, waarbij 
hij mij verschillende aanwijzingen, vooral ten opzichte van onze sociale opvat
ting, die ons zoozeer verweten was door Gemeentewerklieden, in overweging gaf 
De door den Heer Wempe en ondergeteekende reeds gevoerde samenwerking werd 
uitgebreid tot een werkcommissie van 4 personen. De Heer Verstegen verklaarde 
zich bereid hel financieele gedeelte te voeren en wij zouden de verdere uitwerking 
ter hand nemen. De in overweging gegeven veranderingen konden ook de 
instemming van den Heer Wempe verwerven, zoodat op 11 December 1944 een 
circulaire onder de ambtenaren en eenige andere instellingen kon worden ver
spreid. De Heer Nachtegaal- in het vervolg als "schipper" aangesproken - zou 
dien middag reeds een schuit naar Sassenheim voeren en den volgenden dag zou 
ik met hem de wortelen in ontvangst nemen om die vervolgens naar Leiden te 
brengen en voor het Waaggebouw af te leveren, waarna tot uitreiking zou 
kunnen worden overgegaan. Des avonds bezocht ik den schipper, om nader den 
vertrektijd te regelen. Tot mijn spij"! vernam ik, dat geen ambtenaar of heer met 
hem mocht varen, omdat de partij· zoo genaamd bestemd was voor de Centrale 
Keuken en wanneer nu een ambtenaar of heertje op de schuit stond zou deze 
transactie achterdocht bij de controleurs van den C.C.D. 8 kunnen opwekken en 
zou de Heer van Pijpen daardoor in groote moeilijkheden kunnen geraken. Wel 
mocht hij· een tweeden varensgezel meebrengen, doch dit mocht niet wezen één 
van de personen, die over den aankoop had onderhandeld Om toch mede te 
kunnen gaan - tevens ter verantwoording tegenover de deelnemers van de 
ambtenaren - bood ik mij aan als schippersknecht en zou mij· dan vermommen 
in werkpak: pantalonpijpen gestoken in kaplaarzen enz. De schipper vond dit 
een prachtoplossing en nam mijn voorstel gaarne aan. (W'aarom weet ik nu nog 
met, doch tijdens de reis bleken wij· een prachtstel te zijn!) ik gaf den schipper in 
overweging mij niet meer met "Mijnheer de Jong" aan te spreken, doch als 
"Freek ", waaraan hij· zich kranig heeft gehouden! 

7. K. Cebol was directeur van de Groen
te- en Fruitveiling aan de Zoeterwoud
seweg; zie voor hem M.H. Hoogland, 
'De veiling van de Tweede Wereld
oorlog tot haar opheffing', in: 
J.G. Endhoven e.a., De tuin van 
Holland. Geschiedenis van tuinhouw en 
groenteveiling in Leiden (Leidse H istori
sche Reeks : 7) (Utrecht 1992) 66. 

8. De Crisis Controle Dienst was een 
orgaan uit de dertiger jaren dat toen 
bestemd was om te controleren of de 
voorgeschreven produktiequota niet 
overschreden waren. Tijdens de oorlog 
werd de vergaarde kennis gebruikt om 
onder meer een te groot verlies aan 
landbouwprodukten via de zwarte 
markt te voorkomen. 
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Tevens was hem door den Heer van Pijpen hel verzoek gedaan, om gelijk
tijdig een partij' wortelen, groot 4 ton, mede te vervoeren voor de Diaconie der 
Ned. Herv. Gemeente, afd. Gezinszorg. Deze afdeeling behartigt de belangen van 
de gezinnen, waarvan de mannen in Duitschland te werk zijn gesteld. De schuit 
kon 12 ton vervoeren en daar 'wij' voor ons zelf 6 ton laadden, besloten wij; de 
genoemde 4 ton eveneens mede te brengen; ons devies was en is: helpen waar het 
mogelijk is in dezen donkeren tijd. 

De Commissieleden schreef ik, dat ik den volgenden morgen als schippers
knecht zou vertrekken en dezen aankoop een romantisch tintje zou krijgen, toen 
nog niet beseffende, dat dit inderdaad op waarheid zou berusten. 

Wij' vertrokken aldus, slechts voorzien van een schaaltje, lepel en vork, den 
12en December, des morgens 7 uur, in donker regenachtig weer en de schipper 
wilde de reis een dagje uitstellen, daar hij' voorzag - een oud varensgezel kan 
dat weten - dat het den geheelen dag slecht weer zou blijven. 

Echter op mijn aandringen werd de reis voortgezet en wij arriveerden om 
7.30 uur in Sassen helm bij de familie van Pijpen, waar wij direct werden ont
haald op een zeer smakelijk ontbijt en een glas melk! voorwaar in dezen t~jd een 
buitengewoon voorrecht. Zelfs kregen wij' een voorraad tabak mede, en dit alles 
bracht ons in een goede stemming. Doch, buiten gekomen, stroomde de regen in 
plensbuien op ons neer en vóór wij op onze zolderschuit van den Reinigings
dienst, zonder huiselijke geriefelijkheden, het haven/je in Sassen helm waren uitge
varen, waren we reeds tot op de huid toe geheel doorregend. 

De Kagerplassen, die wij moesten oversteken, boden een troosteloos beeld en 
geen levend wezen viel er te bespeuren, slechts de zware regenval was onze met
gezel. Het is nu begrijpelijk, dat in één der U welbekende blaadje/ als byzonder
held werd medegedeeld, dat er sinds 1864 niet zooveel regen was gevallen. Wij' 
hebben dit aan de lijve ondervonden! 

De schipper had - in lekkende klompen, waardoor het water uit zijn sokken 
kon worden gewrongen - met voortvarendheid de schuit over de Kaag geboomd 
en daarna kwam ik voor het eerst in actie, om met een lijntje de schuit langs de 
Ringvaart te leiden. 10 De opstakels langs de vaart vanwege de Duitsche militaire 

9, Omdat dit over actuele berichtgeving 
moet gaan, zal De Jong niet op de 
bekende Enkhuizer A Imallak of iets 
dergelijks doelen, maar wellicht op 
een illegaal krantje of een strooi
krantje van de geallieerden; vanzelf
sprekend kon hij de titel niet noemen, 
want dat zou betekenen dat hij moge
lijk ooit verdacht zou kunnen worden 
van betrokkenheid bij dat blaadje of 
het lezen van verboden lectuur. 

10. Dat betekent dat er gejaagd moest 
worden, waarbij een mens de trek
kracht moest leveren. Eeuwenlang was 
dit een heel normale zaak: de schipper 
aan het roer, zijn vrouw, een kind of 
een professionele 'trekker' aan de lijn. 
Zeker waar in oorlogstijd er vrijwel 
niet meer aan dieselolie of andere 
brandstof te komen was, bleef er niets 
over dan de menselijke spierkracht. 
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autoriteiten waren velen, en meerdere malen bleif het lijntje steken in de prikkel
draadversperringen, waardoor mijn doorweekte regenjas werd gedecoreerd met 
enkele bekoorlijke winkelhaken. Uiteindelijk bereikten we, zonder een enkele 
minuut droog weer, de Kalkzandsteenfabriek te Hillegom, waarbij' in die omge
ving de wortelen moesten worden overgenomen. Door introductie van den Heer 
van Pijpen konden we in de geheele bollenstreek b!j de Centrale Keukens naar 
hartelust een middagmaal nuttigen en daarvan werd in Sassenheim, mede door 
de koude en regenachtige weersgesteldheid, een dankbaar gebruik gemaakt. 
Bovendien was het eten van een voortreffelijk gehalte, waardoor wij' eenigszins 
"bij'" kwamen, ook al kon het na het I2-uurtje gebruikelijke sigaretje niet 
worden opgestoken, omdat de medegekregen tabak, alsmede ons eigen kleine 
voorraadje in onze zakken verregend was. 

De opdracht was door den Heer van Pijpen gemakkelijker verleend, dan de 
uitvoering gedaan. Want bij' van Duyn Jr. kregen we slechts 1 Yz ton, terwijl bij 
een ander 4 Yz ton van de eene schuit in de andere moest worden gestort. Dit 
laatste karweitje deden we zelf met een I2-tands riek. Binnen een half uur was 
ik gekraakt! Terwijl de schipper deed, alsof zijn neus bloedde! 

Het was inmtddels tijd geworden om onderdak te zoeken; ook hiervoor was 
door den Heer van Pijpen ons een adres gegeven aan de overzijde van de 
Ringvaart, n.l. bij' boer van Enthoven. Toen wij' daar aankwamen was er op 
het erf een en al bedrijvigheid, er werd n.l. tarwe gedorscht en een 80-talliefheb
bers bleven wachten op de goedgunstigheid van den boer, betreffende de uitdeeling. 
Wij' echter hadden daarvoor aanvankelijk minder interesse en wilden ons 
drogen, doch door de algeheele drukte wilde de boerin ons niet opnemen en 
verwees ons naar één der knechten, Koos Huizer, dte TIJel bereid zou zijn ons bij' 
de kachel te laten ui15toomen. Alvorens wij ons daartoe zouden begeven, deelde 
de boer mede, dat hij' wel met de uitdeeling zou beginnen, dus sloten wij' ons eerst 
bij' de groep aan en hadden het onverdeelde voorrecht, een schep tarwe te ontvan
gen tegen f 1,-, Dit was gelij'k aan 5 pond! ~j spoedden ons vlug naar Koos, 
die ons, hoewel onbekend, zeer 7IJdlRJillend opnam. Binnen enkele minuten zaten 
wij bijna tn den haard, de jassen werden te drogen gehangen en aten spoedig 
tarwebrood, gedrengd in raapolie. Vervolgens mochten we naar hartelust rooken 
en kwamen veel bijionderheden te weten omtrent boer Enthoven, waaruit bleek, 
dat dit een zeer goed mensch is voor zijn personeel en de bevolking. Heerlijk 
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verwarmd en met bfjna droge kleeren bracht Koos Huizer ons om 10 uur naar 
de boerderij; waar 9 avontuurl~jke Leldsche ingezetenen, die met een schuit 
aardappelen probeerden te halen boven Alkmaar, eveneens bleven overnachten. 
We vernamen, dat de boerin nog dien zelfden avond brood was gaan bakken 
en dat een ieder behoorlijk was voorzien. Ons portie was weer teruggenomen, 
omdat WIJ" niet aanwezig waren. We kropen met z'n allen, den tas in en de 
schipper maakte voor mfj en hemzelf een heerlfjk bedje; we kregen een berg stroo 
07JCr ons heen en probeerden te slapen, gekleed en 7fJel. Na een onrustigen nacht 
waren we half 6 present, maar daar het buiten zeer donker was, kon niets 
worden begonnen. We bekeken inmiddels de 8 zware Zeeuwsche paarden in de 
stal, maakten een praafje en de schipper ging op "voer" uit. Weldra kwam hl/" 
terug met voor ieder 2 dikke sneden belegd tarwebrood en deze 7fJaren zó ó groot, 
dat deze boterhammetjes gel!·Jk 71 Jaren aan 1 Yz stadsbroodje! Ruim 3 kwartier 
heb ik daaraan met het grootste genoegen staan peuzelen. Zeer voldaan vertrok
ken wij· met de buit naar onze schuit en 7fJerd het restant, n.l. 4 ton 7fJOrtelen, 
geladen. Hiermee bijna gereed, lieten we een der tuinlieden de laatste hoeveelheId 
storten, tenfJljl inmiddels de Centrale Keuken In Hillegom opzochten, 7fJant in 
de buitenlucht hard werken maakt hongerig. Ook daar was het eten van een 
voortreffel~jk gehalte. 

Toen we bij onze schuit terug k7fJamen, bemerkten 7fJe, dat deze nog niet 
geheel geladen was en daar het personeel naar huis was, togen 7fJe zelf aan den 
slag en vulden den schuit met 5 kruiwagens vol. 

Met prachtig helder weer vertrokken 71 Je naar de Ringvaart, hopende op een 
motorboot van de voedselvoorziening, die ons dan op sleeptouw zou kunnen 
nemen. Doch er was geen sleepboot bi; de Ringvaart te zien, 7fJaardoor wederom 
het IfJnfje werd uitgeworpen en ik in 2 Yz uur een 4 K.M. langen weg, een schuit 
- geladen met 10.000 K.G. winterwortelen - heb voortgetrokken. Onderweg 
probeerde de schipper mij steeds aan te sporen en nep mIJ telkens toe, dat dit 
geval in het "logboek 1944" zou komen. 

Vallen in de li;n is uitgesloten, doch toen ik bij het stoomgemaal "De Leegh-
7fJater" was, kon ik niet meer en was dankbaar, dat het reisje, betreffende dit 
gedeelte, erop zat. / k kan mIJ nu dan ook voorstellen, dat, zooals ons 7fJerd 
medegedeeld, f 12, - per ton aan venJOerskosten moet worden betaald. Door ons 
zwoegen was dus f 120, - voor de deelnemers verdiend. 
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Het was nu weer de schipper, die de schuit met ware zeemanskennis over de 
Kaag zou loodsen. 

Omstreeks 4 uur dus waren we b~j' het stoomgemaal "De Leeghwater", waar
bij de schipper de navolgende gedachte uitsprak: "Preek, het is nu 4 uur, om half 
zes zijn we bij de Kaagsocieteit, maken de boot vast en ZZtten om half zeven bij 
Moeder de Vrouw! Dat komt in het Logboek 1944". "Morgenochtend 7 uur 
gaan we de schuit ophalen en we zijn dan 12 uur voor het Waaggebouw". 
"Voor mekaar", riep ik terug, want beoordeelen kon ik dit niet, doch ik dacht: 
hij zal wel gelijk hebben. Na deze uitspraak van den openhartigen schipper 
kwam weldra een zeer zware mist opzetten en het gedeelte van de Kaag, dat we 
reeds bevaren hadden, was binnen enkele oogenblikken absoluut onZZchtbaar 
geworden. We hoorden plotseling een hevig tumult en het bleek, dat een motor
boot op het land was vastgeloopen. Doch ook wij kwamen daarop in een 
dikken, kouden mist te varen en ik kon den schipper op de voorplecht niet meer 
onderscheiden. Nog enkele meters voeren we door, omdat wij wisten in de 
onmiddelijke omgeving van de Kaagsocieteit te ZZjn. 

Doch ook de schipper kon niets meer onderscheiden en op goed geluk koersten 
we op de Kaagsocieteit aan. Doch zelfS de enkele ster, die ons eemge richtsnoer 
was, verdween in den mist en zoo voeren we zonder eenig kenteeken langzaam 
verder. We moesten zeer voorZZchtzg ZZjn, dat de boot niet vastliep, anders waren 
we genoodzaakt in den ijskouden, mistigen Decembernacht op de onbeschutte boot 
te blijven en zou het leed niet te overzien zijn. 

Hoe lang wij zoo gevaren hebben, weel ik niet, doch de Kaagsocieteit konden 
we in ieder geval niet vinden. lnplaats dat wzj' open water zagen, schemerde 
-vlak voor ons een donkere massa en bleek dit een uitstekende punt van een 
eilandje te ZZjn. Angstig voor het vast/oopen, voeren 7iJe uiterst langzaam verder, 
terwijl ik stond te rillen van de koude. 

Verscheidene malen kwamen we plotseling voor onoverzichtelijke donkere 
massa 's en telkens moest ik dan bliksemsnel het roer omgooien, om niet tegen die 
onbekende en in den mist onwezenlijk uitziende groepen te varen. Zoo nu en 
dan lieten we onze stem hooren, doch antwoord kregen we niet. 

Na uren in deze onzekere toestand gevaren te hebben, bemerkten we een 
lichtje en daar ik in het beZZt was van mijn zaklantaarn kon ik een teeken 
terug geven. We kwamen zeer behoedzaam op elkaar toe en het bleek, dat 3 
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personen in een vlet eveneens den koers waren verloren. Zij sloten zich bij ons 
aan en op goed geluk probeerden we uit dit doolhof van donkere, vooruit
springende onbekendheden en de niet te onderscheiden omgeving te komen, doch 
het gelukte ons niet. Tot ] maal toe waren we een eilandje omgevaren en 
kwamen steeds op de plaats van uitgang terug! Het geval werd hoopeloos, want 
we werden meer en meer doordrongen van het feit, dat we niet meer vó ó r 8 uur 
thuis zouden zijn. Zelfs de kans was niet uitgesloten, dat we toch nog den nacht 
op het water zouden moeten doorbrengen, daar wij met geen enkele mogelijkheid 
konden peilen, welken koers moest worden gevolgd. Op goed geluk stuurden we 
de schuit een breed water in en twee van de vijf gedupeerden sprongen in de 
duisternis op den wal om zich met hun zaklantaarn te orienteeren. Er werd na 
eenig zoeken en tasten een botenhuis gevonden en we legden met een zucht van 
verlichting de boot daar vast. Vervolgens probeerden we langs de vaartkade een 
weg te vinden en kwamen op een landweggefje uit, dat op een breeden straatweg 
uitliep. Rillend van de koude, doch innig dankbaar, dat we de schuit hadden 
kunnen verlaten, kwamen we met z'n vijven, des avonds half JO bij' den 
Rijksstraatweg uit. Heel dicht bij ons onderscheidden we een woning en daarop 
afgaande, stonden we voor de boerderij van boer van der Plas, Mennenweg te 
Sassenheim! 

