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Voorwoord 

Voor u ligt het achtste Jaarboek der sociale en economische geschiedenis 
van Leiden en omstreken van de Dirk van Eek-Stichting. Ook dit Jaarboek 
getuigt van het streven om een bijdrage te leveren aan de sociale en 
economische geschiedschrijving van onze stad. Er komt weer een aantal 
onderwerpen aan de orde, dat beslist uw belangstelling verdient. 

Justine Smithuis stelt op basis van de literatuur een fraai beeld samen 
van het welbekende Leidse klooster Lopsen in de late Middeleeuwen. Ik 
hoop van harte dat deze literatuurstudie zal leiden tot nieuwe vragen en 
zo mogelijk tot nieuw archief- en bodemonderzoek waarmee onze kennis 
van deze belangrijke instelling kan worden vergroot. 

De eerste loot aan de boekenstam van onze stichting mag zich al direct 
in een nader onderzoek verheugen. Ellen Kruse bewerkte de scriptie die 
zij schreef in het kader van een werkcollege van de Vakgroep Geschiedenis 
der Rijksuniversiteit Leiden. Zij gaat na in hoeverre immigranten in 
Leiden gedurende de Gouden Eeuw integreerden of zich juist als een 
afzonderlijke groep handhaafden. 

Net als in veel andere Hollandse steden waren er in de zeventiende- en 
de achttiende eeuw in Leiden ook suikerraffinaderijen te vinden. In de 
geschiedenisboeken is daar echter nauwelijks aandacht aan geschonken. 
P.J.M. de Baar reconstrueert met behulp van uiteenlopend archiefmate
riaal een beeld van deze zoete nijverheidstak, die daarmee een eervoller 
plaatsje in de geschiedschrijving krijgt. 

Sinds kort is een inventaris beschikbaar van het archief van de invloed
rijke Leidse familie Le Poole, dat tot de schatten van het Gemeentearchief 
behoort. Daarmee zijn deze wellicht wat stoffige bronnen gelukkig beter 
toegankelijk voor historisch onderzoek. Ingrid W.L. Moerman geeft in elk 
geval in haar levendige bijdrage aan dat er heel wat mogelijkheden zijn. 
Zij biedt ons een aantal genoeglijke vertellingen uit de geschiedenis van 
dit bekende Leidse geslacht. 
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Peter Otgaar en Jolanda van Schaik schrijven dit jaar over Leidse 
jongens die in het derde kwart van de negentiende eeuw in de landbouw
kolonie Mettray verbleven. Zoals alle bijdragen van dit inmiddels voor de 
lezers vertrouwde koppel biedt ook dit verhaal weer een belangrijke aan
vulling op de geschiedenis van de zelfkant van de Leidse samenleving, 
opgediept uit archieven die voor velen terra incognita zijn. 

Ten slotte bevat het Jaarboek een bijdrage over het begin van de sociale 
werkvoorziening voor gehandicapten in Leiden. Aan het einde van de 
jaren twintig kwam een kleine blindenwerkinrichting tot stand. Het ver
ging dit particuliere initiatief in de crisis van de jaren dertig niet goed. 
Halverwege de jaren dertig werd de gemeente bij de blindenwerkvoorzie
ning betrokken en daarmee werd de arbeidsvoorziening voor gehandicap
ten uit de sfeer van liefdadigheid gehaald. Na de Tweede Wereldoorlog 
kwam uit deze blindenwerkinrichting de Gemeentelijke Werkplaats voor 
lichamelijk gehandicapten voort, die ten slotte zou opgaan in de sociale 
werkvoorziening van De Zijl Bedrijven zoals wij die nu kennen. 

Natuurlijk treft u in dit Jaarboek weer de in sociaal-economisch 
opzicht belangrijke archiefaanwinsten aan van de Gemeentelijke Archief
dienst Leiden. En zoals u inmiddels gewend bent, wordt in de rubriek 
boekbesprekingen recent verschenen literatuur over de Leidse geschiedenis 
gesignaleerd. 

JK.S. MOES, 
voorzitter 
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BESTUURSMUTATIES 

Ed van der Vlist legde na ruim vijf jaar het penningmeesterschap te 
hebben bekleed deze bestuursfunctie in maart 1996 neer. Het bestuur is 
ervan overtuigd in IJme Woensdregt een uitstekende opvolger te hebben 
gevonden. 

DONATEURS 
Op 1 november 1995 telde de Dirk van Eck-Stichting 220 donateurs. Op 
31 oktober 1996 was dit aantal onveranderd. 

DONATEURSAVOND 

Op 8 februari 1996 bezochten circa vijftig donateurs de jaarvergadering 
van onze stichting. LAVA-leider Arjan Honkoop verzorgde een presentatie 
van oude en recente Leidse films, waarbij hij het probleem aan de orde 
stelde welke films het waard zijn om bewaard te blijven en welke niet. 
Omdat wij niet weten waarnaar de belangstelling van toekomstige stad
genoten uitgaat, doen we er goed aan om geen enkele film weg te gooien. 

Ter aanvulling van de collectie in het Gemeentearchief ontving de 
secretaris van de Vereniging Jan van Hout zeven omvangrijke delen uit de 
boekhouding van de Leidse fabriek Van 't Hooft & CO NV. Onder 
directeurschap van W. van Koppenhagen jr. hield dit bedrijf, dat sinds 
1922 was gevestigd aan de Oude Rijn 31-33, zich bezig met de fabricage 
van en de handel in lampenpitten, breigaren en aanverwante artikelen. 