Na eenig geklop werd ons gehoor gegeven en door het één en ander van onze 
wederwaardigheden te vertellen, mochten we, onder afgifte van ons persoons
bewijs, den nacht op den hooizolder doorbrengen. Hoewel daarop in het geheel 
niet was gerekend, zouden we nogmaals gekleed ter ruste moeten gaan. Dit 
werden dus 2 dagen en 2 nachten, zonder dat we uit de kleeren waren geweest! 

Rillend van de koude bereikten 1fJe de hooizolder, waarbij wederom door den 
schipper een stroobed werd geimpro'viseerd. Daarna deed hl}' alle mogelijke moeite, 
mijn door geweldige inspanning van de doorstane emoties 7Jermoelde lichaam te 
verwarmen en terw!/l hij daarmede bezig 7i1as, murmelde ik doezelig: "Dat komt 
in het Logboek 1944, schipper!" ....... en sliep weldra in. Hierbij zal ik nimmer 
vergeten met welk een groote krachtinspanning de schipper van des middags 4 
tot 's avonds 9 uur onafgebroken en in een ener7Jeerende toestand den vaarboom 
hanteerde en eveneens uitgeput was. 

Angstig ben ik gedurende die vreeselijke uren niet geweest, omdat ik veel 
vertrouwen had in het beleid van den schipper, die overigens rustig bleif tijdens 
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De brugwachter ill(unctie: Hmdnk Nag/egaal omstreeks 1965 (collectie A, Segijn-Nagtegaal), 
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de onzekere vaart. Menigmaal heb ik in boeken gelezen, dat een zeeman in 
dergelijke omstandigheden heftig op een pruim tabak kauwt en deze van de eene 
naar de andere mondzijde laat rollen, zonder daarbfi iets te zeggen. Dit was bij' 
mll'n schipper niet het geval, doch, indien hij zulks zou hebben gedaan, zou ik 
er toch weinig van hebben kunnen zien, wegens den mist! Ik begreep, dat door 
hem alle mogelijkheden zouden worden beproefd om uit deze troostelooze omge
ving te geraken, daarvoor was hl' m.i. een te goed varensgezel, ondanks het feit, 
dat hij in 15 jaren de Kagerplassen niet bevaren had. Aan zijn rust en zijn 
kalmte is het dan ook te danken, dat wij; in samenwerking met de overige 
lotgenooten, ulteindelfik grond onder ons voelden. 

Al heel vroeg op den 14en December waren we weer present en al kon de 
boer ons dan ook niets te eten geven - het gezin bestond uit man, vrouwen 10 
kinderen - een glaasje melk kon er toch nog wel op overschieten! 

Op een geleende fiets vertrok de schipper naar den Heer van Pijpen, om 
nadere instructies te halen en zou hij' daarbij' den Heer van Pijpen gelijktijdig 
verzoeken, den Heer Wilbrink 11 in Leiden op te bellen, om de huisgenooten van 
ondergeteekende gerust te stellen. Weldra kwam de schipper terug en had zich van 
zijn opdracht kranig gekweten, hoewel achteraf bleek, dat nimmer een telefoontje 
was gegeven. Dit was niet aan de onachtzaamheid van den Heer van Pijpen te 
wijten, doch wegens overbelastlng van het telefoonverkeer. 

Niettegenstaande dat het nog duister was - het was 7 uur in den morgen -
en de mist nog lang niet was opgeklaard, probeerden we nu langs den kortst 
mogelij'ken 'weg ons einddoel te bereiken. Bij het onenteeren bleken we gevaren 
te zijn in de Zandsloot en toen deze achter ons lag, zagen we voor ons.. ...... de 
Kaagsocieteit, op nog geen 200 M. van ons dwaalpunt aj!! Indien we den 
vongen avond een half uurfJe vroeger op dat punt waren geweest, zou de 
uitspraak van den schipper zijn uitgekomen. Allengs werd het iets lichter en 
nogmaals kon het lijntje worden uitgeworpen, doch thans trokken we met z'n 
drieën en voeren spoedig in de Zijl. Kwart voor twaalf werd de schuit het 
Utrechtsche Veer ingeloodst en gemeerd en liet de schipper mij' eerst het genoegen 
smaken, mij' bij' mijn huisgenooten present te melden. Beladen met een bos stroo 
voor de konijnen, 5 pond tarwe, 5 suikerbieten voor de bereiding van stroop en 
eemg brandhout arriveerde Ik in een niet geschikt ambtenaarstoilet om 12 uur 
in mijn woning, waarbij 'wiJ allen opgetogen waren elkander te kunnen begroe-

11. Jac. Wilbrink was vele jaren wethouder 
van Leiden, ook in de oorlog, Voor 
zijn rol in die tijd kan het best ge
raadpleegd worden het boek van zijn 

collega M.G. Verwey, Leiden in beui
tingstijd. Herinneringen van een gemeente
bestuurder (Leiden 1946). H ij overleed 
op 4 januari 1967, 82 jaar oud , 
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ten. Zeer belangstellend kwam juist mijn collega Baan 12 informeren, of er 
omtrent mijn thuiskomst iets bekend was, want ook op het bureau was eenigszins 
ongerustheid ontstaan omtrent ons lange wegblijven. Gelukkig kon hij de overige 
collega 's mededeelen, dat alles in orde was. 

De middags 2 uur brachten we de schuit via de Nieuwe Rijn naar het 
Waaggebouw. Ik heb mij een oogenblik een strijder uit den tijd van Leiden 's 
ontzet gevoeld, toen ik, varende langs het Stadhuis, mijn collega 's juichend en 
zwaaiend voor de ramen zag staan en zij mij· een hartelijk welkom toeriepen. 
Zoo moet men dit ook gevoeld hebben in 1574, toen een schip, geladen met 
haring en witte brood, nu geladen met winterwortelen! 

Het lossen van de lading verliep met 14 medewerkers vlot en de belang
stelling was, en van de bevolking en van de jeugd, groot en menige zware peen 
verdween tijdens het vervoer van schuit in Waaggebouw. Zelfs in het gebouw 
was bewaking voor ontvreemding noodig, waaruit bl~ikt, hoe hoog de nood 
onder de bevolking reeds gestegen was. 

Daarna ging ik m~i melden bij· mijn Chif en deze gaf mij· een dag verlof om 
voldoende uit te rusten van de doorstane vermoeidheid en ongewone werkzaam
heden. 

Den 18en en 19en December heb ik mij· belast met het uitwegen, waardoor 
een ieder in het bezit kon komen van de door den Heer Wempe berekende hoe
veelheid winterwortelen. Door de door de Commissieleden geregelde organisatie 
verliep alles vlot en werd ik - buiten beschouwing gelaten de Heeren Verstegen, 
Baan en Wempe, die hun volle waardeering uitspraken over deze prestatie -
door een 10-tal deelnemers bedankt voor de moeite en zorg, besteed aan deze 
affaire! 

Geachte Commissieleden, 
Hiermede zou ik mijn zeer uitvoerig 7Jerslag kunnen beelndigen. Op sommige 
punten ben ik wel zeer ver in details afged7RJaald, doch dit 7Jerslag is bedoeld als 
een blijvende herinnering, waarbij ik - zoo het mij· gege7Jen wordt - als oud 
gepensioneerd ambtenaar nog menigmaal zal kunnen lezen, de weder-
7f)aardigheden tijdens mijn loopbaan als Gemeente-ambtenaar in de oorlogsjaren 
193 9-19 .. 13 

\2. Adrianus Baan, geboren \ 6 juli \894 
te Middelburg. werd op 7 mei \920 
benoemd tot deurwaarder bij de ge
meente Leiden in de rang van admi
nistratief ambtenaar 2e klasse. Vanaf 
1922 deed hij de hondenbelasting 
erbij, vanaf \929 ook de vermakelijk
heidsbelasting. Van 8 mei tot 3\ juli 

\945 was hij in dienst bij het Kamp 
van Bewaring te Leiden. Hij woonde 
in die tijd op het adres Cobetstraat 
10, dus niet ver van De Jong vandaan, 
die in de P.J. Blokstraat woonde. Op 
5 augustus \956 overleed hij, 62 jaar 
oud en nalatende elf kinderen. 
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Reeds begonnen met dit verslag in het eerste stadium van deze transactie, kon 
ik geen geschikten en origineelen titel bedenken; na de wederwaardigheden, beleefd 
op de Kaag, wist ik, dat mijn verslag zou worden genoemd: "In den Mist ", 
omdat dit gedeelte van deze geheele geschiedenis het langst in blijvende herinne
ring zal blt/ven. 

/-Iet spijt mij; dat ik ditmaal veel en dikwijls over mijn eigen werkzaam
heden heb moeten schrijven en Uw uitgebreide en veelomvattende bemoeiingen 
daardoor op den achtergrond heb geplaatst. Geenszins is het mijn bedoeling, Uw 
medewerking te onderschatten, want zonder die zou deze transactie niet tot stand 
zijn gekomen. Het is mij gegaan, zooals het U kan en zal zijn overkomen, 
indien U des avonds voor een bezoek Uw woning verlaat en U de overtuiging 
heift, dat Uw klnderen aan de goede zorg van buren zijn overgelaten, en daar
door rustig uit kunt gaan. Dit gevoel had ik nu betrif/ènde de organisatie van 
deze affaIre. Bij intuitie wist ik, dat dit gedeelte van de onderneming op afdoen
de wijze geregeld zou worden. 

Moge voor een buitenstaander de meening bestaan, dat voor de uItvoering 
van een dergelijke transactie 4 d 5 dagen noodig zijn, door mij· is hieraan bijna 
onafgebroken van 8 - 19 Dec. gewerkt, waarvoor mij door mijn Chef volle 
bewegingsvrijheid 1eJerd verleend 

Wij· hebben door ons initiatief 194 gezinnen, omvattende 582 personen, 
kunnen voorzien van winterwortelen, een bij· uitstek gezond volksvoedsel en 
waarvoor dan ook groote belangstelling was. Als mijn meening zou ik willen 
zeggen, dat onze zaak, betrif/ènde de voedselvoorziening van de ambtenaren van 
de GemeenteSecretarie en enkele andere instellingen, volkomen is geslaagd 

MiJne Haren Verstegen en Baan, veel behoef ik u beiden niet te zeggen. WIj 
weten elkanders standpunt en ik heb dit in een vorig verslag reeds uitvoerig 
mogen vermelden. 

We zijn er niet op uit, om ons met kransen te doen omhangen of om ons te 
laten bejubelen, daarvoor zijn de tijden te ernstig, daarvoor is de nood te groot. 
Doch als één der figuren in Uwe Commissie mag ik toch wel zeggen, dat het mij· 
een groote voldoening heift geschonken, dat gij mij zooveel vrijheid hebt gegeven 
bij· de afwikkeling van deze zaak. 

Zij· het met uw medeweten, heb ik veel verantwoordelijkheid mogen dragen 
en daarbij· hebt gij mij de volle vrijheid gelaten. 

13. Hier heeft De Jong als een echte amb
tenaar opengelaten wat hij nog niet 
kon weten: hij schreef het verslag op 
20 december en kon niet uitsluiten at 
de Duitsers nog voor het jaareinde 
zouden capituleren, noch dat de oor
log zou voortduren tot 1946 of later. 
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De samenwerking, de besprekingen verliepen wederom goed, en vlot, en 
hebben wij tezamen een kleine gemeenschap in dezen zorgelijken tijd nogmaals 
een grooten dienst mogen bewijzen. Door Uw groote medewerking waren mijn 
werkzaamheden minder moeilijk en ik acht het een voorrecht, dat ik onder derge
lij'ke omstandigheden, in dezen tijd, met personen van Uw slag, mag en kan 
samenwerken. 

Vriend Wempe, het is niet de eerste keer, dat wij' samen iets op touw zetten, 
ook al zijn de omstandigheden dan ook geheel anders en betreft het hier geen 
Bondsfeestjes. Toch wist ik, Wempe, toen je zich bereid verklaarde aan deze zaak 
uitvoering te geven, dat je je daaraan geheel en al enthousiast zoudt geven. ik 
heb mij niet vergist, want de administratieve afwerking was, in overleg met de 
overige Commissieleden, uitstekend verzorgd, waardoor het slagen van deze 
onderneming reeds bij' voorbaat verzekerd was. Je hebt eveneens de zware regen
en sneeuwbuien getrotseerd en ook .J~j was tot op je huid toe doorregend tijdens 
onze rit naar Sassenheim. Dit alles heb je voor de goede zaak gaarne over gehad, 
hoewel weinigen dit zullen waardeeren. Het is mij' niet bekend, maar ik ben 
ervan overtuigd, dat het je eveneens voldoening zal hebben gegeven, om aan een 
dergelijk onderneming je volle medewerking te ver/eenen. Over aanvankelijk 
kleine bezwaren ben je zonder peuterigheden heen gestapt en is deze wortelenkoop 
naar mijn bescheiden meening in een goede, kameraadschappelijke, collegiale geest 
tot stand gekomen. 

Henk Nachtegaal, schipper van G.R. No. 204, w~j hebben elkaar tijdens het 
vervoer van de wortelen gevonden. Gij' hebt begrepen - en ook wel bemerkt! -
dat ik in werkelijkheid geen echte schippersknecht was. G~i hebt dan ook met te 
groote ezschen gesteld, al gingen sommige opdrachten hiJna buiten miJn krachts
inspanning. Doch dit alles, schipper, was voor mij' juist Interessant, al ben ik 
eemge pondjes aJievallen. 

Wzj zijn b~Jna 3 volle dagen in elkaars onmiddellijke omgeving geweest en 
hebben daarvan 2 nachten broederliJ'k naast elkaar in het hooi geslapen. WiJ 
hebben goed gevaren, ook al waren we in den mist verdwaald en gij hebt voor 
miJ gezorgd, zooals een royal varensgezel dit placht te doen. Als modern zeeman 
heb ik U niet zien pruimen, doch daarentegen hebt ge veel sIgarettenvloetjes van 
mij' gekregen of genomen, die ik noode kon missen! Voor het verstrekken van 
"'voer" heb gij' alles in het werk gesteld en hieraan heeft niets ontbroken. Onder 
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Nagtegaal op de Havenb,ug, omstreeks 1965 (collectie A. Segijn-Nagtegaal). 

dergelijke omstandigheden met U samen te werken is een voorrecht en ik dank 
U voor Uw hartelijkheid en 71riendschap, die gij' mij' in die dagen hebt betoond. 

Tenslotte vertrouw ik., dat ik naar Uw aller tevredenheid en naar Uwe verwach
tingen heb medegewerkt, door ons gezamenlijk opgezet plan, n.l. te streven naar 
verbetering van de voedselvoorziening van een kleine gemeenschap, ten uitvoer 
te brengen. 

Hiermede, geachte Collega 's en vriend Nachtegaal, kruip ik weer terug naar 
mijn bureaustoel en neem aftcheid van U en blijf als steeds, 

U1f.1 vriendschappelijke Collega. 

(w.g.) Fj. de jong 

Laden, 20 December J 944. 



Aanwinsten 
van het Gemeentearchief Leiden 
op sociaal en economisch 
gebied in 1994 en 1995 

Sedert de vorige rapportage zijn weer diverse vooral kleine aanwinsten 
geboekt. Uit de overheidssector zijn te noemen de archieven van de 
Culturele Raad, 1968-1979, de Stichting Welzijn Leiden, 1980-1994, en 
de Werkgroep Amateuristische Kunstbeoefening, 1981-1994. 