GEVELSTEEN 'VOORUIT' 
Sinds 1991 heeft de Dirk van Eck-Stichting samen met de Stichting Indus
trieel Erfgoed (STIEL) geijverd voor het behoud van het gebouw van de 
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voormalige coöperatie 'De Vooruit' aan de Korevaarstraat. Dit gebouw 
kan worden beschouwd als het oudste monument van de Leidse arbeiders
beweging en dreigde geheel te worden gesloopt. Uiteindelijk is het gelukt 
om de karakteristieke gevel te behouden. Het pand biedt thans onderdak 
aan woningbouwvereniging Zijl en Vliet. Op 15 november 1995 vond de 
heropening plaats, bij welke gelegenheid mede namens de Dirk van Eck
Stichting een gedenksteen werd onthuld. Onze bestuursleden Jaap Moes 
en Ed van der Vlist leverden een bijdrage aan het boekje Brood & wonen. 
Korevaarstraat 30 en omgeving. 

SCHENKINGEN 
P. Anker schonk de Stichting in februari 1996 waardevol materiaal: 

Na vijfenzeventig jaar. Ccdenkboekje uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan 

der ChristeiIïkejongclings-Vereniging " Prediker 12:1a" te Leiden opgericht JO juni 1861. 

[Leiden 1936J. Met jubileum Foto (zwart/ wit, 157x232 mm) 

"Inleidingen gehouden voor de Cj.V. Prediker 12: la". HandschriFt, [LeidenJ 1937-1941 

Bevrijding. Leiden 1945 
De stukken met betrekking tot de vereniging Prediker 12: la ("Gedenk dan 
uw Schepper in uw jongelingsjaren") zijn in bruikleen afgestaan aan de 
heer G.J. van Rijn, die aan deze jongerenvereniging een onderzoek wijdt. 

'NIEUWKOMERS' IN LEIDEN 
Veel tijd en werk besteedde het bestuur aan het boek In de nieuwe stad. 
Nieuwkomers in Leiden, 1200-2000, de bundeling van de voordrachten 
gehouden bij het gelijknamige symposium op 17 maart 1995. Mede daar
door liet de verschijning van het Jaarboek dat thans voor u ligt langer op 
zich wachten dan misschien gewenst was. 

KEES WALLE, 
secretaris 
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FINANCIEEL OVERZICHT 1996 

Zoals de laatste jaren gebruikelijk worden de inkomsten en de uitgaven 
van de Dirk van Eek-Stichting en de werkgroep LAVA gescheiden verant
woord. 

Dirk van Eek-Stichting 

Inkomsten 

Saldi 1 november 1995 

Donaties 

Stadsbeeld in Beweging 

Overige publicaties 

Diversen 

Rente 

Totaal 

Leids Audiovisueel A rchicF (LA VA) 

Inkomsten 

Saldi 1 november 1995 

Stadsbeeld in Beweging 

Subsidie 

Rente 

Totaal 

Toelichting 

----
Uitgaven 

21.954,84 Jaarboek 4.929,07 

Administratiekosten 1.906,06 

6.126,50 Automatisering 1.148,00 

10.797,50 In de nieuwe stad 22.972,08 

247,85 Weefgetouw 1.821,50 

165,43 Overige publicaties 1.654,40 

793,23 Diversen 1.215,74 

Saldi 31 oktober 1996 4.438,35 

40.085,35 Totaal 40.085 ,35 

Uitgaven 
--------------------------

7. 142,22 Stadsbeeld in Beweging 

Onkosten 

31.803,44 

2.000,00 

345,42 Saldi 31 oktober 1996 

41.291,08 Totaal 

19.605,84 

3.339,01 

18.346,23 

41.291,08 

In december 1995 heeft de werkgroep LAVA haar drie videoproducties als 
set te koop aangeboden. Dit heeft geleid tot een groot kassucces, waar
mede haar voorbestaan en haar werk ter behoud van het Leidse audio
visuele erfgoed gegarandeerd is. 
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Zoals u kunt zien heeft de Dirk van Eek-Stichting veel geld uitgegeven 
aan de publicatie In de nieuwe stad Het is verheugend dat onze Stichting 
in staat is om een dusdanig belangrijk boek uit te geven. 

lJME WOENSDREGT, 
penningmeester 

AANVULLING JAARBOEK 1994 
In het Jaarboek 1994 namen wij een bijdrage op van Antoinette Frijns, 
over 'De ommegaand ers van het weeshuis aan de Hooglandsekerkgracht'. 
Op verzoek van de auteur plaatsen wij onderstaande aanvulling op dit 
artikel: 

De functie [van de ommegaand ers] bij de meisjes is veel later afgeschaft 
dan die bij de jongens. Op 5 mei 1919 werd Dora Fransen nog op de post 
aangesteld en in december van dat jaar moest nog een nieuwe omme
gaand ster worden gekozen. Omdat er moest worden bezuinigd, overwogen 
de regentessen eind 1921 dat het beter was om geen ommegaandsters meer 
aan te stellen. I Uit de notulen van de vergaderingen van de regentessen 
blijkt dat in 1927 geen ommegaandsters meer in functie waren. De af
schaffing hield mogelijk ook verband met het geringe aantal meisjes dat 
in die periode in het huis werd verpleegd. 

1. HGW inv.nr. 214a, 20 december 1921. 



jUSTINE SMITHUIS 

Lopsen en de Moderne Devotie. 
Een Leids klooster nader bekeken' 

INLEIDING 
De laat-middeleeuwse stroming van de Moderne Devotie heeft in de 
Nederlanden en ook daarbuiten grote invloed gehad op het religieuze 
leven van zowel geestelijken als leken. Ook in Leiden was de Moderne 
Devotie vertegenwoordigd door verschillende lekengemeenschappen en 
kloosters. In dit artikel staat het mannenklooster Lopsen of Sint
Hiëronymusdal, dat net buiten Leiden gelegen was, centraal. Het komt 
voor het eerst in de bronnen voor in 1404 als een klooster dat was 
aangesloten bij de Derde Orde van Franciscus (een tertiarissenklooster). 
Na het midden van de vijftiende eeuw maakte het de overgang naar de 
congregatie van Windesheim, die tot de kern van de Moderne Devotie 
behoorde. Het klooster bleef bij Windesheim tot zijn opheffing in 1526. 