Van eerstgenoemd archief werd een inventaris vervaardigd. De Cultu
rele Raad was de opvolger van de sedert 1950 bestaande Commissie van 
Advies in Culturele Zaken, die rechtstreeks aan B. en W. adviseerde, maar 
in 1966 opgeheven werd. Bij besluit van de Gemeenteraad van 27 novem
ber 1967 werd de Culturele Raad in het leven geroepen, die ook aan de 
Gemeenteraad kon gaan adviseren. De Raad was samengesteld uit een 
elftal geïnteresseerden, een raadslid, enkele ambtenaren en een wethouder 
als voorzitter. Onder de Raad werkten zes secties, voor Leidse historie, 
theater (en letteren), beeldende kunsten, muziek, vorming, en accomo
daties. Na eerst gevestigd geweest te zijn op het Stadhuis, werd per 1 
maart 1972 de bovenverdieping van de Waag als huisvesting in gebruik 
genomen; op die dag trad ook een directeur in dienst, die in de loop der 
tijd versterking van zes medewerkers kreeg. De Culturele Raad heeft 
nooit echt goed gefunctioneerd; veel adviezen werden door B. en W. 
terzijde gelegd. Daarom besloot de Raad op 28 oktober 1976 zich op te 
heffen. Dit werd nog even teruggedraaid, maar op 20 juni 1978 volgde 
een hernieuwd besluit, dit keer definitief. Het bureau wikkelde de nog 
lopende zaken af en sloot daarna de deuren. 

Naast heel wat papieren over het gebouw de Waag en te verwachten 
zaken als notulen en correspondentie, zitten er ook zaken in het archief 
die men daar minder snel zou verwachten. Zo zijn er veel tekeningen van 
gebouwen waarvan gedacht werd dat die een culturele bestemming 
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zouden kunnen krijgen, zoals van een verbouwingsplan van de b.l.o.
school Plantsoen tot vijf atelierwoningen en centrale werkplaats, of van 
een plan om de Remonstrantse kerk tot flexibel theater te verbouwen. 
Ook over de sociale kant van het kunstenaarsbestaan is wel het een en 
ander in dit archief te vinden. 

Wat de particuliere sector betreft kunnen tal van kleine aanvullingen 
genoemd worden, maar dat heeft niet veel zin; daarvoor kan beter een 
jaarverslag van het Gemeentearchief geraadpleegd worden. Nieuwe en wat 
grotere archieven zijn die van de familie Pompe van Meerdervoort, 
1637-1943, een flink en vooral belangrijk archief van een oorspronkelijk 
Dordts en later Voorschotens geslacht, dat in de achttiende eeuw enkele 
belangrijke Leidse regenten voortgebracht heeft (met een plaatsingslijst) 
en de familie Bucaille, (1740) 1791-1866 (1961). Vooral Nicolaas (1757-
1836) en Jean Corneille (1789-1865) hebben de meeste papieren nage
laten; de eerste was patriot en lid van de Gemeenteraad, de tweede onder 
meer wethouder tot 1860. Erg groot is het archief niet, slechts 33 inven
tarisnummers, waarvan enkele in minder goede staat. Het meeste betreft 
zaken van persoonlijke aard, terwijl over hun bedrijf aan de Lammer
markt (later opgeslokt door Parmentier/Clos en Leembruggen) maar 
bitter weinig aanwezig is. Van de firma Tilburg Bucaille & Zoon is er 
slechts iets uit 1837-1838, juist toen dat bedrijf overgedragen werd aan 
Joh. Leembruggen. 

Van het vroegere architectenbureau Schutte, daarvoor Buurman en 
daarvoor Mulder, verantwoordelijk voor het ontwerp van een groot deel 
van met name de industriële gebouwen in Leiden, werden heel wat 
kokers met bouwtekeningen overgenomen, maar de materiële toestand 
daarvan is niet perfect. Dit 1892-1960 beslaande archief is slechts globaal 
toegankelijk door een plaatsingslijst; daaruit blijkt dat er ook heel wat 
tekeningen van gebouwen buiten Leiden aanwezig zijn, vooral uit de 
periode dat Buurman nog als architect in Rotterdam werkte (circa 1910-
1920). Op het archief van collega-architect J. van der Heyden werd een 
supplement ontvangen; tevens werd van dit grote en in slechte toestand 
verkerende archief in ieder geval de collectie bestekken ontsloten door 
een plaatsingslijst (1876-1904). Helaas zitten er nogal wat ongedateerde 
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tekeningen en tekeningen zonder huisnummer tussen, die laatste vooral 
in de nieuwbouwwijken, waar identificatie van huizen toch al erg lastig 
is door het herhaaldelijk omnummeren van alle huizen, soms mede door 
annexatie van gebied van de aangrenzende gemeenten. 

Voorts werden verworven de archieven van drogisterij Christiaanse 
(Hogewoerd), 1924-1962, waarvan een inventaris vervaardigd is, en van 
de Anti-Revolutionaire Partij, later CDA, afdeling Leiden, (1945) 1950-
1986, toegankelijk gemaakt door een plaatsingslijst. Het op zich niet 
onbelangrijke en door een plaatsingslijst toegankelijke archief van ds. A.J. 
Kret, wethouder Stadsontwikkeling en Verkeer van 1970-1974, met 
vroegere en latere stukken, is behoudens toestemming van de erven niet 
openbaar tot het jaar 2010. 

Van enkele al aanwezige archieven werd de toegankelijkheid vergroot 
door een nieuwe of verbeterde inventaris. Zo werd de primitieve inven
taris van het archief van de Vereniging van Vrouwelijke Studenten te 
Leiden (WSL) vervangen door een die aan alle eisen voldoet; deze inven
taris diende als werkstuk voor een doctoraalexamen. De samenstelster, 
mevrouw M. Wansbeek-Zijbrand, was de eerste in Nederland die op een 
archiefinventaris afstudeerde, bovendien aan een andere universiteit (die 
van Leiden, met haar hoogleraar in de archiefwetenschappen) dan waar 
de studie gevolgd was (Utrecht). Deze bijzondere gebeurtenis vond plaats 
op 15 september 1995. Na de voltooiing van de materiële verzorging van 
dit archief is zij begonnen met het inventariseren van het archief van de 
Leidse Duinwaterleiding Maatschappij en van het rooms-katholieke wees
en oude-liedenhuis ('Sint-Maarten'). 

Van een viertal bedrijfsarchieven kwam een inventaris gereed. Dhr. 
Van der Laaken inventariseerde de archieven van Joh. Parmentier aan de 
Schelpenkade (waardoor het artikel van Emiel Fangmann, 'Voormalige 
Parley Wolspinnerij verdwijnt van Schelpenkade', Stielz 5 (september 
1994) 10-13 goed onderbouwd kon worden), van de firma W.F. Maas & 

Zn. (scheepswerf 'De Rijn'), 1827-1956, Hartevelt en Scheltema. Het 
archief van de scheepswerf, die in 1956 overgenomen werd door N.V. 
Smit Röntgen te Leiden, geeft een aardig beeld van dat bedrijf, vooral 
omdat de orderboekjes over 1827-1952 bewaard gebleven zijn; daaruit is 
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de produktie van de werf af te lezen, tot 1899 vooral houten schuiten, 
daarna ook heel wat ijzeren schepen. Een hiaat van 1905-1925 is door 
de sedert 1917 bewaard gebleven hoofdboekhouding deels te vullen. Het 
meeste materiaal betreft de naoorlogse periode. Zo beginnen gegevens 
over werknemers pas in 1949. Dit archiefje telt veertig inventaris
nummers. 

Heel wat groter is het archief van N.V. Distilleerderij De Fransche 
Kroon v/h A. en J. Hartevelt en Zn., (1769) 1785-1966, namelijk 21 
meter. Veel hiervan is echter de boekhouding en iedereen die wel eens 
van 'creatief boekhouden' gehoord heeft, weet dat dat de blik van de 
buitenstaander wel eens kan vertroebelen. Kortom, de boekhouding is 
voor een goed begrip van het reilen en zeilen van een bedrijf onmisbaar, 
maar wel een administratie die zijn eigen moeilijkheden met zich mee
brengt. Aan bijvoorbeeld de inkoop- en verkoopboeken, 1785, 1801-1965, 
is wellicht meer genoegen te beleven. Aparte loonboeken zijn pas vanaf 
1903 bewaard gebleven. In de toenemende concentratie binnen de bran
che van de stokerijen heeft ook Hartevelt zijn rol gespeeld, getuige de in 
het archief opgenomen (restanten van) bedrijfjes als de firma Bicker en 
Modderman, wijnhandelaren te Amsterdam, 1855-1870 (de familie 
Modderman was verzwagerd aan de familie Hartevelt), Distilleerderij N.V 
Prost & Co. te ' s-Hertogenbosch, 1920-1940, de firma J acob Schots Jbz. 
te 's-Hertogenbosch, 1931-1932, Wijn- en Gedistilleerdhandel 'Het 
Zuiden' te 's-Hertogenbosch, 1934-1937, en Wijnkoperij, distilleerderij 
en likeurstokerij 'De Condor' v/h Wilh. Schud el & Co. te Leiden, 1943-
1963. Laatstgenoemd bedrijf was gevestigd in het markante voor Wilhelm 
Schud el rond 1892 gebouwde pand op de hoek Breestraat-Papengracht. 

Ook het in bruikleen van het Nederlands Economisch-Historisch 
Archief aanwezige archief van de N.Y. Fabriek van Wollen Dekens v/h 
J. Scheltema ]ansz., Fabriek van wollen stoffen, sajetten en wollen garens, 
sedert 1959 N.V Fabriek van wollen dekens en stoffen te Leiden (WDS), 
werd geïnventariseerd . Het betreft slechts het archief van 1923, toen het 
bedrijf van verkapt eenmansbedrijf van P.G. Wassenaar (eerst bedrijfs
leider onder de Scheltema's) werd omgezet in een N.V, tot het faillisse
ment in september 1958 en van het heropgerichte bedrijf tot 1966. 
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Overigens kwam het bedrijf na 1958 niet meer in produktie en deed WDS 

niet veel meer dan het liquideren van wat er nog over was. Ook bij dit 
archief ligt de nadruk zeer sterk op de naoorlogse periode, waardoor er 
eigenlijk maar een korte periode is waarvoor het reilen en zeilen vrij 
grondig te reconstrueren valt. 

Tenslotte kan nog genoemd worden het gereedkomen van de inven
taris van het archief van beeldend kunstenaar Stefan (eigenlijk Gerrit 
Leendert) Buys, 1951-1983 (1988). Deze was geboren op 26 februari 1943 
te Amsterdam, deed op 29 juni 1967 eindexamen aan de Koninklijke 
Academie voor Kunst en Vormgeving te 's-Hertogenbosch en ontwik
kelde zich als kunstenaar van vooral beelden en voorwerpen bij scholen 
en als dichter. Hij overleed op 19 augustus 1984 te Wassenaar. Op enkele 
na bevinden zich de originele bij het archief gevoegde kunstwerken nu 
in De Lakenhal. In het archief zijn vooral veel ontwerptekeningen en 
foto's van uitgevoerde ontwerpen opgenomen. Vooral in de Leidse regio 
heeft Buys veel gewerkt; om slechts een paar voorbeelden te noemen: een 
speelconstructie voor Jenaplanschool 'De Kring' te Oegstgeest, 1969-
1971, en een beeld voor de Jelgersmakliniek aldaar, 1970-1974. Vanzelf
sprekend bevat het archief ook het nodige over exposities van zijn werk, 
bijvoorbeeld in 'De Ruif te Leiden (1964), in De Lakenhal (1968 en 
1975/1976), de Waag (1976 en 1979) en bij Ars (1983). Vanzelfsprekend 
is er ook nog heel wat privé-correspondentie en dergelijke stukken, 
waaruit al met al een goed beeld van deze kunstenaar op te bouwen valt. 

Archieven worden ontsloten; het wachten is op degenen die eruit 
willen publiceren. 

P.J.M. DE BAAR 

, 



Boekbesprekingen 

Geertruida de Moor, Verborgen en geborgen. Het cisterciënzerinnenklooster 
Leeuwenhorst In de Noordwijkse regio (1261-1574). Verloren, Hilversum 
1994 (Middeleeuwse studies en bronnen: XLI!), 735 p. ISBN 90-6550-266-1 

Een ieder die zich bezighoudt met de laat-middeleeuwse geschiedenis van 
Holland kruist vroeg of laat het pad van De Moor. Dat is zeker het geval 
nu zij haar proefschrift op 14 december 1994 met verve heeft verdedigd. 
Sindsdien ligt er immers een dikke pil op tafel, waarin het resultaat van 
bijna twintig jaar ijverig onderzoek in archieven en bibliotheken is 
samengevat. 

Op staccato-toon zet De Moor de teneur van haar opus magnum in de 
eerste zinnen van haar inleiding: "Het adellijke klooster Leeuwenhorst 
lag in Noordwijkerhout. Het trad toe tot de cisterciënzerorde. Dankzij 
een aantal factoren kunnen we de geschiedenis van de abdij gedeeltelijk 
reconstueren." En dan steekt zij van wal. Zoals de openingszinnen al 
doen verwachten, gaat de voorkeur van de auteur uit naar de locale en 
de religieuze geschiedenis, die zij lardeert met zo'n beetje alles wat zij 
over haar onderwerp kon vinden. Dat levert een boek op dat niet altijd 
even prettig is om op het nachtkastje te hebben, maar waar wel enorm 
veel in staat. 

De meeste informatie is afkomstig uit de rekeningen van het klooster, 
die voor de vijftiende en zestiende eeuw vrijwel allemaal zijn overgeleverd 
- een uitzonderlijk gunstige omstandigheid. Wat De Moor in de bron
nen aantrof, brengt zij onder in een van de hoofdstukken die als kapstok 
voor het boek fungeren. Zij behandelt daarin achtereenvolgens de voor
geschiedenis en de stichting van het klooster, wie bij de kloostergemeen-
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schap waren betrokken, hoe het gemeenschapsleven was geordend, en 
verder de financiële situatie, de relatie met de autoriteiten en de religieus
sociale invloed. 

Uit het rijke seriële bronnenmateriaal excerpeert De Moor een over
stelpende hoeveelheid gegevens, die zij stuk voor stuk bespreekt en 
presenteert in ruim 150 (helaas meestal onduidelijk afgebeelde) grafieken, 
dertig tabellen en 34 lijsten. Wie wil weten hoeveel varkens er in het 
klooster rondliepen, welke apothekers hun produkten aan Leeuwenhorst 
hebben geleverd, wat de geschatte kaasconsumptie per inwoner is of 
hoeveel muizen en ratten in de abdij werden doodgeslagen, kan dat 
allemaal in het boek vinden. Wie echter bijvoorbeeld op zoek is naar een 
duidelijk, systematisch uitgewerkt overzicht van de verwerving en de 
ligging van het grondbezit van het klooster, komt niet helemaal aan zijn 
trekken. Ook ontbreekt een algemene typering van Leeuwenhorst als leef
gemeenschap in relatie tot andere cisterciënzerinnenkloosters. 

De ontzagwekkende hoeveelheid detaillistische gegevens maakt het 
voor de lezer moeilijk om de lijn van het betoog te volgen. Af en toe 
vraag je je af waar het boek eigenlijk over gaat. Op zo'n moment lijkt 
het streven naar de reconstructie van de geschiedenis van Leeuwenhorst 
de auteur enigszins op te breken. Die geschiedenis kan namelijk niet 
anders dan slechts ten dele worden gereconstrueerd, alleen al omdat de 
bronnen, hoe overvloedig ook, méér niet toestaan. Het beeld blijft dus 
noodgedwongen onvolledig. Waarom dan toch pogen "de geschiedenis" 
te reconstrueren door werkelijk alle laden open te trekken en om te 
keren? 

Mede door dit gebrek aan selectie is het een erg omvangrijk boek 
geworden. Laten we de slotbeschouwing, bijlagen en indices (waaronder 
een index op de in het boek figurerende dieren) buiten beschouwing, dan 
blijven er nog ruim 450 lezenswaardige bladzijden over. De opname van 
een "Verklarende woordenlijst van religieuze en historische begrippen" 
doet vermoeden dat de auteur een zeer breed publiek voor ogen stond. 
Van de doorsnee-lezers van een historisch proefschrift mag je toch 
verwachten dat zij weten - om maar wat te noemen - wat een baljuw 
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is, waar Bohemen ligt, wat het Onze Vader is en wat er op Pasen gevierd 
wordt? 

De literatuurlijst ziet er indrukwekkend uit en getuigt van de grote 
werklust van de auteur; op veertig klein-bedrukte pagina' s prijken maar 
liefst 67 titels uit eigen koker, waarvan sommige nog moeten verschijnen. 
Hieruit, en uit het feit dat in een flink aantal van die publikaties weer 
verwezen wordt naar dit proefschrift, blijkt de letterlijk centrale positie 
die de dissertatie inneemt in het ceuvre van de schrijfster. 

Wij doen de titanenarbeid van De Moor beslist tekort wanneer wij 
hier niet met een positief woord besluiten. Hoe dikker het boek, hoe 
makkelijker het is om kritiek te hebben; het is evenredig moeilijker om 
in kort bestek aan zo ' n lijvig werk recht te doen. De Moor heeft een 
boek geschreven waar geen Hollandse genealoog of historicus meer 
omheen kan. 

EO VAN DER VLIST 

R. Feenstra, Philips van Leyden en zijn bibliotheek. Burgersdijk & Niermans 
Publishers, Leiden 1994 (In den Houttuyn, nieuwe reeks: I), 50 p. 
ISBN 90-75089-01-5 

De oorspronkelijke reeks "In den Houttuyn" ging In het oorlogsjaar 
1942 van start met Oranje en hel Wilhelmus van de Leidse hoogleraar 
Colenbrander; nog in hetzelfde jaar verscheen Nederlandsche volksboeken 
van C. Kruyskamp. Gezien de titels zullen de Leidse publikaties de 
Duitsers niet geheel welgevallig zijn geweest. Bij toeval zetten de Leide
naars in datzelfde jaar de bezetters nog een hak. In ruil voor een inge
bonden stapel fotokopieën kwam de Leidse Universiteitsbibliotheek in 
het bezit van een belangrijk veertiende-eeuws handschrift uit het Duitse 
Breslau (tegenwoordig Wrodaw in Polen): het enige boek uit de biblio
theek van de beroemde Filips van Leiden dat de eeuwen heeft getrotseerd. 
Het is weer eens een speling van het lot dat juist met het verschijnen van 
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een werk gewijd aan de boekerij van Filips van Leiden de reeks "In den 
Houttuyn" nieuw leven is ingeblazen. 

Het is opnieuw een hoogleraar die de spits afbijt; dit keer niet een 
historicus, maar - net als Filips van Leiden zelf - een jurist. Ik vermoed 
dat slechts weinigen zich kunnen meten met de eruditie van Feenstra als 
het gaat om Romeins-rechtelijke werken uit de middeleeuwen. Hij is 
verantwoordelijk voor meerdere publikaties over Filips van Leiden, waar
onder een facsimile van de eerste druk (Leiden 1516) van diens De cura 
reipublica et sorte przncipantis. De hoge kwaliteit die typerend is voor 
Feenstra's publikaties vinden we bevestigd in dit nieuwe eerbetoon aan 
de eerste Leidse rechtsgeleerde. Met name het weelderige notenapparaat, 
waarin voortdurend verder gewikt en gewogen wordt en dat er de sporen 
van draagt tot op het laatste moment te zijn bijgewerkt, legt getuigenis 
af van de deskundigheid en nauwgezetheid van de schrijver. 

De auteur begint met samen te vatten wat thans bekend is over het 
leven en de werken van de eerste 'erflater van onze beschaving', voor 
zover dat relevant geacht wordt voor een juist inzicht in de betekenis van 
diens bibliotheek. Aan de verzameling boeken zelf is het derde en belang
rijkste hoofdstuk gewijd. Daarin worden de 42 banden die Filips noemt 
in zijn testamentaire beschikking uit 1372 beschreven en de werken die 
zij bevatten geïdentificeerd. Het vierde hoofdtuk besteedt aandacht aan 
de behuizing en de latere lotgevallen van de bibliotheek. Aan het slot 
komt Feenstra tot een afweging van het belang van de bibliotheek van 
Filips van Leiden in vergelijking tot andere juridische privé-collecties uit 
de veertiende eeuw. Het probleem doet zich daarbij voor dat er weinig 
vergelijkingsmateriaal beschikbaar is. De voorzichtige conclusie luidt dat 
de collectie boeken destijds voor de Noordelijke Nederlanden uitzon
derlijk was en in de Zuidelijke Nederlanden geëvenaard werd door slechts 
enkele gelijkwaardige verzamelingen. De uitvoerige en persoonlijke be
schrijving die Filips ons van zijn boeken heeft nagelaten, is daarentegen 
volstrekt uniek. 

Door zijn specialistische onderwerp is het boekwerkje misschien niet 
voor iedereen even belangwekkend. Maar wie ook maar in de verste verte 
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is geïnteresseerd in de middeleeuwse boekenwereld of het veertiende
eeuwse Leiden, mag dit niet ongelezen laten. 

EO VAN DER VLIST 

Egodocumenten van Noord-Nederlanders uit de zestiende tot begin negentiende 
eeuw. Een chronologische lijst. Samengesteld door Ruud Lindeman, Yvonne 
Scherf, Rudolf Dekker. Rotterdam 1993, 312 p. Geen ISBN 

Een nuttig naslagwerk heeft het licht gezien: een inventarisatie van alle 
dagboeken, memoires en aanverwante zaken. Hoewel erkend wordt dat 
het gepresenteerde nog niet perfect genoemd kan worden, werden in een 
beperkte tijd vele duizenden manuscripten bekeken, waarvan er uitein
delijk zo'n 1.200 geselecteerd werden voor opname. Na een korte inlei
ding volgt de opsomming, beginnend met Erasmus, die in 1523 en 1524 
een verslag van zijn leven schreef, tot nr. 630, de patriot Jan Linsen, die 
van 11 december 1813 tot 27 januari 1814 aantekeningen maakte tijdens 
het beleg van Den Bosch door de geallieerden die de Napoleontische 
troepen verdreven. Om een indruk te geven van hoe het boek werkt 
wordt hier een Leids geval voor het voetlicht gehaald: nr. 15. 

1.1. Franciscus Ousseldorpius . 

1.2. Leiden, 23 oktober 1567 - Keulen, 31 maart 1630. 

1.3 . Zoon van Frans )ansz . Ousseldorp en Mary Houtkoper (1606). Studeerde rechten 

in Oouai. Werd in 1590 advocaat in Den Haag. In 1597 ging hij theologie 

studeren in Utrecht. In 1609 door Sas bout Vosmeer tot priester gewijd, vluchtte 

in 1614 naar Emmerik, later naar Keulen. 

2.1. UB Utrecht, collo hss . 775. [het meest oorspronkelijke exemplaar] 

2.2. 2 din., 32 x 21; 352 en 237 f. 

2.3. EISAGOGE. Sive introductio ad annales sequentes. [weergave van de begin

waarden] 

2.4. Latijn [taal waarin het egodocument geschreven is] 

3.1. Memoires [ook: autobiografie, dagboek, reisjournaal, aantekening(en), familie

boekje] 
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4_1. (30 augustus 1559) 1567-1619. 

4.2. Verslag van het eigen leven en gebeurtenissen in zijn tijd, kroniekmatig beschreven. 

5.1. R. Fruin, ed . Uil/rekel uil Francisci Dusseldorpii Anna/es, 1566-1619 (Den Haag, 

1894). [een gedrukte uitgave van het document[ 

5.2. Van der Aa, IV, 405406; NNBW, Vl, 460461. [verwijzing naar biografische 

woordenboeken, waar meer over de schrijver te lezen is[ 

6. Afschriften: [volgt een opgave van vindplaatsen en cat .nrs.[ 

Op deze wijze is een schat aan informatie beschikbaar gekomen. De 
indruk die de lezer van het behandelde document krijgt, is vooral afhan
kelijk van de uitvoerigheid van de beschrijving onder punt 4.2. Bij 
bijvoorbeeld nr. 218, een dagboek en brievenboek van Pieter de la Court 
van der Voort (Leiden 1664-Leiden 1739) wordt vermeld dat het gaat om: 

Aantekeningen betreffende een familieruzie. De tekst omvat een "voorreed en ", een 

verklaring van "mijn en ons gedrag", vervolgens dagelijkse aantekeningen en "afschrif

ten en uyttreksels van geloofwaardige stukken ", waaronder brieven . De auteur had ruzie 

met Johan Meerman (1687-1746) gehuwd met een dochter van de auteur, Catharina 

Adriana de la Court (1690- I 752). 

Daarentegen moet men meer raden bij nr. 236, Geertje Raaphorst, naai
ster en catechiseervrouw te Oude Wetering (kerkdorp Leimuiden), in 
1736 gehuwd met de winkelier Cornelis Edema te Alkmaar, wier Piëtis
tische bekeringsgeschiedenis en dagboek in 1890 in druk verscheen. Maar 
vanzelfsprekend geldt dat het zeer uitvoerig beschrijven van de inhoud 
het project nog veel langer opgehouden zou hebben. Doorgaans voldoet 
hetgeen medegedeeld wordt wel. 

Heel wat dagboekschrijvers c.a. blijken in Leiden gestudeerd te heb
ben. Of er in het manuscript veel aandacht aan Leiden geschonken is, 
valt vrijwel nergens uit de beschrijving te concluderen. Van de dagboeken 
van lieden die een lange periode van hun leven in Leiden gewoond 
hebben, is vaak het origineel of een gedrukte editie in het Gemeente
archief aanwezig, zodat er niet zo heel veel nieuwe ontdekkingen in de 
inventarisatie zitten. Helaas ontbreekt een index op plaatsnamen, zodat 
niet heel snel na te gaan valt in welke nummers Leiden vermoedelijk ter 
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sprake komt. Maar dat is dan ook een van de weinige kritiekpunten die 
te noemen zijn. Het is een prima naslagwerk geworden! 

PJM. DE BAAR 

Reisverslagen van Noord-Nederlanders uit de zestiende tot begin negentiende 
eeuw. Een chronologische lijst. Samengesteld door Ruud Lindeman, Yvonne 
Scherf, Rudolf Dekker. Rotterdam 1994,218 p. ISBN 90-801744-2-4 

Dit boek is als het ware de tweelingbroer van het hierboven besproken 
boek: reisverslagen zijn immers ook een soort egodocumenten. Het 
project liep tegelijkertijd met het andere en ook de indeling van het boek 
is op dezelfde manier vormgegeven. Omdat ook hier een index op 
plaatsnamen ontbreekt, volgt nu een lijst van die reisverslagen waarvan 
de auteur iets met Leiden te maken heeft of waarbij Leiden een rol speelt. 

Alckemade, Cornelis van (86) - AIensoon, Jan (128) - Anoniem (175) - Anoniem; reis 

van Zaandam naar Leiden in 1807 (471) - Anoniem (449) - Anoniem; Zeeuws, maar 

zich bevindend in de bibliotheek van het Gemeentearchief Leiden (374) - Anoniem; 

maar een van de regenten van het Catharinagasthuis in 1772 (266) - Anoniem (126) 

- Brinck, Ernst (16) - Camper, Petrus (172) - Cassa, Johannes Samuel; met zijn 

promotie te Leiden in 1751 (168) - Cock, Theodorus de (88) - Court, Adriana Petro

neIIa de la; trouwde veel later met Alexander Sweder, rijksvrijheer van Spaen (142, 146, 

157 en \60) - Court, Pieter de la (3\) - Court van der Voort, Allard de la (107) 

- Court van der Voort, Pieter de la (98) - Doeveren, Wouter van (180) - Dorp, Pieter 

van; met Johannes Wasteau, Frederik van der Kerff en Pieter van Lelyveit (143) 

- Egmond van de Nijenburg. Oirck; en Johan Aegidius van (131) - Gevers van 

Endegeest, D.T. (495) - Groen; c.s., uit Alkmaar, maar aanwezig in het familiearchief 

Hubrecht (274) - Gronovius, Jacob (60) - Gronovius, Laurentius Theodorus (74) 

- Halteren, Hendrik Balthasar van; met P.J. Marcus en Cornelis van der Meulen (200); 

- Kerff, Frederik van der; met Pieter van Dorp, Johannes Wasteau en Pieter van 

Lelyvelt (143) - Kluit, Hendrik (394) - Lelyveld, Pieter van (308) - Lelyvelt, Pieter van; 

met Pieter van Dorp, Johannes Wasteau en Frederik van der Kerff (143) - Macaré, 

Meinard Johan; en meer te Leiden studerenden, 1784 (339) - Marcus, PJ; met Cornelis 
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van der Meulen en Hendrik Balthasar van Halteren (200) - Meer, Jacob van der (144) 

- Meerman, Johan (272 en 345) - Meulen, Cornelis van der; met Hendrik Balthasar 

van Halteren en P.J. Marcus (200) - Meulen, Daniel van der (12) - Rechteren Limpurg, 

A.F.L. van (462) - Roijen, Jan van (156) - Schrevelius, Cornelis (216) - Schultens, 

Hendrik Albert (268) - Schultz, Jean Henry (450) - Visvliet, David van; studie te 

Leiden (176) - Vromans, Pieter; diverse reizen (242) - Wasteau, Johannes; met Pieter 

van Dorp, Frederik van der Kerff en Pieter van Lelyvelt (143). 

Opvallend is dat relatief erg veel reisverslagen van Zeeuwen bewaard 
gebleven zijn, iets waarvoor niet meteen een verklaring te geven lijkt. 
Ook hier is weer vaak sprake van lieden die in Leiden gestudeerd hebben. 
Wat ook opvalt is dat heel veel verslagen niet af zijn of dat er bladzijden 
ontbreken. 

Het zal geen betoog behoeven dat veel van die reisverslagen een goed 
idee geven van niet alleen het reizen, maar ook van het leven in die tijd. 
Daarom zijn er al heel wat in druk uitgegeven, en deze inventarisatie zal 
er hopelijk toe leiden dat dit alleen nog maar toeneemt (zoals ook bij de 
dagboeken en andere egodocumenten). En een inventarisatie is natuurlijk 
nooit af; steeds blijft er nieuw materiaal opduiken. Men zie slechts de 
twee hierna volgende boekbesprekingen: het reisverslag van Luchtmans 
is niet te vinden, en ook de autobiografie van Vreede is niet onder de 
egodocumenten gesignaleerd (of geselecteerd). Dit gevoegd bij een enkele 
misser (zo is nr. 334 op een totaal verkeerde plek terecht gekomen) kan 
toch het belang niet aantasten dat beide naslagwerken hebben. 

PJM. DE BAAR 

Johannes Luchtmans. Reis naar Engeland in 1772. Ingeleid, bezorgd en van 
aantekeningen voorzien door Paul Hoftijzer en Jos van Waterschoot. 
Burgersdijk & Niermans Publishers, Leiden 1995 (In den Houttuyn, 
nieuwe reeks: III), 39 p. ISBN 90-75089-03-1 

Het derde deeltje van de door Burgersdijk en Niermans uitgegeven reeks 
boekjes onder de titel "In den Houttuyn" geeft de tekst van het manu-
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script Reys met de H eer Veertig Cunaeus na Engeland door j.L. J 772. Het is 
een getrouwe weergave van een aardig reisverslag, dat zich ook vlot laat 
lezen. Het geheel wordt ingeleid met een korte uiteenzetting over het 
milieu van de broers Samuel en Johannes Luchtmans, de Leidse drukkers
wereld en hun relaties met Engeland. De tekst zelf is goed geannoteerd 
en verklaard, en zelfs de op het eerste oog minder interessante afrekening 
van een deel van de kosten is precies weergegeven en voor nieuwsgierigen 
anno 1995 aardige lectuur. Veel lof dus voor het initiatief en de uitgave 
zelf. Overigens zou het niet misstaan hebben als bijvoorbeeld in het 
midden van het boekje over een dubbele pagina een kaartje van Londen 
uit de tweede helft van de achttiende eeuw afgebeeld zou zijn, liefst ook 
nog met in stippellijntjes de door Luchtmans afgelegde trajecten of 
althans een aanduiding van de belangrijkste door hem bezochte gebou
wen. Niet iedere lezer zal meteen een moderne plattegrond van Londen 
onder handbereik hebben, laat staan een die de situatie van twee eeuwen 
geleden nog beter in beeld brengt. Maar voor iemand die ooit wel eens 
in Londen geweest is, en dat zullen toch wel veel van de lezers zijn, 
zullen veel van de beschreven bezienswaardigheden nog wel bekend 
voorkomen. 