Van Lopsen zijn in vergelijking met andere Nederlandse kloosters 
tamelijk veel bronnen bewaard gebleven. Desondanks hebben die bronnen 
tot nu toe in de literatuur relatief weinig aandacht gekregen. Alleen P.F.]. 
Obbema heeft ze in enkele artikelen goed onderzocht. Het doel van dit 
verslag is de informatie die de secundaire literatuur in zeer gevarieerde 
mate over Lopsen biedt, bijeen te brengen. Bij dit literatuuronderzoek 
- ik heb de bronnen in verband met het klooster niet bestudeerd - zal 
het belang van het klooster in relatie tot de Moderne Devotie en de 
Nederlandse handschriftenproductie van de vijftiende eeuw voorop staan. 
Tegelijk wil het in een overzichtelijke geschiedenis van het klooster voor
ZIen. 

LOPSEN IN LEIDEN 
De oudste Leidse kloosters stammen volgens J.e. Overvoorde uit het 
einde van de veertiende eeuw, de meeste echter uit de eerste helft van de 
vijftiende eeuw. Bovendien nam het overgrote deel van de kloosters ofWel 
de Derde Orde van Franciscus ofwel de Regel van Augustinus aan en 
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waren rijke kloosters een uitzondering.! In dit Leidse beeld past Lopsen 
prima: de eerste vermelding als tertiarissen klooster stamt van 1404, terwijl 
uit verschillende bronnen is gebleken dat het klooster er naar het einde 
van de vijftiende eeuw toe financieel ronduit slecht voorstond. Lopsen was 
gelegen in de parochie van de O.L.-Vrouwekerk, tussen de Morsstraat, de 
Steenstraat en de Binnenvestgracht in.2 

In het Gemeentearchief van Leiden zijn de archieven van het klooster 
te vinden.) Vooral de rekeningen van Lopsen zijn voor de onderzoeker 
interessant, omdat ze informatie bieden over de interne organisatie (onder 
andere over het scriptorium) en omdat zulke stukken in de Noordelijke 
Nederlanden na de komst van de Reformatie zelden bewaard zijn 
gebleven. De rekeningen lopen met hiaten van 1441 tot 1501: 1441-1474, 
1476-1483,1487-1493 en 1499-1501. Bovendien is een bibliotheekcatalo
gus gevonden, die door Obbema met grote waarschijnlijkheid aan Lopsen 
is toegeschreven.4 

Om te zien welk beeld er van Lopsen in de secundaire literatuur 
gegeven wordt, is het noodzakelijk de relevante literatuur op een rijtje te 
zetten. Hiervoor is J.C Overvoorde al ter sprake gekomen. Zijn Archieven 
van de kloosters biedt naast een inventaris van de archiefstukken een 
beknopte geschiedenis van Lopsen. Het Monasticon Windeshemense is 
vooral een onmisbare hulp in het zoeken naar secundaire literatuur.5 

In het oude standaardwerk van J.G.R. Acquoy worden enkele blad
zijden gewijd aan het klooster. Daarentegen wordt Lopsen in het werk van 
Dalmatius van Heel over de tertiarissen van het kapittel van Utrecht wel 
genoemd, maar niet besproken, omdat het klooster later de Regel van 
Augustinus aannam. Karin Tilmans schreef haar proefschrift over de 
Divisiekroniekvan Cornelius Aurelius (ca. 1460-1531), die geruime tijd 
in Lopsen woonde. Hierbij komt het klooster zijdelings ter sprake. Ten 
slotte geeft het werk van AG. Jongkees wat interessante details in verband 
met het verzet van Lopsen tegen de nieuwe schatting van Karel de Stoute 
rond 1475.6 

Voor een exclusieve bespreking van het klooster moest gewacht worden 
op de eerder genoemde Obbema.7 Hij is tot nog toe de enige die de 
beschikbare bronnen van het klooster aan een grondig onderzoek heeft 
onderworpen, met name de rekeningen en de bibliotheekcatalogus. Op 
basis van deze bronnen stelt hij vooral de praktijk van de boeken
productie en het boekenbezit van het klooster in relatie tot de Moderne 
Devotie aan de orde. Uit de rekeningen zijn natuurlijk ook allerhande 
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De stadsvrijheid buiten de Rijnsburgerpoort, met links het kJooster Lapsen. 
DetaiJ van de kaart van jacob van Deventer, J 560. 

15 

teressante details uit het dagelijkse leven van het klooster te halen. Hier
van heeft Obbema echter (jammer genoeg) nog geen sluier opgelicht.8 

DE MODERNE DEVOTIE 
De geschiedenis van Lapsen kan enkel begrepen worden in de context van 
de laat-middeleeuwse religieuze stroming die de Moderne Devotie ge
noemd wordt. 'Stichter' van deze stroming was Geert Grote (1340-1384), 
een prediker uit Deventer, die na zijn bekering ijverig werkte aan een gees
telijke vernieuwing van leken en geestelijken. Zijn prediking vond weer
klank in de Nederlanden en een groot deel van Duitsland, waar talrijke 
stichtingen zijn ideeën in de praktijk brachten en verspreidden. Tot de 
kern van de Moderne Devotie behoorden de lekengemeenschappen van 
de Broeders en Zusters van het Gemene Leven en de reguliere kanunniken 
van de congregatie van Windesheim. Ook andere kloosterorden kwamen 
onder invloed van de Moderne Devotie te staan, niet in het minst de 
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Derde Orde van Franciscus, die qua leefwijze dicht bij het vrome leven in 
de lekengemeenschappen stond. 

Grote preekte tegen de heersende misstanden in de Kerk. Vooral de 
verkoop van geestelijke ambten en een te wereldse leefwijze van kerkelijke 
dienaren moesten het bij hem ontgelden. In de plaats daarvan pleitte hij 
voor een terugkeer naar het oorspronkelijke christelijke leven (vita apost0-
lica), zoals dat in de Evangeliën en de Handelingen van de Apostelen naar 
voren komt. Hiervoor was kennis en lezing van originele christelijke 
bronnen (met name de bijbel en de kerkvaders) noodzakelijk. Grote stond 
bekend als een groot boekenliefhebber en verzamelaar van handschriften, 
een liefde die zijn navolgers overnamen blijkens hun enorme activiteit in 
het kopiëren van handschriften.9 

De kapittels van Utrecht en Windesheim 

In 1395 verenigden vier kloosters zich en vormden een nieuwe congre
gatie, de congregatie of het kapittel van Windesheim. Het klooster van 
Windesheim zelf ontstond in 1387 uit het verlangen van de Deventer 
lekenbroeders om een klooster te vormen. Ze kozen de leefregel van 
Augustinus. De congregatie kende een snelle groei en werd een voorbeeld 
voor het nieuwe vrome leven in de Nederlanden. Het kapittel van Utrecht 
werd in 1399 naar het voorbeeld van de congregatie van Windesheim 
opgericht. Het verenigde de tertiarissenkloosters in het bisdom Utrecht. 
Het bisdom omvatte toen het grootste deel van de Noordelijke Neder
landen. 

Het kapittel van Windesheim en dat van Utrecht waren beide het 
resultaat van een groeiende behoefte van religieuzen aan een strikte, 
geregelde leefwijze. Tertiarissenkloosters vonden hun oorsprong vaak in 
huizen van Broeders en Zusters van het Gemene Leven, maar ook in 
begarden- of begijnhoven. Druk van buitenaf -niet in het minst van de 
kerkelijke overheden- om een geregeld kloosterleven te aanvaarden, speelde 
bij deze overgangen vaak een rol. IO Bovendien gingen verschillende 
tertiarissenkloosters op hun beurt over naar de relatief strengere Regel van 
Augustinus. Ze konden dan besluiten om zich te voegen bij het kapittel 
van Windesheim of dat van Sion (een kleinere congregatie). Lapsen past 
wat dit betreft goed in het algemene beeld: als tertiarissenklooster sloot 
het zich aan bij het kapittel van Utrecht om dan, in 1460 of 1461 11

, voor 
de congregatie van Windesheim te kiezen. Opmerkelijk in dit verband is 
wel het verbod van het kapittel van Windesheim aan zijn leden om 

I 
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tertiarissen kloosters aan te moedigen de Regel van Augustinus aan te 
nemen, precies in de tijd dat Lopsen de overgang van Utrecht naar 
Windesheim maakte, overigens om onduidelijk gebleven redenen. 12 

Beide congregaties maakten een snelle groei door, maar de Windes
heimse werd veel groter wegens de aanhang die zij ook buiten de Noorde
lijke Nederlanden genoot. Bovendien had het Utrechtse kapittel te kam
pen met verlatingen. Toch ging ook dit kapittel in de loop van de tijd een 
strenger kloosterleven propageren: aan het einde van de vijftiende eeuw 
werden de drie kloostergeloften -zuiverheid, gehoorzaamheid en armoede
verplicht bij intreding. 13 Hoewel het leven onder de Regel van Augustinus 
strakker geregeld was dan onder de Derde Regel van Franciscus, waren 
beide geschikt voor religieuzen die zelf in hun levensonderhoud wilden 
voorzien of 'in de wereld' wilden werken. 

In de Broederhuizen van de Moderne Devotie stond - naast het lezen 
van devote literatuur - het kopiëren van handschriften centraal. Kopieer
werk had een dubbel doel: in het levensonderhoud van de gemeenschap 
voorzien en bijdragen tot stichting van de schrijver zelf, de gemeenschap 
en uiteindelijk de wereld rondom. Als een huis zich bij de congregatie van 
Windesheim aansloot, werden vanuit het kapittel één of meerdere kanun
niken gestuurd om de Windesheimse gebruiken aan te leren. Deze ge
bruiken tonen grote aandacht voor individuele meditatie en gezamenlijk 
koorgebed. In principe was handenarbeid voor de markt verboden, maar 
waarschijnlijk kregen verschillende aangesloten kloosters dispensatie om 
met kopiëren of ander handwerk in hun eigen onderhoud te blijven voor
zien. Zo ging ook in Lopsen de handenarbeid als extra (en belangrijke) 
inkomstenbron na 1461 gewoon door. In het algemeen werd het voor
beeld van de Broeders van het Gemene Leven gevolgd en werd er veel 
gekopieerd in de kloosters, al dan niet voor betalende klanten. 14 De 
Franciscaanse Orden hadden zich nooit bijzonder op het schrijven toege
legd, maar in verschillende kloosters van de Derde Orde werd dankzij de 
invloed van de Moderne Devotie toch aan boekenproductie gedaan. IS 

In 1511 bereikte de congregatie van Windesheim haar numeriek en 
ruimtelijk hoogtepunt, maar toen al was de stimulerende kracht die van 
Windesheim uitging afgenomen. De Reformatie bracht onherstelbare 
schade toe, aangezien het kapittel zich sterk verzette tegen Luthers ideeën 
en dus steeds minder aanhang kreeg. De meeste kloosters gingen in de 
loop van de zestiende eeuw uit gebrek aan geld of bewoners teloor of 
werden opgeheven door de wereldlijke overheid. 16 
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Boekenproductie in de vijftiende eeuw 