De noten zijn voldoende en nuttig. Toch is bij een aantal nog wel iets 
meer te zeggen dan de bezorgers doen. Zo wordt van de metgezel van 
Luchtmans, Johan Andreas Cunaeus, in noot 1 slechts gezegd dat hij 
vroedschap van Leiden was sedert 1770 en in 1787 uit de raad ontslagen 
werd wegens patriotse sympatieën. In het manuscript is sprake van 
"Veertig", en niet iedereen zal dan weten dat men door gekozen te 
worden tot lid van de Veertigraad (vergelijkbaar met de gemeenteraad van 
nu) de titel Veertig mocht gaan voeren, en pas als men schepen of burge
meester geweest was, de titel Vroedschap . Cunaeus werd daardoor pas in 
1776 Vroedschap en was dat dus nog niet in 1772, ten tijde van de reis. 
Ook suggereert het vermelde over het ontslag dat hij een fanatiek patriot 
was, maar als men weet dat hij al een jaar later benoemd werd tot tweede 
secretaris van de stad, dan zal dat wel meegevallen zijn. Overigens had 
ook vermeld mogen zijn dat hij in 1774 met Arnoldina Willemina 
Brantsen trouwde, zodat hij in 1772 nog vrijgezel was. 
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Op p. 23 is sprake van een bezoek dat Luchtmans in Londen kreeg 
van een ds. Du Val, die te Leiden gewoond had. In de noot wordt simpel 
gezegd dat deze niet geïdentificeerd is. Maar dat is merkwaardig, want 
van alle predikanten zijn naamlijsten en de meesten waren ook nog eens 
'lidmaat' van de Universiteit. Een snelle blik in het Album Studiosorum 
levert dan ook op dat op 3 september 1764 als lidmaat geïmmatriculeerd 
werd David Duval, Oostburga Flandrus, Pastor Emeritus Londinensis, honoris 
causa. Deze dominee, die wellicht voor het verkrijgen van Engelse boeken 
de firma Luchtmans in de arm genomen heeft, is kennelijk later weer 
naar Engeland teruggekeerd . 

Op dezelfde bladzijde wordt ook beschreven dat Luchtmans c.s. 
"gaven daarna een visite aan Juffr. Player, die een nigt is van de Hr. 
l'Eveque die te Leyden woont, en die ik haar ooms compliment bragt", 
eveneens met de vermelding dat die niet geïdentificeerd is. In het feit dat 
I 'Eveque en Luchtmans blijkbaar vrij hartelijk met elkaar omgingen, zou 
ook een vingerwijzing naar de Universiteit gezien kunnen worden, waar 
de Luchtmansen immers een flink deel van hun klanten vonden. Nu 
wordt er wel op 7 oktober 1720 een Michael l'Evesque, Ulissiponenses 
[=uit Lissabon], zestien jaar oud, geïmmatriculeerd, maar die moet dus 
al vrij oud geweest zijn wil hij in 1772 nog met Luchtmans verkeerd 
hebben. Hoe bewijs je zoiets? Het door o. Schutte samengestelde Reperto
rium der Nederlandse vertegenwoordigers, residerende in het buitenland 1584-
1810 (Den Haag, R.G.P., 1976) meldt op p. 68 dat de consul te La 
Rochelle (F.) Jean Ribault (1686-1688) in 1684 gehuwd was met 
Francoise l'Evesque, overleden na 1703, en in noot 132: "Als haar broer 
wordt vermeld Michel l'Evesque, consul van Portugal te La Rochelle, 
later van de Republiek te Lissabon; dit laatste gegeven heb ik niet beves
tigd gevonden." Wegens het feit dat zijn gelijknamige zoon daar geboren 
heet te zijn, zal evenwel niet betwijfeld hoeven te worden of hij daar ooit 
gewoond heeft, in welke functie dan ook. Deze Michiel l'Evecque over
leed op 1 februari 1778, 71 jaar oud, ongetrouwd, en werd met koetsen 
begraven, vandaar dat zijn begrafenis in de eerste klasse van de impost 
op het begraven werd aangegeven. Hij woonde op de Breestraat, dus 
temidden van geletterde lieden. 
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Zelfs met heel cryptische notities is nog wel wat te bereiken. Het 
laatste blad van het manuscript is gevuld met een paar dingen die 
Luchtmans zeker niet mocht vergeten als hij in Engeland was. Er staan 
het adres van degene waar hij onderdak zou gaan genieten, wat hij beslist 
moest gaan zien en: "Mr. Jones at Harriwich the compliment van do. 
Mitchel." Hij moest dus zeker een bezoekje gaan brengen aan de heer 
Jones in Harwich en hem de groeten van ds. Mitchel overbrengen. 
William Mitchell was predikant van de Leidse Engelse gemeente in de 
kerk op het Begijnhof, onder de Universiteitsbibliotheek, en woonde 
sedert 1753 op het Plein van 's-Gravenstein, op een steenworp afstand 
van de Luchtmansen. Het is natuurlijk geen levenszaak, maar gewoon 
aardig om dit soort Leidse relaties voor het voetlicht te halen. Het zou 
het aardige boekje alleen nog maar aardiger gemaakt hebben. 

P.J.M. DE BAAR 

Pieter Vreede. Mijn levensloop. Uitgave verzorgd door M.W. van Boven, 
A.M. Fafianie en G.J.W. Steijns. Hilversum 1994, 112 p., geïll. ISBN 

90-6550-124-x 

In de reeks Egodocumenten is deel 7 gewijd aan de memoires van de 
Leidenaar Pieter Vreede (1750-1837), die deze geschreven heeft kort voor 
zijn dood. Wellicht verhinderde zijn overlijden de voltooiing van zijn 
werk: hij is niet verder gekomen dan 1796. Het zou zeer interessant 
geweest zijn als hij ook de gebeurtenissen van twee jaar later nog had 
beschreven, toen hij tijdens het optreden van de Unitarissen (tussen de 
staatsgrepen van 22 januari en 12 juni 1798) een hoofdrol in de lands
politiek speelde. Maar gezien het feit dat dit manuscript gered werd toen 
het koffertje met documenten waartussen het zich bevond al klaar stond 
bij het oud papier om vernietigd te worden, mogen we wel erg blij zijn 
met de nu toegankelijk geworden informatie over met name zijn Leidse 
Jaren. 
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De bezorgers van de uitgave zijn onder meer twee Brabantse archi
varissen en hoewel er zeker geen zware kritiek op hun werk geleverd kan 
worden, is uit een aantal zaken toch te merken dat ze iets minder goed 
thuis waren in typisch Leidse zaken. Om slechts een klein voorbeeldje te 
noemen: Vreede beschrijft (p. 40/41) dat hij een groot huis op de Hooi
gracht kocht en ingrijpend liet verbouwen. In de noten wordt wel iets ter 
toelichting hierover gezegd, maar toch is het leuk als het huis geïdenti
ficeerd geweest zou zijn met het huidige nummer 29, dat nog steeds een 
kostbare decoratie bezit (zie Th.H. Lunsingh Scheurleer, C. Willemijn 
Fock en A.J. van Dissel, Het Rapenburg. Geschiedenis van een Leidse gracht. 
IV: Leeuwenhorst (Leiden 1989) 119). Dit had toch een aardige illustratie 
kunnen opleveren voor het wel spaarzaam verluchte boek, waarbij boven
dien de met Brabant te maken hebbende plaatjes haast vanzelfsprekend 
de boventoon voeren. Dan gaat een en ander toch net even iets meer 
leven. Maar goed, na een gedegen inleiding van Steijns, waarin de ver
schillende facetten van het leven van Vreede goed behandeld worden, 
volgt een zo te zien getrouwe weergave van de tekst van het manuscript. 
Overigens zitten er in de noten en de inleiding net even te veel druk
fouten, dus een blind vertrouwen mag men ook weer niet hebben, zeker 
waar de bezorgers het handschrift als slordig kwalificeren en de "door
halingen, onleesbare tekstgedeelten, herhalingen en onsamenhangende 
passages" - overigens met alle goede bedoelingen - hebben weggelaten. 
Maar wellicht dankzij die ingrepen leest de tekst nu vlot. En die tekst is 
indrukwekkend . 

Vreede heeft het niet altijd gemakkelijk gehad in zijn leven. Zijn 
relaas over de zware postnatale depressies van zijn tweede vrouw, die haar 
een keer haast het leven kostten en verder vele maanden van hun huwe
lijk volslagen waardeloos maakten, wekken zelfs na een paar eeuwen nog 
medelijden op met de getroffen man en zijn gezin. Zelf kreeg hij op 
latere leeftijd vreselijk de kinderpokken en het mocht een wonder heten 
dat hij dat overleefde. Zijn leven leek haast op een aaneenschakeling van 
rampen, waartoe ook zijn politieke stellingname niet weinig bijdroeg; zijn 
vlucht door Duitsland in 1787 met enkele medepatriotten werd wegens 
de haatdragende houding van de bevolking slechts dragelijk gemaakt 
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door de kwinkslagen van een in Hamburg gehuurde knecht. En de 
politiek had ook de hand in een van de grootste teleurstellingen van zijn 
leven: toen hij nog op vrijersvoeten liep had hij slechts met grote moeite 
kunnen besluiten om met de oudste van twee zusters te trouwen, zozeer 
beviel hem ook de jongste. Toen na een gruwelijke bevalling zijn vrouw 
in het kraambed overleden was (1775), wilde Pieter alsnog met die 
jongste zuster trouwen. De wet verbood dit echter en daar het regime in 
Kleef op dat punt veel gemakkelijker was, stapte Pieter met bruid en 
zoontje in een rijtuig en verliet "de stad Leiden die onder het juk van 
fanatique geestelijken gebukt lag." Hij wilde zijn bedrijf wel naar 
Emmerik overplaatsen, maar daar is uiteindelijk weinig van terecht 
gekomen. Leiden moest zijn welvarende en goed geleide greinfabriek pas 
in 1788 missen, toen machines en wat bijbehorend personeel naar Lier 
werden overgebracht. Door de Brabantse opstand van 1789 moest hij al 
weer de benen nemen, waarna hij zijn bedrijf in Tilburg opbouwde en 
de grondslagen legde voor een industriële onderneming die nog een eeuw 
lang zijn naam zou dragen. Op de toestanden in Tilburg en andere 
Brabantse plaatsen gaat Vreede diep in en ook dat laat zich met genoegen 
lezen. 

Hoezeer ook de uitgave te prijzen valt, over een paar zaken nog een 
negatieve opmerking. Er wordt dusdanig vaak over flapteksten geklaagd, 
dat die beter maar niet meer gelezen kunnen worden. Hier echter wordt, 
naast de bewering dat de levensbeschrijving loopt tot 1797, wat 1796 
moet zijn, gemeld dat aan die autobiografie toegevoegd zou zijn een 
Levensschets door zijn kleinzoon prof. G.W. Vreede, die de periode daarna 
zou belichten. Blijkbaar is de uitgever in een later stadium van gedachten 
veranderd en heeft dat tweede deel toch maar weggelaten. Slordig is dan 
dat de flaptekst niet gewijzigd is, zoals het ook slordig is dat de tekst van 
de laatste twee noten nergens te vinden is. Overheersend blijft echter de 
wetenschap dat een unieke bron over het leven van een belangrijk Leide
naar (en Tilburger) nu voor het grote publiek beschikbaar is gekomen. 

P.J.M. DE BAAR 
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W. Otterspeer, De wiekslag van hun geest. De Leidse umversztezt in de 
negentiende eeuw. De Bataafsche Leeuw, [Den Haag 1992] (Hollandse 
Historische Reeks: 18), 588 p. ISBN 90-72627-09-1 

Dit boek van Willem Otterspeer is ongetwijfeld een van de mooiste en 
indrukwekkendste studies die aan een thema uit de Leidse geschiedenis 
zijn gewijd. Het heeft bovendien alle eigenschappen om een klassiek werk 
te worden. 

Het boek is tamelijk uitvoerig, omdat het een aspect van de geschiede
nis behandelt in een periode die wat dit betreft slecht is voorzien. Otter
speer geeft zelf aan: "Er is aandacht voor herkomst en toekomst [van 
studenten], voor curriculum en voor carrière, er is geteld. Maar voor een 
veel groter deel bewandelt het de oude paden van de institutionele 
geschiedenis." Er mag aan worden toegevoegd dat het een meestal zeer 
leesbaar, trefzeker en met veel plezier geschreven boek is. 

De wat weerbarstige stof is in een strakke periodisering ondergebracht, 
waarbij het (gelukkig) toeval de schrijver heeft geholpen, omdat aan het 
begin van de eerste en van de derde periode een wettelijke voorziening 
met betrekking tot het wetenschappelijk onderwijs tot stand kwam. Maar 
ook zonder die door externe omstandigheden bepaalde indeling blijkt dat 
elk van de drie tijdvakken 1815-1845, 1845-1875 en 1875-1905 een eigen 
karakter heeft. De begin- en de eindperiode waren op wetenschappelijk 
terrein het sterkst, iets dat - zoals Otterspeer zelf ook constateert
slecht te rijmen valt met de economische ontwikkeling. Om op dit aspect 
vat te krijgen, verdiept hij zich zelfs in de lange-termijngolven, de 
Kondratieffi. Dat bewijst ook hoe breed en erudiet Otterspeer zijn onder
werp aanpakt en behandelt. 

Maar veel geslaagder thema's zijn de beschrijving van de ontwikkeling 
van het universitaire bedrijf en vooral van de mensen die deze universi
teit in deze negentig jaren bevolkten. Zeer scherp, en na lezing van deze 
tekst niet meer voor andere visies vatbaar, zijn sommige typeringen van 
conflicten, situaties, curatoren, hoogleraren en studenten. Daarbij lijken 
de ongewone of zelfs uiterst afwijkende aspecten van de mensen hem 
bijzonder te interesseren. Ook daarom moet iedereen die meende dat de 
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negentiende eeuw werd bevolkt door een wat verkrampte diersoort, die 
dankbaar voer voor psychiaters zou zijn, tot de conclusie komen dat dit 
tijdvak minder saai en zeker minder netjes was dan veelal wordt aange
nomen. Binnen de strakke methodische opbouw, die overigens nooit een 
keurslijf wordt, zijn dit juweeltjes tussen de wat saaie maar zeldzame 
opsommingen van hoogleraren, universitaire instellingen en studenten
disputen. Want Otterspeer is niet alleen een goed stylist, hij is ook een 
grondig en, waar nodig, detaillistisch historicus. 

Willem Otterspeer heeft een boek geschreven dat zo ongeveer alle 
aspecten van de Leidse universiteit in de negentiende eeuw behandelt. 
Het is te hopen dat hij het thema waaraan relatief weinig aandacht wordt 
besteed, het studentenleven, nog eens op schrift zal zetten. 

DIRK JAAP NOORDAM 

Jef Schaeps en Christiaan Vogelaar (eds.), Tekeningen van Ars Aemula 
Naturae. Leidens oudste tekengenootschap. Leiden 1994, 63 p. Geen ISBN 

In of vóór 1694 werd de Leidse Tekenacademie opgericht door Willem 
van Mieris, Carel de Moor en Jacob Toorenvliet, waaruit later Ars 
Aemula Naturae (Kunst wedijvert met de natuur) zou ontstaan. Het 
driehonderd jarig bestaan vormde de aanleiding voor 'Leidens oudste 
tekengenootschap , om van 1 oktober tot en met 7 november 1994 een 
tentoonstelling van een selectie uit het tekeningenbezit in Stedelijk 
Museum De Lakenhal in te richten. Daarbij werd een catalogus gepubli
ceerd, die gelijktijdig verscheen als aflevering 14 van Delineavit et Sculpsit. 
Tzjdschrift voor Nederlandse prent- en tekenkunst tot omstreeks 1850. Over de 
tentoonstelling zal ik hier niet reppen. Ik richt mij op de fraai vorm
gegeven catalogus van een bescheiden maar interessante tekeningen
collectie. 

In de vlot geschreven inleiding wordt de historische ontwikkeling van 
het tekengenootschap in het kort verteld. Daarna is een geschiedenis van 
de kunstbeschouwingen van 1860 tot en met 1885 opgenomen. Kunst-
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beschouwingen waren een soort bezichtigingen van portefeuilles met 
tekeningen van verschillende herkomst. Zij werden maandelijks georgani
seerd van december tot en met maart. Kunstbeschouwingen waren toen 
de belangrijkste mogelijkheid voor het Leidse publiek om kennis te 
nemen van eigentijdse tekenkunst. Aan het einde van de periode was er 
zoveel belangstelling ontstaan dat de Stadsgehoorzaal werd gehuurd en 
soms ook het gebouw van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. De 
bijeenkomsten kregen toen allengs het karakter van tentoonstellingen 
zoals wij die tegenwoordig kennen met vitrines, lessenaars en borden. 
Om fraaie portefeuilles te kunnen samenstellen was Ars vaak gedwongen 
aankopen te doen. Dat was doorgaans de voorwaarde waarop een particu
lier of kunsthandelaar zijn collectie voor de beschouwingen beschikbaar 
stelde. De meeste tekeningen uit de collectie van Ars dateren dan ook uit 
deze periode. Er werden overigens niet alleen werken van Leidse kunste
naars opgenomen. 