Omdat kopieerarbeid bij de stichtingen van de Moderne Devotie centraal 
stond, is deze stroming van onschatbare betekenis geweest voor de boeken
productie in de Nederlanden in de vijftiende eeuw. Niet alleen zijn uit die 
tijd meer handschriften bewaard, ze zijn ook duidelijker herkenbaar als 
afkomstig uit de Nederlanden. Het laatste wordt veroorzaakt doordat er 
meer in de volkstaal geschreven werd en omdat de gebruikte technieken 
in schriftsoort en decoratie een duidelijker, eigen karakter gingen ver
tonen. Zo zijn pendecoraties een belangrijk middel tot localisering van 
een manuscript: in de Nederlanden kwamen ze overvloedig en in veel 
geografisch bepaalde variaties VOOr.!7 

Vanaf het midden van de vijftiende eeuw verstoorde de boekdrukkunst 
geleidelijk de handschriftenproductie. Daarmee gingen de inkomsten van 
hen die deze arbeid tot voornaamste tijdsbesteding hadden gemaakt, 
achteruit. Van enkele Broederhuizen is bekend dat ze geëxperimenteerd 
hebben met de drukpers, maar voor de meeste huizen en kloosters bete
kende het financiële achteruitgang, zeker als er geen alternatieve vorm van 
arbeid voorhanden was. Een voorbeeld is Lopsen zelf: in de archieven 
wordt uitdrukkelijk vermeld dat de boekdrukkunst een rol speelde in zijn 
opheffing in 1526. 18 

Het is echter gevaarlijk om de boekdrukkunst een te grote rol te laten 
spelen in de achteruitgang van de kloosters en huizen van de Moderne 
Devotie. De nieuwe techniek kwam maar geleidelijk uit haar experimen
tele stadium en eerst werden alleen de meest populaire werken gedrukt, 
voordat bijvoorbeeld Nederlandstalige werken aan de beurt kwamen. 
Tegen het einde van de vijftiende eeuw was de invloed van de drukpers 
wel duidelijker voelbaar. Los hiervan kende de Nederlandse handschriften
kunst naar het einde van de eeuw een neergang. De originaliteit in de uit
voering leek te verdwijnen en de productie kwam weer onder de invloed 
van stijlveranderingen elders (bijvoorbeeld de Gents-Brugse school) te 
staan. 19 

DE GESCHIEDENIS VAN LOPSEN 
Vestiging en interne organisatie 

Over de stichting van Lopsen bestaat veel onduidelijkheid, zoals wel bij 
meer kloosters het geval is. In 1404 wordt het voor het eerst genoemd als 

• t!,\. 
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Het klooster Lapsen. Gravure door C. Brouwer, 1783, naar een oudere tekenIng 
(GAL, Pv nr. 25504). 

19 

een tertiarissenklooster, maar al in 1403 is er een vermelding van goeder 
geestelycker ludeng die waarschijnlijk op ons klooster slaat. Het is heel 
goed mogelijk dat Lapsen al enkele jaren vóór de aansluiting bij de Derde 
Orde bestond als Broederhuis. Obbema haalt verschillende omstandig
heden aan die kunnen wijzen in die richting.20 

Allereerst werd het klooster in het begin het Sint-Hiëronymushuis of 
het heer Jan Rembrandtzoonhuys genoemd. Hiëronymus kwam als 
patroon het meest voor bij de Broeders van het Gemene Leven, terwijl de 
tweede naam veel overeenkomst vertoont met die van het eerste Broeder
huis in Deventer, het Florens Radewijnshuis. Jan Rembrandtzoon, de 
eerste minister van Lapsen, is bovendien waarschijnlijk dezelfde als de Jan 
Rembrandtzoon die betrokken was bij de stichting van het Windesheimse 
klooster Engelendaal, dat in Leiderdorp gelegen was (1398). Deze Jan was 
verbonden met de kern van de Moderne Devotie en hij heeft misschien 
Lopsen als een Broederhuis gevestigd of willen vestigen. Hetzelfde geldt 
voor de pastoor van de O.L.-Vrouweparochie, Thomas Dirkszoon. Hij 
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hielp bij meerdere stichtingen van de Moderne Devotie in Leiden en 
omstreken en mogelijk had hij ook te maken met de stichting van het 
Sint-Hiëronymushuis. Als plaatselijke pastoor moest hij hiervoor in ieder 
geval zijn toestemming geven. Vanaf 1429 heette het klooster overigens 
Sint-Hiëronymusdal, terwijl na 1450 ook de volksnaam Lopsen, oorspron
kelijk een plaatsnaam, in de bronnen genoemd wordt. 21 

Waarom de gemeenschap zich in 1404 aansloot bij het kapittel van 
Utrecht - misschien na een periode van 'broederlijk' samenwonen - is 
onbekend. Een verklaring die Obbema geeft, is dat men duidelijkheid 
wilde over de juridische positie van de gemeenschap.22 Over het aantal 
kloosterlingen dat Lopsen door de jaren heen kende, is weinig bekend. 
Een klooster herbergde gewoonlijk naast de gewijde monniken een aantal 
conversen (die volgens de regels van de gemeenschap leefden en gewone 
handenarbeid deden), lekenbroeders (die de kloosterlingen assisteerden) 
en novicen. Lopsen zal in dit opzicht geen uitzondering geweest zijn; met 
zijn schrijf- en schildersatelier had het vermoedelijk relatief veel leken
broeders en conversen in dienst. 

T ot de overgang naar Windesheim werd Lopsen bestuurd door een 
minister, daarna door een prior. Een minister werd ieder jaar opnieuw 
gekozen door het convent en aangesteld door de visitator van het 
Utrechtse kapittel, terwijl een prior met de toestemming van Windesheim 
voor het leven werd aangesteld. Bij belangrijke beslissingen werd het hele 
convent betrokken. Voor de financiële zaken was de procurator verant
woordelijk en het is bekend dat Lopsen ook een [ormator had, die zorg 
droeg voor de perkamentproductie. De bewaarde rekeningen waren dus 
het product van de procurator. Van een systematische boekhouding was 
volgens Obbema geen sprake.23 Misschien was dat mede oorzaak van de 
belabberde financiële situatie waarin Sint-Hiëronymusdal steeds meer 
raakte (in 1462 werd het al arm genoemd). Dit suggereert althans Acquoy, 
die vermeldt dat het klooster redelijk welgesteld was, maar zó slecht 
beheerd werd, dat de broeders het uiteindelijk moesten verlaten.24 

Relatie met wereldlijke overheden en kapittels 

Met de parochiegeestelijken en de stedelijke overheid had Lopsen, zo lijkt 
het, geen problemen. In 1429 kreeg het convent verlof van de bisschop 
van Utrecht om een eigen kapel te bouwen en een kerkhof aan te leggen. 
De parochiepriester kreeg in ruil hiervoor een jaarlijkse compensatie, de 
portio canonica. Het zou echter lang duren voordat de kerk klaar was, 
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want pas in 1453 werd hij ingewijd. Geldgebrek (ook toen al) was een van 
de oorzaken. Het klooster vergaarde niettemin een aantal voorrechten en 
dus extra inkomsten, zoals de beschikking over een aantal kapellen en 
vicariën, de zorg voor missen, of het toezicht over het onderhoud van 
arme meisjes in het Zusterhuis Sint-Maria-Magdalena. Het klooster kreeg 
bovendien vermoedelijk in 1455 toestemming van het Hoogheemraad
schap van Rijnland om een toegangsbrug te bouwen bij het klooster. 25 Of 
die er ooit gekomen is, is mij niet bekend. 

Het stadsbestuur schonk Lopsen bij zijn overgang naar Windesheim 
zes stadskannen wijn en voor vier jaar een subsidie van honderd Filips
schilden om de kosten die de overgang met zich meebracht te compen
seren. Enige jaren later, in 1471, werd Lopsen echter op eigen verzoek 
onder voogdij van de stad gesteld . Sint-Hiëronymusdal was toen al 
begonnen land te verkopen en lijfrenten uit te geven om meer inkomsten 
te vergaren, echter zonder veel resultaat, want het krediet van het klooster 
bleef verminderen. 26 

Waarschijnlijk was deze situatie de belangrijkste reden voor het lang
durige verzet van Lopsen tegen de nieuwe schatting op de geestelijkheid 
die de Bourgondische hertog Karel de Stoute in 1474 doorvoerde. Om het 
verzet tegen de landsheer te bundelen, werden in 1475 in Lopsen twee 
generale dagvaarten van de Hollandse geestelijkheid (kloosterlingen, secu
liere kanunniken en parochiegeestelijken) gehouden. Hieruit zou kunnen 
blijken ofwel dat het klooster een zekere bekendheid genoot in Holland, 
ofwel dat het uit pure armoede de leiding nam van het verzet. De 
literatuur geeft hierover geen uitsluitsel. De prior moest zelfs de vlucht 
nemen voor de agenten van de Bourgondische hertog, terwijl het Leidse 
stadsbestuur voor zijn kloosters een paar maal uitstel van betaling ver
kreeg. Ten slotte moest ook Lopsen, als één van de laatste haarden van 
verzet, de strijd opgeven: de eiser liet zijn koeien uit de wei halen en 
openbaar verkopen. Weerspannigheid wordt gestraft, want uiteindelijk 
betaalde het convent veel meer dan de meeste andere kloosters.27 

De contacten van het klooster met de kapittels van Utrecht en Windes
heim verliepen veel rustiger dan die met het landsbestuur, zó rustig zelfs 
dat de naam van het klooster in de WÏndesheimse Acta capituli nauwelijks 
voorkomt. Het Monasticon noemt het "merkwaardig" dat de naam van 
Sint-Hiëronymusdal in de Acta niet genoemd wordt, op een vermelding 
van de incorporatie na.2a Zelfs toen in 1516 het kapittel in Sint-Hiërony
musdal zijn vergadering hield, bleef het in de Acta onvermeld en vier jaar 
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Fragment uit de rekeningen van het klooster Lapsen, tweede helft vIjftiende eeuw; 
met links een versje met muzieknotatie (GAL, Kloosters inv.nr. 112, f. 20v-21). 
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na zijn opheffing stond Lopsen nog in de Windesheimse klooster
catalogus! In het Utrechtse kapittel lijkt Lopsen een belangrijker plaats 
ingenomen te hebben: Obbema vertelt dat het convent daar in voornaam
heid meteen na het Amsterdamse moederklooster kwam. Dit concludeert 
hij uit het feit dat het als een van de weinige leden twee afgevaardigden 
naar de generale kapittels mocht sturen in plaats van één. In 1450 en 1451 
vonden bovendien deze vergaderingen in Lopsen plaats. 29 