De inschrijving voor een kunstbeschouwing gebeurde door een inte
kenlijst rond te sturen aan zo'n 250 Leidse inwoners. De entreeprijs was 
niet gering. Voor vier bijeenkomsten betaalden "een heer en een dame" 
f 5 en "een heer alleen" f 3. Doorgaans gaven zestig personen te kennen 
aanwezig te zullen zijn. De auteur noemt enkele voorbeelden van bezoe
kers, zoals de weduwe van de hoogleraar Reuvens en Prins Alexander, die 
toen in Leiden studeerde. Voor de lezers van dit jaarboek is met name 
het hoofdstuk over de "kunstbeschouwingen bij Ars" interessant, omdat 
een uitnodigende aanzet wordt gegeven voor verdere studie naar een van 
de tot dusver onderbelichte sociaal-economische aspecten van de Leidse 
geschiedenis. 

Inmiddels zijn we goed geïnformeerd over de sociale toplaag in de 
middeleeuwen door Sleutels tot de macht van F.J.W. van Kan, over de 
zeventiende-eeuwse elite door het boek Geringde buffels van DJ. Noordam 
en over Gezeten burgers uit de achttiende eeuw via M. Prak. Over de 
negentiende- en twintigste-eeuwse sociale toplaag weten we echter nog 
slechts weinig. Het ligt voor de hand dat het negentiende-eeuwse kunst
minnende publiek voor althans een deel tot de Leidse sociale toplaag 
behoorde. Een deel van het kunstminnende publiek in Leiden is bekend 
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van de "Lijsten van inteekening voor de kunstbeschouwingen" in de 
periode 1863-1864 tot en met 1885-1886, die zich in het archief van Ars 
bevinden onder inventarisnummer 126. 

Na een chronologisch overzicht van de kunstbeschouwingen bij Ars 
van 25 januari 1860 tot en met 18 november 1885 en de gedane aan
kopen volgt de eigenlijke catalogus die is onderverdeeld in twee segmen
ten. Het eerste deel bestaat uit beschrijvingen van 95 tekeningen die Ars 
aankocht tussen 1860 en 1886. Veel catalogusnummers zijn door de 
redactie voorzien van interessante achtergrond informatie. Leuk is dat bij 
de catalogusnummers waarvan de herkomst via het 'oude' kasboek van 
Ars bekend is ook wordt vermeld welk aankoopbedrag men destijds op 
tafel heeft gelegd. Zo heeft Ars bijvoorbeeld een pentekening - "Vrouw 
op een duin bij ondergaande zon" - van de welbekende voorman van 
de Haagse School Jozef Israëls op 4 februari 1861 gekocht voor f 25. 
Sommige van de afgebeelde tekeningen zijn in kleur. Het tweede deel van 
de catalogus betreft 55 vermeldingen van studietekeningen die door leden 
en leerlingen van Ars zijn gemaakt. Ten slotte is een handige lijst met 
kunstenaars en verwijzingen naar de catalogusnummers opgenomen. Ars 
bezit dan misschien een betrekkelijk kleine collectie, maar het is er wel 
een die de moeite waard is. 

T en slotte enkele kritische opmerkingen. Laat ik klein beginnen. In 
de subtitel staat vermeld "1 october" als ware het werkelijk 1694 ... 
Belangrijker is dat voor het eerst een lijst van Ars' bezittingen kon 
worden samengesteld. Al lezende blijkt het om een lijst van overwegend 
negentiende-eeuws materiaal te gaan. Helaas zijn de twintigste-eeuwse 
tekeningen dus buiten beschouwing gelaten en dat is een gemiste kans. 
Merkwaardig is dat deze beperking niet wordt gemotiveerd. Deze beper
king had terug moeten komen in de titel van de catalogus, want degene 
die het boek ter hand neemt verwacht nu een volledig overzicht van Ars' 
collectie en komt dus een beetje bedrogen uit. Ten slotte lijkt mij dat er 
nog wel meer over de geschiedenis van het Leidse Tekengenootschap valt 
te vertellen dan de samenstellers van deze publikatie doen. Hoewel er al 
eerder werd geschreven over Ars in het Leids jaarboekje (1912, 1957 en 
1958) en ook het gebouw Pieterskerkgracht 9 goed is gedocumenteerd (zie 
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J.F. Dröge, Pieterskerkgracht 9. Bouw- en bewoningsgeschiedenis (Leiden 1982); 
Leldsjaarboekje 1913, 1919 en 1979), valt de auteurs alle eer toe dat zij het 
tekengenootschap op een aantrekkelijke manier weer eens onder de 
aandacht hebben gebracht. Voor wie zich geroepen voelt het een en ander 
verder uit te diepen: het archief van Ars is in het Leidse Gemeentearchief 
te vinden. De meeste tekeningen zijn in bruikleen afgestaan aan het 
Leidse Prentenkabinet. 

JAAP MOES 

W.K. van Leyden, Goeie Mie of de Leidsche Giftmengster. Heruitgave van de 
editie uit 1935 in oorspronkelijke spelling, voorzien van een voorwoord 
en commentaar door Ingrid W.L. Moerman. Burgersdijk & Niermans 
Publishers, Leiden 1994 (In den Houttuyn, nieuwe reeks: II), 38 p. 
ISBN 90-75089-02-3 

'Goeie Mie' is een van de weinige Leidenaars die in ruime kring geen 
introductie behoeft. Zij haalde met de vergiftiging van meer dan hon
derd stadgenoten zelfs het Guinness Book of Records, wat een bierbrouwer 
er niet van weerhield zijn produkt naar haar te vernoemen. In 1885 werd 
Mie in een 'monsterproces' veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. 

In schril contrast met de bekendheid die Goeie Mie geniet, staat het 
aantal publikaties dat aan haar leven en misdadige bedrijf is gewijd. 
Bovendien is de enige monografie over Maria Catharina van der Linden
Swanenburg - in 1936 in druk verschenen onder het pseudoniem W.K. 
van Leyden - vandaag de dag nauwelijks meer verkrijgbaar. Het is 
daarom verheugend dat bijna een halve eeuw na de eerste publikatie de 
tekst van Van Leyden opnieuw beschikbaar is gemaakt, en wel geanno
teerd door Goeie-Mie-kenner Moerman. 

In haar voorwoord/inleiding (wat is het nou?) spreekt Moerman van 
"herdruk" en "heruitgave", maar daarvan is strikt genomen geen sprake. 
De tekst blijkt bij nadere beschouwing overgetypt te zijn uit de oorspron
kelijke uitgave. Hier en daar zijn kleine verschillen te constateren met de 
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grondtekst, vooral waar het de diacritische tekens betreft. Hoewel dit aan 
de leesbaarheid van de tekstuitgave zelden afbreuk doet, maakt de typo
grafie toch een wat rommelige indruk. Door een andere opmaak blijft de 
omvang beperkt tot krap 32 bladzijden, inclusief het commentaar, terwijl 
de oorspronkelijke uitgave voor alleen de tekst bijna vijftig bladzijden 
nodig had. Nieuw in deze uitgave zijn de illustraties. 

Tussen neus en lippen door oppert de tekstbezorgster dat achter het 
pseudoniem W.K. van Leyden de journalist W.K. Batteljee schuil gaat, 
een zoon van een der directeurs van de firma Batteljee & Terpstra. Die 
identificatie van Van Leyden lijkt wel juist: uit informatie van het 
Gemeentearchief Leiden blijkt dat de Oegstgeester journalist Batteljee zich 
daar op 3 juni 1935 vervoegde om het Leidsch Dagblad te raadplegen 
- wellicht voor de daarin opgenomen verslagen van Mie's proces uit 
1885. Van Leyden voltooide zijn manuscript in november 1935. 

Moerman voorziet de tekst in 22 noten spaarzaam van commentaar. 
Soms is die informatie onvolledig (noot 2: Mie's vader verdiende niet 
alleen als sjouwer de kost, maar ook als aardappelmeter, fruitverkoper en 
fabrieksarbeider), een enkele keer onjuist: zij corrigeert weliswaar Van 
Leyden waar het Mie's huwelijksleeftijd betreft (noot 4), maar geeft 
daarbij zelf een verkeerde leeftijd van de bruidegom. Het is jammer
genoeg meestal niet duidelijk waar de bewerkster haar informatie van
daan heeft. Af en toe vraag je je ook af of een toevoeging wel nodig is, 
bijvoorbeeld wanneer gesteld wordt dat de nakomelingen van Mie beter 
uit Leiden hadden kunnen verhuizen. Opvallend is verder dat het com
mentaar uitsluitend betrekking heeft op wat Van Leyden schreef over de 
persoon van Goeie Mie. Aan de rest van diens tekst, die bijvoorbeeld ook 
hoofdstukjes bevat met uitweidingen over andere vergiftigingszaken en 
over de psychologie van de gifmoordenaar, wordt niets toegevoegd. 

Toch weet Moerman daar ongetwijfeld veel over te vertellen. Haar 
opmerkingen doen al vermoeden dat zij over meer gegevens beschikt dan 
zij kwijt kon in deze tekstuitgave en maken nieuwsgierig naar meer. Zij 
doet dan ook al jaren lang onderzoek naar de volksvrouw Mie en het 
dagelijks leven in Leiden aan het einde van de negentiende eeuw. Met het 
becommentariëren van de tekst van Van Leyden gunt zij ons daarvan 
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niet meer dan een voorproefje. De behoefte aan een geheel nieuwe publi
katie over Goeie Mie en haar leefomgeving wordt daarmee alleen maar 
dringender. 

Kennelijk heeft het bedrijfsleven op de een of andere manier aan de 
totstandkoming van het boekje bijgedragen. Ik trof althans in mijn 
exemplaar reclamemateriaal aan van een Leidse verzekeringsmaatschappij, 
die met de wervende en in deze context wel zeer toepasselijke slagzin 
"Laat je niet kisten, kies [ ... ] verzekeringsspecialisten " alsnog de vruchten 
plukt van een reeks misdaden die haar collega-verzekeraars meer dan een 
eeuw geleden in de hand hebben gewerkt. 

EO VAN DER VLiST 

Historische bedrijftarchieven. Een geschiedenis en bronnen overzicht. 14 dIn. 
NEHA, Amsterdam 1992-1993 

In een reeks van veertien deeltjes heeft het Nederlands Economisch
Historisch Archief (NEHA) vrijwel de hele schriftelijke nalatenschap van 
de Nederlandse handel, industrie en andere sectoren van de economie in 
kaart gebracht. Een ondankbaar karwei voor een dankbaar publiek. Aan 
honderden bedrijven is een enquêteformulier gezonden, waar soms maar 
mager respons op kwam. Alles was zo gemakkelijk mogelijk gemaakt, 
maar desondanks is van bepaalde opgaven haast de onwil of ongeïnteres
seerdheid van de invullers af te lezen, naast uiteraard staaltjes van perfec
tionisme. Om maar een voorbeeld te noemen: het formulier was dus
danig ingericht dat men wat de omvang van het aanwezige archief betreft 
kon kiezen uit een aantal categoriën: 0-1 meter, 1-10, 10-100 en 100-1000. 
Zeer vaak ziet men een opgave van bijvoorbeeld 1000 meter, terwijl dat 
in de praktijk zeker niet een archief van een kilometer planklengte zal 
zijn. Anderen vonden terecht dat een wel heel grove indeling werd 
gehanteerd en zijn wellicht met de meetlat naar de bewaarplaats getrok
ken, zo nauwkeurig oogt de vermelding. 
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In de veertien delen is op uniforme wijze een bedrijfstak behandeld. 
Eerst komt een inleiding, die in alle delen identiek is. Indien die meer 
dan 31/2 pagina's groot geweest zou zijn, zou dat tot papierverspilling 
geleid hebben, evenals bij het enquêteformulier dat in alle delen afge
drukt is. Dan volgt een als regel doorwrocht overzicht van de geschie
denis van de behandelde bedrijfstak door erkende specialisten op dat 
gebied, en ten slotte de inventarisatie zelf. Per archief (bedrijf) wordt 
vermeld de naam, vestigingsplaats, oprichtingsjaar en/of sluitingsjaar, 
naam van de bewaarplaats, met adres, plaats, telefoonnummer en even
tueel de contactpersoon, de periode waarover het archief loopt, de om
vang, ontsluiting (door een inventaris, plaatsingslijst of iets dergelijks) en 
iets over de inhoud. Heel veel kun je daar doorgaans niet mee. Vermel
dingen als: "in 1976 is het archief door brand verloren gegaan" of "geen 
historisch archief" doen al op voorhand het ergste vrezen. Maar zelfs 
met omschrijvingen als: "stukken betreffende de oprichting", "correspon
dentie", "financiële administratie", "stukken betreffende de directie" en 
"reclamemateriaal", kan een onderzoeker vaak nog niet veel als de 
periode waarover het archief loopt groot is, er geen enkele ontsluiting is 
en de omvang niet vermeld wordt - of als 1000 meter opgegeven is. 
Toch: alles is beter dan niets. Zeer veel onderzoekers zijn bijzonder 
geholpen als ze alleen maar van het bestaan van het archief op de hoogte 
zijn. Uit het feit dat er voor gekozen werd om deze reeks boeken een 
plaatsje te geven op de overvolle studiezaal in de noodbehuizing van het 
Leidse Gemeentearchief blijkt wel dat het belang door de archivarissen 
in ieder geval ingezien wordt. 

De reeks bestaat uit de volgende deeltjes: 
I. Bankwezen; 11. Basismetaal, metaalproduktenindustrieen scheepsbouw; 111. Machine-, 

e1ectrotechnische en transportmiddelenindustrie; IV. Openbare nuts- en communicatie

bedrijven; V. Voedings- en genotmiddelenindustrie; VI. Textiel-, kleding-,Ieder-, schoen

e.a.lederwarenindustrie; VII. Zee-, binnen-, luchtvaart en hulpbedrijven van het vervoer; 

VIII. Hout-, meubel-, bouwmaterialen-, aardewerk- en glasindustrie; IX. Bouwnijverheid 

en installatiebedrijven; X. Papier-, papierwaren-, grafische industrie en uitgeverijen; 

XI. Spoorwegen en wegvervoer; XII. Delfstoffenwinning en chemische industrie; 

XIII. Groot- en tussenhandel; XIV. Detailhandel. 
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Zowel de bij openbare archiefbewaarplaatsen ondergebrachte archieven 
als de onder particulieren of het bedrijf zelf berustende archivalia zijn 
vermeld. Merkwaardig is dat van sommige archiefdiensten de gegevens 
wel heel summier zijn. Het opbellen van tal van archivarissen moge niet 
aanlokkelijk geleken hebben, en sommigen zouden zelfs na rappèls nog 
wel geen tijd gevonden hebben om zelfs vrij eenvoudig te achterhalen 
gegevens op te geven, maar wellicht konden heel wat vermeldingen toch 
wel uitvoeriger geweest zijn. 

Het is erg verleidelijk om van alle in het Leidse Gemeentearchief 
bewaarde bedrijfsarchieven de gegevens hier te herhalen, of van alle in 
Leiden en omgeving gevestigde bedrijven een opgave te doen, maar dat 
is voor een boekbespreking toch wel iets te veel van het goede. Dankzij 
betrouwbare indices op onder meer plaatsnamen is zonder een geweldige 
inspanning toch wel te achterhalen wat men graag wil weten. 

Inmiddels zijn berichten naar buiten gekomen dat de reeks heel veel 
losgemaakt heeft; tal van bedrijven hebben alsnog opgave gedaan van 
hun oudere archieven. Het NEHA overweegt zelfs om een supple
mentdeeltje met de nagekomen gegevens te publiceren. Het nut daarvan 
lijkt groot, want juist in die nagekomen zaken zitten vaak wat meer 
problematische gevallen. Dit zou inderdaad een waardige afsluiting van 
dit lovenswaardige en succesvolle project betekenen. 

P.J.M. DE BAAR 

v.c. Veldheer, Kantelend bestuur. Onderzoek naar de ontwikkeling van taken 
van het lokale bestuur in de perzOde 1851-1985. Rijswijk 1994 (Sociale en 
Culturele Studies van het Sociaal en Cultureel Planbureau: 20), 281 p. 
ISBN 90-5250-609-4 

Het is verheugend dat er nu een studie beschikbaar is waarin de groei 
van de Leidse gemeentelijke overheid in de afgelopen honderdvijftig jaar 
wordt beschreven. In deze dissertatie geeft Veldheer op een vlot geschre
ven wijze een systematisch overzicht van ontwikkelingen binnen de 
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gemeentelijke taakstelling sinds de invoering van de gemeentewet in 185l. 
Voor alle duidelijkheid: het boek gaat niet alleen over Leiden. Leiden 
figureert naast de gemeente Schoonhoven als een CtlSe-study in het onder
zoek. Daarmee wordt de Leidse ontwikkeling in een breder perspectief 
belicht. De auteur is geen onbekende in de Leidse historiografie, want hij 
leverde samen met A. Struijk al eerder een bijdrage aan de Leidse 
geschiedschrijving met een artikel over de politieke samenstelling van de 
Leidse gemeenteraad van 1870 tot 1990 (Leids jaarboekje 82 (1990) 128-
143). 