De afWezigheid in de Acta wordt in de literatuur niet opgemerkt (op 
het Monasticon na), laat staan verklaard. De congregatie van Windesheim 
was veel groter dan die van Utrecht, maar het is ook mogelijk dat Lopsens 
toenemende armoede voor een achteruitgang in voornaamheid zorgde. 
Zelfs in het eerste geval is de afWezigheid in de Acta een opvallend feit dat 
een verklaring verdient. Voor de armoede worden in de literatuur overi
gens wèl oorzaken aangegeven. Slecht beheer is een genoemde factor, of 
de teruggang in de liefdadigheid ten opzichte van religieuze gemeen
schappen, waarmee veel kloosters naar het einde van de eeuw toe kamp
ten. Waarschijnlijk speelde daarnaast de opkomst van de boekdrukkunst 
een grote rol in de verarming, zoals de archieven in 1526 vermelden, al 
kan deze invloed rond 1460 nog geen factor van betekenis geweest zijn.30 

LEEFWIJZE VAN DE LOPSENAREN 

Boekenproductie en ander handwerk 

Voor zijn kennis van de kunstproductie in Lopsen steunt Obbema 
voornamelijk op de rekeningen. Uit die rekeningen valt veel informatie 
te halen: welke inkopen voor de werkplaatsen gedaan werden, hoeveel er 
aan verdiend werd, wie bepaalde opdrachten uitvoerden, enzovoort. Het 
klooster concentreerde zich op het kopieerwerk met alle bezigheden die 
daarbij hoorden, zoals perkamentproductie, verluchten en inbinden. Ook 
had Lopsen geruime tijd een schildersatelier, waar twee schilders aan 
paneelschilderen deden, beschilderd of verguld beeldhouw- en houtsnij
werk maakten en ook miniaturen verzorgden.3

! 

Waarschijnlijk stond vanaf de stichting tot de opheffing van het 
klooster de boekenproductie centraal. Uit de rekeningen blijkt volgens 
Obbema dat in de perkamentproductie het meeste geld omging en dat die 
dus een voorname bron van inkomsten vormde. Maar ook de schilders 
leverden naar Obbema's mening een belangrijke bijdrage, gezien het loon 
dat ze kregen voor hun werk. De vermelding van gespecialiseerde schilders 
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in de rekeningen stopt echter in 1482. Obbema vermoedt dat het schil
dersatelier alleen werd gebruikt als er een goede kloosterschilder beschik
baar was.32 

Wat betreft het belang van het scriptorium maakt Obbema gewag van 
een "belangrijk kunstcentrum" of een scriptorium met "een zekere 
naam".33 Elders kent hij het klooster echter "geen spectaculaire rol" toe in 
de geschiedenis.34 Het blijft jammer genoeg in het duister of in Lopsens 
boekenproductie een ontwikkeling aan te duiden is. Dit is voor een deel 
te wijten aan het gebrek van manuscripten die in Lopsen gemaakt zijn, 
maar misschien zouden de rekeningen in dit opzicht nog meer informatie 
kunnen bevatten. 

De organisatie van het schrijfatelier in Sint-Hiëronymusdal vertoonde 
veel overeenkomsten met de Consuetudines (gewoonten) van de Broeders 
van het Gemene Leven. De overgang naar Windesheim bracht hierin 
weinig verandering, er moest alleen meer tijd ingeruimd worden voor de 
gezamenlijke koorofficies.35 Bij de Broeders had de librarius de verant
woordelijkheid over de bibliotheek en het scriptorium, wat wil zeggen dat 
hij de materialen inkocht, de taken verdeelde, het werk controleerde en 
de prijs voor de klant vaststelde. In Lopsen was de procurator hiervoor de 
aangewezen persoon, maar de perkamentwerkplaats had hij niet onder 
zijn hoede; dat was de specifieke taak van de forma tor. Aan de boeken
productie werkten in principe alle kloosterlingen mee, maar er was wel 
- zoals bij de Broeders - sprake van een arbeidsverdeling tussen de perka
mentmakers, de kopiisten, de verluchters en de binders, waarschijnlijk 
naargelang ieders vaardigheden. Behalve bij het kopiëren werden boven
dien gewoonlijk leken bij het werk ingeschakeld. Hun taak varieerde van 
hulpje tot beroepsverluchter. 36 

Bij het schilderen waren eveneens leken betrokken. Sommige van die 
schildersassistenten werden als professionele kunstenaars meer dan eens 
aangesteld door het klooster, zodat zij voor langere tijd aan het klooster 
verbonden waren. Tilmans vermeldt bijvoorbeeld dat Cornelis Enge
brechtszoon (1468-1527), de leraar van Lucas van Leyden, regelmatig 
schilder en houtsnijder te Lopsen was.37 

De gekopieerde werken waren bestemd voor eigen gebruik of voor 
externe opdrachtgevers. Schenkingen kwamen ook voor, wanneer het over
schrijven op een kerkelijke feestdag geschied was als 'liefdewerk'. Litur
gische en devotionele literatuur vormde begrijpelijkerwijs het leeuwendeel 
van Lopsens productie. De betalende klanten van het klooster moeten dus 
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Het 'grote register' van het Hoogheemraadschap van Rijnland: in Lapsen geschreven? 
(OAR inv.nr. 12). 
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vooral in religieuze of vrome kring gezocht worden. Zo is het bekend, dat 
het Leidse convent van Mariënpoel schilderijen had van Cornelis Enge
brechtszoon en dat er handelsrelaties waren met verwante kloosters, 
bijvoorbeeld met het tertiarissen klooster Sint-Janskamp bij Vollenhove. 
Daar kocht Lopsen vaak schapenhuiden (voor de perkamentvervaardiging) 
in ruil voor schilderijen, manuscripten of perkament. Het is eveneens 
voorgekomen dat de stad Leiden in Lopsen een keurboek liet overschrij
ven. De meeste klanten kwamen dus uit Leiden of omstreken. Voor de 
luxueuzer uitgevoerde boeken konden echter in heel Holland opdracht
gevers gevonden worden.38 