Kantelend bestuur bestaat uit vier delen. In het eerste, inleidende deel 
wordt onder meer de onderzoeksopzet uiteengezet. De centrale vragen 
luiden: welke taken heeft de lokale overheid vervuld in de periode 1851-
1985? Welke wijzigingen traden daarin op? Welke patronen zijn in deze 
veranderingen te ontdekken? Welke factoren liggen daaraan ten grond
slag? De constatering van Van Poelje dat de gemeentelijke taakontwik
keling valt te kenschetsen als een van "politie- naar welvaarts- naar 
cultuurgemeente" dient daarbij als een soort achtergrondkader. 

Daarna volgt een vrij uitvoerige literatuurverkenning van de maat
schappelijke ontwikkelingen en de overheidsinterventie. Veldheer onder
scheidt vier perioden waarin hij de positie en de rol van het lokale 
bestuur beschrijft, namelijk 1851-1870, 1870-1914, 1919-1940 en 1945-
1985. De interventie van de lokale overheid groeide vrijwel continu en 
spitste zich steeds meer toe op het bestrijden van sociale gevolgen van 
economische en andere maatschappelijke processen. Dit kwam tot uit
drukking in de verschuiving van het accent in de taakstelling: van onder
wijs en armenzorg via huisvesting en gezondheidszorg naar economische 
dienstverlening en sociale zorg tot infrastructurele voorzieningen, huis
vesting, stadsvernieuwing en welzijn. De bemoeienis van de lokale over
heid vond eerst plaats vanuit motieven van sociale beheersing en later 
vooral op grond van overwegingen van sociale rechtvaardigheid . Daarbij 
is de rol van sociaal-liberalen en sociaal-democraten, de betekenis van de 
SOAP, zeer groot geweest. Tegelijkertijd nam de invloed van de rijks
overheid op het lokale bestuur toe, niet alleen in financiële zin, maar via 
wetgeving ook beleidsinhoudelijk. 
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Ter verdieping en ter toetsing van dit beeld onderzoekt Veldheer in 
deel drie van het boek de historische ontwikkeling van de gemeenten 
Leiden en Schoonhoven. De analyse van Leiden beslaat ongeveer een 
kwart van het boek (p. 149-209). De auteur schenkt onder meer aandacht 
aan de veranderingen in de samenstelling van de gemeenteraad, verschil
lende beleidsinhoudelijke onderwerpen, de ontwikkeling van de gemeente
lijke inkomsten en uitgaven, en de personele bezetting. Daarbij wordt 
getracht de veranderingen te meten. De methodologische verantwoording 
is in een bijlage ondergebracht. Het boek bevat interessante kwantitatieve 
informatie in de vorm van tabellen. Het is bij sommige wat lastig om de 
ontwikkeling goed voor ogen te krijgen, omdat de informatie voor één 
ontwikkeling in de periode 1855-1985 in meerdere, soms wel drie afzon
derlijke tabellen is ondergebracht (bijvoorbeeld p. 188-189). Fraaier ware 
geweest als de gegevens in een tabel landscape op de pagina waren opgeno
men. Enkele diagrammen of grafieken zouden daarbij overigens niet 
hebben misstaan. Ook over de bronvermeldingen valt wel wat op te 
merken. Voor historici zijn zij vaak vaag. Maar dit zijn slechts kleine 
kanttekeningen. 

Inhoudelijk gezien word t een interessant verhaal verteld. Ik volsta hier 
met enkele aspecten van het Leidse onderdeel. Opvallend is de voort
varendheid waarmee het Leidse gemeentebestuur de problemen in de stad 
heeft aangepakt. Op het terrein van volkshuisvesting en planologische 
ontwikkeling was het lokale bestuur vaak innovatief, en hetzelfde geldt 
voor de werkloosheidsbestrijding en de stadsrenovatie. Het karakter van 
het gemeentebestuur valt volgens Veldheer van het begin af aan te ken
schetsen als 'gematigd-progressief'. Wegens de zwakke financiële positie 
- 'artikel 12-gemeente' in de periode 1970-1993 - was het toezicht van 
de rijksoverheid scherp en haar invloed groot. Toch was het Leidse 
gemeentebestuur in deze periode ook inventief, want men wist veel 
financiële middelen te verkrijgen van de centrale overheid voor volkshuis
vesting en stadsvernieuwing. 

In het vierde deel worden de conclusies getrokken, waarbij de ontwik
keling van Schoonhoven wordt vergeleken met de Leidse. Het beeld dat 
Veldheer schetst blijkt genuanceerder en kleurrijker dan de eerder 
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genoemde generalisering van Van Poelje suggereert, maar dat is niet echt 
verrassend. 

In het laatste hoofdstuk worden de bevindingen van het historische 
onderzoeksdeel geplaatst tegen de achtergrond van de actuele discussie 
over de positie van de lokale overheid en de noodzaak van politieke en 
bestuurlijke vernieuwing. De kanteling van het bestuur kan volgens 
Veldheer in de richting gaan van het herstel van de relatieve autonomie 
van de lokale overheid ten opzichte van de rijksoverheid . 

Wie historisch onderzoek verricht naar de Leidse politieke of sociaal
economische geschiedenis na 1850 kan niet om deze studie heen. Voor 
belangstellenden: Kantelend bestuur werd ook besproken door J. T alsma in 
Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 110 
(1995) 439-440. 

JAAP MOES 

[Maart je Cosijn en Cees Ahsmann (red.)], 50 Leidsche Meesters. Leidse onder
nemingen in historisch perspectief Junior Kamer Leiden, Leiden 1994, 192 p. 
ISBN 90-9007720-0 

Het lezen van 50 Leidsche meesters is als het wandelen door de stad in een 
vroegere periode. Een impressie uit het begin van deze eeuw: aan de 
Nieuwe Rijn lopen we bij Kooyker binnen, we banen ons een weg door 
de boodschappentassen die in het gangpad staan alvorens we de meest 
recente uitgaven kunnen bezichtigen. Onze nieuwste aanwinst gaan we 
uitvoeriger bekijken bij Snijers aan de Botermarkt onder het genot van 
een kop koffie met een monté-stuk. Daar komen we Chris Langezaal 
tegen met wie we een aangenaam gesprek hebben over het eerste gebouw 
in Leiden dat elektriciteit krijgt, de Stadsgehoorzaal. Hierna vervolgen wij 
onze weg en komen we langs de firma Alb. B. Timmermann alwaar stu
denten en professoren al keuvelend hun colberts passen. We besluiten 
onze tocht door naar het café aan de Korte Mare nr. 4 te lopen. Aan de 
toog bestellen we op beleefde wijze een glaasje zelfgemaakte citroenjenever 
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voor slechts zeven cent en schuiven aan bij pakjesbezorger Nicolaas van 
Duuren, die wacht op de schipper die zijn pakjes uit Amsterdam komt 
brengen. 

In het boek worden naast deze zeven Leidse meesters nog 46 andere 
bedrijven behandeld. Het siert Cosijn dat zij voor al deze ondernemingen 
veel feitelijke gegevens heeft weten te larderen met bed rij fsanekd otes, 
waardoor een zeer sprekend beeld ontstaat. Van elk bedrijf is beschreven 
hoe het ontstaan is en welke veranderingen er in de loop der jaren zijn 
doorgevoerd. Per bedrijf is dit zeer verschillend. Het ene bedrijf blijft 
generaties lang een klein familiebedrijf, het andere is na vele uitbreidin
gen en overnames uitgegroeid tot multinational. Voor alle bedrijven blijft 
echter gelden dat zij een speciale band met Leiden hebben. Sommige 
bedrijven hebben veel gedaan voor de bekendheid van onze stad naar 
buiten toe en ondersteunen allerhande Leidse activiteiten, andere, vaak 
wat kleinere, bedrijven hebben een grote naamsbekendheid onder de 
Leidse bevolking en voelen zelf ook een sterke binding met de Sleutel
stad. 

De opgenomen ondernemingen zijn geselecteerd door de Junior 
Kamer Leiden aan de hand van een enquête onder ongeveer 450 bedrij
ven in Leiden die langer dan vijftig jaar in onze stad gevestigd zijn. Zij 
wilden een prijs, 'de Sleutel Award', uitreiken aan Leidse bedrijven met 
een grote betekenis voor Leiden, en daarnaast een boek uitgeven waarin 
historische informatie over die bedrijven werd gepresenteerd. Veel van die 
informatie is afkomstig uit de bedrijven zelf en in 50 Leidsche meesters 
voor het eerst voor een groter publiek toegankelijk. In dit opzicht is het 
boek geslaagd; het verdient aanbeveling om nog een aantal delen te laten 
verschijnen waarin de overige 400 bedrijven een plaats kunnen krijgen. 

Het boek wordt nog aantrekkelijker gemaakt doordat het af en toe, 
op aparte bladzijden, ingaat op de geschiedenis van een bepaald produkt 
of een bepaalde dienst van een bedrijf. Zo wordt bijvoorbeeld uit de doe
ken gedaan hoe de wielersport en de fiets zich ontwikkeld hebben. Verder 
leren wij hoe de winkels uit de markten zijn ontstaan - dit alles toege
past op de Leidse situatie. 

II 
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Een minpunt aan het boek is dat er geen enkele bronverwijzing in is 
opgenomen (of alle informatie moet van de enquête afkomstig zijn). De 
inhoudsopgave is niet compleet en de 50 uit de titel correspondeert niet 
met het aantal opgenomen bedrijfsverhalen. De schrijver komt er wat 
bekaaid vanaf met slechts achter haar naam in het colofon een komma 
en het woord auteur. 

Het boek is daarentegen zeker als kijkboek bijzonder geslaagd . Iedere 
pagina wordt verluchtigd met afbeeldingen. Naast oude en recente foto's 
van bedrijven en werklieden en afbeeldingen van parafernalia zoals oude 
reclameteksten, bedrijfspapieren en -produkten, zijn er ook bedrijfslogo's 
en verhelderende (helaas soms ook een beetje kinderachtige) tekeningen 
opgenomen. 

De beschrijvingen en afbeedingen in 50 Leidsche meesters maken de 
Leidse sociaal-economische boekenkast een stuk rijker. Door het lezen 
van dit boek wordt het wandelen door onze historische stad nog aange
namer. 

IJME WOENSDREGT 

Jan Smits, Een juridische wandellng door Laden. Juridische Boekhandel & 

Uitgeverij A. Jongbloed & Zoon, 's-Gravenhage/Leiden 1995, 79 p. 
ISBN 90-70062-13-5 

Dat niet alles wat over het verleden van de Sleutelstad wordt gepubliceerd 
even oorspronkelijk en baanbrekend hoeft te zijn om er gecharmeerd van 
te raken, laat dit boekje van mr. J.M. Smits zien. Tien jaar na Van 
Zonnevelds Literaire wandeling is er nu ook een Juridische wandeling. Wie 
het boekje ter hand neemt, is verzekerd van een aangenaam uurtje, 
gevuld met (wetensw)aardigheden en anekdotes over lieden die vooral in 
de laatste anderhalve eeuw aan de Leidse rechtenfaculteit hebben ver
toefd. En wie het niet bij lezen wil laten, kan met het boekje in de hand 
de tocht door de Leidse binnenstad in anderhalf uur daadwerkelijk 
maken; wie er dan nog geen genoeg van heeft, loopt aan de hand van 
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gids Smits door naar de begraafplaats Groenesteeg. Zoals de schrijver zelf 
al vermoedt, zal de wandeling toch vooral door de armchair-traveller 
gemaakt worden. 

Ook de "antropo-juridische leek" is van harte uitgenodigd om in de 
leunstoel plaats te nemen. Voor hem is een verklarende namenlijst 
opgenomen, waaruit direct blijkt dat het boekje meer biedt dan de titel 
belooft. Ruim een kwart van de 89 items in de namenlijst zijn niet of 
alleen met zeer veel moeite in verband te brengen met juridische wapen
feiten: we komen er de sprookjesschrijver Andersen tegen naast de medi
cus Boerhaave, de historicus Huizinga, de astronoom Kaiser, de archeo
loog Reuvens, de oriëntalist Snouck Hurgronje, de kunstenaar Verster en 
zelfs Napoleon ("zoon van een Corsicaans jurist") ontbreekt niet. Het 
criterium voor opname is in ieder geval niet het belang voor de juridi
sche wetenschap van de persoon in kwestie geweest. 

Die namenlijst is trouwens wel een beetje vreemd samengesteld. Het 
lijkt de bedoeling dat deze bijlage de namen die in de wandeling ter 
sprake kwamen nog eens overzichtelijk presenteert; daartoe zijn de namen 
in de hoofdtekst vet gedrukt. Maar niet alle vet gedrukte namen zijn 
terug te vinden in de namenlijst (Hazelhoff Roelfzema, Multatuli). 
Verder geeft de tekst nog een paar cursief gedrukte namen, die soms wel 
(Descartes, Junius) en soms niet (Witkam) in de lijst voorkomen. Anders
om bevat de namenlijst ook items die in de tekst noch vet, noch cursief 
staan afgedrukt (Floris V, Burgersdijk & Niermans). 

Van groot belang zijn deze details natuurlijk niet. Van een boekje 
zonder wetenschappelijke pretenties moeten we niet te veel verlangen. 
Storend is slechts dat er een paar uitglijders gemaakt zijn, zoals in de 
volgende zin: "De Hooigracht [ ... l was in de negentiende eeuw een water 
met statige grachtenhuizen." Wie uitglijdt op deze gracht hoeft sinds 
1681 echt niet bang meer te zijn voor een nat pak. 

EO VAN DER VLIST 
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Ton van der Wolf, Louise, een beeld 'van een meid Louise de Coligny SC 
Lelden 1881-1992. Leiden 1994, 162 p., rijk geïll. Geen ISBN 

De veranderingen in het onderwijs zijn groot en vele, waardoor het 
gevaar bestaat dat aanwezige kennis snel verloren gaat. Het is dan ook 
een goede gedachte geweest dat enkele betrokkenen bij de hier behan
delde school geprobeerd hebben met name een sfeerbeeld op te roepen. 
Dat sfeerbeeld van de afgelopen twintig jaar is vanzelfsprekend totaal 
anders dan dat van een eeuw geleden, zeker bij deze school, die begon
nen is als een gemeentelijke Hoogere Burgerschool voor meisjes. In 1881 
konden alleen meisjes uit de betere kringen zo'n school bezoeken en van 
de jongedames van toen naar de meiden van nu betekent een complete 
cultuurschok. Zoals ook in de verantwoording gezegd wordt, is het boek 
geen wetenschappelijke verhandeling, maar een zeer subjectieve keuze van 
"leuke" gegevens en documenten. Vermoedelijk heeft de auteur wel de 
notulen van de Commissie van Toezicht op de scholen voor Middelbaar 
Onderwijs, voor zover in afschrift aanwezig in het schoolarchief, trouw
hartig doorgeworsteld, maar wat er uiteindelijk van op papier gekomen 
is, is niet overweldigend. Het zijn meer af en toe grepen, waarbij vagelijk 
wel een beeld opgeroepen wordt, maar waar de achtergronden behoorlijk 
duister blijven. Dit wordt haast nog verergerd door het overvloedige 
commentaar van de auteur, die zich over tal van zaken verbaast en dat 
ook sterk op de lezer overbrengt. We zullen hieruit maar concluderen dat 
de doelgroep vooral gezocht is in kringen waar historische kennis over 
het onderwijs in vroeger tijd volkomen afwezig is en dus alles verbazing
wekkend schijnt, zeker als daarbij dan ook nog de krenten uit de pap 
gevist zijn. Omdat zo te zien amper andere zaken dan het schoolarchief 
geraadpleegd zijn, kan van relativering of geleidelijke ontwikkeling ook 
amper sprake zijn. 

Wanneer datgene bekeken wordt dat in het boek terecht gekomen is 
en in de vorm van becommentarieerde uittreksels uitgewerkt is, dan moet 
gezegd worden dat de auteur een hele hoop vermakelijke zaken opgediept 
heeft. Soms vermakelijk met een bijsmaak, zoals de gepresenteerde docu
menten uit de Tweede Wereldoorlog. Op deze periode is wat uitvoeriger 
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ingegaan, met de Ariërverklaring, het ontslag van de joodse docenten Van 
Raalte en Polak, het veIWijderen van de joodse leerlingen enz. Maar als 
de lezer aan die incidenten niet genoeg heeft en gewoon meer wil weten 
over het reilen en zeilen van een school in oorlogstijd, dan holt de 
auteur alweer naar de pensionering van directrice Tine van Hoorn in 
1950. Haast vanzelfsprekend is voor de eigen tijd de meeste ruimte 
gereserveerd. Vooral de vele krantenknipsels doen die tijd voor de wat 
oudere lezer weer helemaal herleven. Voor een deel niet geheel naar 
genoegen; van al de gepresenteerde perikelen als nasleep van de Mam
moetwet wordt niemand vrolijk. Maar van tal van personen, vooral de 
docenten, wordt op een levendige manier een karakterschets gegeven, en 
dat compenseert weer veel. Daardoor wordt de totaalindruk toch weer 
positief; al blijft het meer een soort kijkboek dan een echte geschiedenis. 

P.J.M. DE BAAR 

Buck Goudriaan, Leiden in WO 11. Van dag tot dag. Een kroniek van JO mei 
1940 tol 15 augustus 1945. F.G.W. Goudriaan, Leiden 1995, 300 p. 
ISBN 90-9008049-x 

De hausse aan publikaties dit jaar over de Tweede Wereldoorlog is ook 
aan Leiden niet voorbij gegaan. Het Leids jaarboekje 1995 staat geheel in 
het teken van de Tweede Wereldoorlog; veel uitzonderlijker is het uit
komen van een kroniek van Leiden tussen 1940-1945 eerder dit jaar. 
Uitzonderlijk ook omdat de samensteller/schrijver dit boek van 300 
pagina's in eigen beheer heeft uitgebracht. Voor zo'n riskante operatie 
zijn veel eigenzinnigheid en doorzettingsvermogen nodig. De uitgever 
mag tevreden zijn: aan het geïllustreerde boek is veel zorg besteed. 

De belangrijkste beperking van Leiden in WO 11 ligt besloten in de 
subtitel: het is een kroniek van 'ongewone' gebeurtenissen in deze stad. 
Het is een chronologie, geen vloeiend relaas vanuit een uitgewerkte 
vraagstelling. Een opsomming van belangrijke feiten en somtijds persoon
lijke impressies en commentaren van tijdgenoten in het keurslijf van dag 
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tot dag. Hoewel de schrijver in zijn inleiding de selectie van het materi
aal tegen het licht heeft gehouden van "onderdrukking en verzet tegen 
onderdrukking", blijft er een zweem van willekeurigheid en toeval over 
het boek hangen. Zo heeft Goudriaan gebruik gemaakt van dagboek
fragmenten van voornamelijkJ.H. Kasten en H. de Wilde. Waarom heeft 
hij juist bij hen geput? Overigens ontbreekt een korte biografische schets 
van deze Leidenaars. 

Hoewel Goudriaan veel werk heeft verricht - alleen al het napluizen 
van het Leidsch Dagblad (tot 1943) en het Dagblad voor Leiden en Omstreken 
(vanaf begin 1944) - krijgt zijn aanpak al gauw de schijn van compleet
heid. Dan vallen omissies als het niet noemen van de Leidse editie van 
De Waarheid in de rubriek van ondergrondse bladen, of een foto van de 
plaquette in de 'rooie ' arbeiderswijk De Kooi, die de herinnering aan de 
slachtoffers van het oorlogsgeweld levendig houdt, des te eerder op. 
Desondanks is er in dit boek, dat voorzien is van een register, veel te 
vinden waar anderen hun voordeel mee kunnen doen. 

JAAK SLANGEN 

Monique Roso (eindredactie), Hoezo ouwe zeur? Elf ouderen in Lelden 
geportretteerd. Leids Comité van het Europees Jaar van de Ouderen / 
Gemeente Leiden, Leiden [1994], 44 p. Geen ISBN 

Sommige boekjes ontsnappen gemakkelijk aan de aandacht. Dat was ook 
bijna het geval met het boekje Hoezo, ouwe zeur? Elf ouderen in Leiden 
geportretteerd, ware het niet dat weinig ontsnapt aan het immer waakzame 
oog van een van onze oudere donateurs, de heer P. Geerlings, die ons op 
het bestaan van dit boekje attendeerde. In Hoezo, ouwe zeur? wordt het 
stereotiepe beeld van zeurende, ingedutte ouderen met kracht ontkracht. 

Het boekje is een bloemlezing van interviews met ouderen, in 1993 
ter gelegenheid van het Jaar van de Ouderen gepubliceerd in het Leids 
Nieuwsblad, het Leidsch Dagblad en de Stadskrant. Ook zijn twee gesprek
ken van scholieren met hun opa en oma in het boekje opgenomen. Soms 
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wordt pijnlijk duidelijk dat de interviews in eerste instantie voor de krant 
bedoeld waren. De redactie van dit boekje had er beter aan gedaan om 
zinnen als "op verzoek van de Stadskrant blikt hij terug op zijn leven" 
te schrappen. Ook wordt in twee interviews uitgelegd wat een telefoon
cirkel is. Dit mag dan voor een krant die per week één interview op
neemt functioneel zijn, in dit 44 bladzijden tellend boekje is zo'n herha
ling storend. 

De verschillende schrijvers waren bij de interviews niet aan een 
bepaald thema gebonden. Zo vertelt de ene oudere vooral over zijn 
verleden, de andere over zijn activiteiten op dit moment en weer een 
andere richt een blik op de toekomst. Wat de geïnterviewden gemeen 
hebben, is dat zij nog altijd aan het volle leven deelnemen, met veel 
enthousiasme en een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor zichzelf en 
de mensen om hen heen. Zo zegt Janny Witteman, 67 jaar en als vrij
willigster actief in het ouderenwerk: "Nee, ik zou al die bezigheden niet 
kunnen missen, ik zie het al voor me: 's ochtends vroeg om tien uur 
beginnen met breien en 's avonds om tien uur stoppen. Dat is niks voor 
mij." Een van de oudste vrijwilligers is de 8I-jarige mevrouw G. den 
Hollander-Snoeker. Omdat zij vindt dat het belangrijk is dat ouderen 
niet vereenzamen, is zij elke dinsdagochtend gastvrouw in de bejaarden
soos in Buurtcentrum De Kooi en maakt het voor de bejaarden zo 
gezellig mogelijk. 

Dat de arbeid stopt bij het pensioen is niet van toepassing op Jan 
Boogerd en Jaap Ravelli. Meneer Boogerd, die bijna alle musea in Neder
land van binnen heeft bekeken, verzamelt nog steeds allerlei curiosa 
waarmee stijl-tentoonstellingen worden ingericht. Jaap Ravelli, vroeger 
eigenaar van "Potterie Ravelli", heeft de draad weer opgepakt en heeft 
zich opnieuw op de pottenbakkers kunst gestort. 

Wie dacht dat ouderen niks meer kunnen leren, zit er flink naast, zo 
illustreert mevrouw H. Lansberg. Cursus na cursus volgt zij in het Volks
huis, van de geschiedenis van Leiden tot zelfverdediging: "Je leert tijdens 
zo'n cursus hoe je jezelf moet verdedigen. Iemand een optater in zijn 
kruis geven en zo wat." 
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Natuurlijk worden er ook verhalen over vroeger verteld. Vakantie zag 
er voor Jan Chaudron vroeger iets anders uit dan nu: "dan ging je vier 
weken mee met een beurtschipper. Van Leiden naar Rotterdam en terug 
met een lading bananen, en van Leiden naar Alphen aan den Rijn met 
een lading ijs." Het verteltalent van mevrouw C. Zwarts-Verbiest was al 
eerder opgemerkt door de Vereniging Oud Leiden, die in het Jaarboekje 
van 1981 haar verhaal over de bouw van de Transvaalbuurt publiceerde. 
Ook in Hoezo, ouwe zeur? staan leuke anekdotes van deze vroegere hand
werklerares. Zij vertelt dat het voor haar soms best moeilijk was om aan 
leerlingen te komen, doordat zij verward werd met haar strenge tante die 
eveneens Verbiest heette en bovendien ook handwerklerares was: "ieder
een dacht: C. Verbiest, dat is dat kreng!" 

Het is jammer dat dit boekje zo beperkt van omvang is. Hoezo, ouwe 
zeur? pretendeert elf ouderen te portretteren, maar het is onmogelijk om 
een heel levensverhaal in twee of drie bladzijden te proppen. De verhalen 
van de geïnterviewde ouderen over vroeger en nu verdienen meer aan
dacht dan in dit boekje wordt gegeven. Of zoals de laatste zin van het 
verhaal over mevrouw Verbiest meldt: "Het verteluurtje is afgelopen. 
Maar ze heeft nog zoveel te vertellen." 

MARIJE GROOS 

Janny Arends en Thomas van Duin, Allemaal Leidenaars. Eén stad, verschil
lende bewoners. Tien Leidenaars over hun leven en de stad. Leids Instituut 
voor Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek (uswo) en Wetenschapswinkel 
Rijksuniversiteit Leiden, Leiden 1994, 90 p. ISBN 90-71042-69-3 

Zes van de 109 in Leiden aanwezige nationaliteiten komen in dit boek 
aan het woord: Marokkaans, Eritrees, Surinaams, Turks, Chileens en 
Indonesisch. Ook vertellen drie Nederlanders, waaronder een woonwagen
bewoonster, welke ervaringen zij in Leiden hebben opgedaan. Voordat 
zij hun relaas aan de lezer vertellen, is in het boek een korte inleiding 
opgenomen waarin gemeld wordt dat de 'echte' Leidenaar niet bestaat: 
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de stad is in de loop van de tijd veranderd, mensen komen en gaan, 
meestal om economische redenen alhoewel voor sommigen ook humane 
motieve~, bijvoorbeeld voor de vroegere hugenoten en tegenwoordige 
asielzoekers, een rol spelen. Door deze dynamiek komen de verdiensten 
en de goede wil van nieuwkomers in een positiever en meer de waarheid 
benaderend daglicht te staan dan helaas in zeer veel recente discussies het 
geval is. Arends en van Duin schetsen in Allemaal Lezdenaars een beeld 
van 'de nieuwe Leidenaar', van mensen die ooit van elders naar Leiden 
zijn gekomen en hier sinds korte of langere tijd wonen. Zij hebben de 
grenzen van de stad als criterium genomen. De drie levensverhalen van 
uit Nederland afkomstige Leidenaren lijken soms wat geforceerd. Men 
kan zich voorstellen dat zij tal van problemen niet ondervinden, die 
mensen met een andere taal en een buitenlandse cultuur wel tegenkomen 
wanneer zij opeens hier komen wonen. Aan de andere kant getuigen deze 
verhalen van een brede visie op 'vreemdelingen'. Discriminatie en 
integratie zijn grotere vraagstukken dan waar de beantwoording vaak op 
toegespitst wordt: buitenlanders. De overige levensverhalen worden 
verteld door mensen van buiten onze landgrenzen: gastarbeiders, poli
tieke vluchtelingen, kinderen die via gezinshereniging in Nederland 
kwamen en anderen. 

De taal is voor hen vaak een probleem (hoewel het boek in goed 
Nederlands gesteld is). Het imponeert om te lezen hoe mensen met zeer 
veel doorzettingsvermogen zich toch een plek verschaffen in de Leidse 
(of Nederlandse) samenleving. Als we in het boek lezen dat de uit Turkije 
afkomstige ex-gastarbeider Mohamed Ahmed El Houari al zeer snel 
rekening houdt met zijn buren door niet op zondag zijn was buiten te 
hangen, dan nemen we daar ons petje voor af, alhoewel wij de actie 
tegelijkertijd onzinnig vinden. 

Het is opmerkelijk dat veel van de geïnterviewden lovend zijn over 
Leiden. Zij waarderen vooral het kleinsteedse, in vergelijking tot Amster
dam, Rotterdam en Den Haag, en zeggen bijna allemaal dat zij, toen zij 
in Leiden kwamen wonen, hartelijk ontvangen zijn en hulp kregen van 
stadgenoten. Tjioe The, een Chinese uit Indonesië die uit liefde voor haar 
man naar Nederland is gekomen en in eerste instantie een aantal jaar in 
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Brummen heeft gewoond, verwoordt dit als volgt: "En na een tijdje 
stapte ik over naar Leiden, een prachtige stad, ik ben verliefd op Leiden 
en ik zal Leiden nooit meer verlaten." Bijna alle Leidenaars die in dit 
boek aan het woord komen, melden echter ook dat zij niemand aan 
zullen raden om naar Leiden (of naar Nederland) te komen. Dit wordt 
veroorzaakt door het als groot ervaren cultuurverschil, maar ook door de 
toenemende discriminatie die met ongerustheid en zorg wordt aangezien. 
Een goede illustratie hiervan is een ervaring van Fatima Belkasrni, een 
Marokkaanse die op achtjarige leeftijd naar Nederland kwam: "Ik heb 
ooit een keertje in een drogisterij meegemaakt dat de verkoopster naar 
me toekwam en op harde toon tegen mij zei: 'Ik in jouw tas kijken.' Ik 
keek haar heel verbaasd aan en zei: 'Ten eerste mevrouw kunt u best 
algemeen beschaafd Nederlands tegen mij praten, want ik versta precies 
wat u zegt. Ten tweede: nee, u mag niet in mijn tas kijken. Ten derde: ik 
geef pas mijn tas als u ook de tas nakijkt van die Nederlandse mevrouw 
die daar staat. ", 

Overigens kan ook de witte Leidenaar gediscimineerd worden, zo 
vertelt Annie Offenberg, woonwagenbewoonster: "[ ... ] ik ben er trots op 
dat ik woonwagenbewoner ben, dus ik verloochen het helemaal niet. 
Maar je wordt plotseling wel anders behandeld. En ook als er iets aan de 
hand is en je komt uit een woonwagen dan ben je al bij voorbaat ver
dacht, dan zul je het heus wel gedaan hebben." 

Treffend is dat alle geïnterviewden van buiten de Nederlandse grenzen 
moeite hebben met het aanvragen van de Nederlandse nationaliteit. Ener
zijds willen zij dit graag, zij voelen zich verbonden met Nederland en 
willen bijvoorbeeld ook stemmen voor de nationale verkiezingen en 
buitenlandse reizen als Nederlands onderdaan maken, maar zij zijn vaak 
ook bang om hun eigen cultuur te verraden. Zij zoeken naar een even
wicht tussen hun oude en nieuwe identiteit. Duidelijk wordt dat zij 
willen integreren en tegelijk hun eigen cultuur in ere willen houden en 
deze door willen geven aan de kinderen. Zo viert Mila Bansidhar elk jaar 
met haar kinderen Phagwa: "[ .. ] de kinderen [vragen] dagen van te voren 
al of ik poeder heb gekocht. Phagwa is de viering van het voorjaar. We 
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bestrooien elkaar dan met gekleurde poeder om het nieuwe leven aan te 
kondigen. " 

Wij, als geïnteresseerden in de Leidse geschiedenis en verknocht zijnde 
aan de vele bijzondere en individueel nostalgische plekjes in de stad, 
moeten ons eens voorstellen welke moeite wij zouden hebben als wij 
opeens in een stad in het oosten van het land gaan wonen en in geen 
boekwinkel een collectie boeken over Leiden kunnen vinden. 

Grappig is dat sommige vertellers op hun beurt af en toe stereotiep 
over Nederlanders denken: zo worden Nederlanders soms omschreven als 
kil, humorloos en afstandelijk. Nederland blijkt vaak heel anders dan zij 
verwacht hadden. Toen Saladin Mohamed op veertienjarige leeftijd naar 
Leiden kwam, dacht hij dat hier iedereen rijk was en een auto had: 
"Maar toen ik in Nederland kwam zag ik fietsen, allemaal oude fietsen! 
En ik zag ook donkere mensen en ik dacht 'ben ik wel in Europa of ben 
ik nog in Afrika?' Toen ik de grachten voor de eerste keer zag dacht ik 
'oh, ik kan hier wel zwemmen.' Maar dat was 's nachts. Overdag zag ik 
dat de grachten heel vies waren." 

Integratie is een belangrijk punt dat in veel verhalen naar voren komt. 
Velen willen wel integreren, maar contact maken met mensen die al 
langer in Leiden wonen, blijkt moeilijk. Saladin zegt: "Je bent eerder 
bevriend met een andere buitenlander, die is namelijk een beetje zoals 
jij." Nadat we deze verhalen gelezen hebben, kunnen we ook stellen: wij 
zijn een beetje zoals zij. De tien levensverhalen, vol vreugde en verdriet, 
zijn zo herkenbaar dat kloven tussen mensen overbrugd worden. Deze 
publikatie is geslaagd als Leids boek en als humaan manifest. 

MARIJE GROOS en IJME WO ENSDREGT 