Slechts enkele handschriften van het klooster zijn bewaard gebleven: 
ze worden in de rekeningen genoemd of zijn op basis van uiterlijke ken
merken aan Lopsen toegeschreven. Helaas zijn deze paar manuscripten 
bijna allemaal afkomstig uit de laatste decennia van de vijftiende eeuw. 
Op deze manier is een ontwikkeling in de boekenproductie van Lopsen 
onmogelijk aan te geven. Een mogelijke uitzondering is een handschrift 
dat aan Lopsen wordt toegeschreven (overigens op niet erg duidelijke 
gronden) en dat stamt uit 1449.39 Het is een functioneel werk, met slechts 
weinig verfraaiing: het 'grote register' van het Hoogheemraadschap van 
Rijnland, waarin keuren, vonnissen, consenten en dergelijke waren bijeen
gebracht. Zo'n register was van groot belang voor het instituut; blijkbaar 
werd het overschrijfWerk dan liever uitbesteed aan een klooster. 

Een voorbeeld van een handschrift dat zeker in Lopsen gemaakt is, 
omdat het in de rekeningen genoemd wordt, is niet bewaard gebleven. 
Het gaat om een missaal uit 1491. Het werd volgens de rekeningen 
gekopieerd door Cornelius Aurelius voor de Leidse Pieterskerk en was van 
miniaturen voorzien. Een ander aan Lopsen toegeschreven handschrift 
wordt in de Bibliothèque de l'Arsenal in Parijs bewaard (ms. 160); het is 
eveneens een verlucht missaal. Daarnaast zijn er een paar getijdenboeken 
aan het atelier van Lopsen toegeschreven, zoals een dat in Luik te vinden 
is (Universiteitsbibliotheek, ms. Wittert 33). Een ander getijdenboek (in 
de Pierpont-Morganbibliotheek in New York, ms. 71) werd misschien in 
Delft overgeschreven en in Lopsen van miniaturen voorzien. Bovendien 
bewaart het Leidse Gemeentearchief twee vigiliënboeken die misschien in 
L k .. 40 

op sen gemaa t zIJn. 
A W. Byvanck meent dat deze laat-vijf tiende-eeuwse handschriften met 

grote finesse gemaakt werden, maar op een middelmatig niveau wat origi
naliteit en decoraties betreft. De miniatuurkunst stond geheel onder in-
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vloed van Vlaanderen, met name de Gents-Brugse school. Deze school was 
tegen het einde van de vijftiende eeuw in Holland, en vooral in Leiden, 
in zwang.41 Byvancks oordeel geldt echter uitsluitend Lopsens productie 
rond 1500. Toen was reeds overal in de Nederlanden een verschraling in 
de boekenproductie ingetreden en bovendien zat Lopsen in de laatste fase 
van zijn bestaan. Maar het is waarschijnlijk dat ook daarvoor al het 
klooster tot de provinciale middenmoot van de Nederlandse boeken
productie behoorde.42 

Lopsens bibliotheek 

De inhoud van de bibliotheek van Sint-Hiëronymusdal is bekend door de 
catalogus die Obbema na onderzoek aan het klooster verbond. Als de toe
schrijving juist is, en daar ga ik hier van uit, dan is hij een belangrijke en 
zeldzame bron voor het boekenbezit van een klooster van de Moderne 
Devotie. Obbema heeft de zwaarbeschadigde catalogus gedateerd op onge
veer 1495. Het is één vel perkament, ingedeeld in vijf kolommen. Het was 
dus een tabuja, dat wil zeggen een catalogus die aan de wand van de 
bibliotheek werd opgehangen en aan bezoekers meteen de plaats van 
b · d 43 ewanng toon e. 

De bibliotheek was bestemd voor gebruik door de kloosterlingen -voor 
kopieerwerk, refterlezingen en individuele meditatie- en voor buiten
staanders, want gewoonlijk waren boeken van kloosters van de Moderne 
Devotie uitleenbaar tegen een bepaalde vergoeding. De bibliotheek kon 
worden aangevuld door middel van eigen kopieerwerk, schenkingen, ruil 
of aankoop. Lopsens bibliotheek bevatte waarschijnlijk tussen de 203 (die 
op de lijst staan) en 250 boekbanden. Dit was voor die tijd een middel
matige hoeveelheid. In de catalogus komen geen boeken in de volkstaal 
voor. Waarschijnlijk had het klooster er wel enkele (voor de leken
broeders), maar de meeste kloosterlingen moeten het Latijn beheerst 
hebben.44 

Ook de inhoud van de catalogus45 geeft blijk van middelmatigheid: 
sommige belangrijke werken, die elders wel voorkwamen, ontbraken of 
werden pas later aangevuld. Een voorbeeld is de alom bekende De civitate 
Dei van Augustinus, die in de catalogus niet genoemd wordt, terwijl 
andere werken van de kerkvader wèl aanwezig waren. In het algemeen 
toont de bibliotheek een voorkeur voor devotionele en moreel-theolo
gische literatuur, soms met mystieke trekjes, en een afkeer van scholastiek. 
Dit ademt de sfeer van de Moderne Devotie. Er waren bijvoorbeeld veel 
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DetajJ van de aan Lapsen toegeschreven wandcataJogus (CAL, Kloosters inv.nr. 207a). 
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bijbelcommentaren beschikbaar en ook de populaire schrijvers van de 
Moderne Devotie, zoals Thomas à Kempis, waren goed vertegenwoordigd. 
Kortom, een sobere bibliotheek, die onder de invloed van de Moderne 
Devotie vooral de nadruk legde op libri devoti et utiles (devotionele en 
nuttige boeken).46 

De devotionele praktijk 

Over de dagelijkse praktijk van de devotie in Sint-Hiëronymusdal is 
weinig bekend, maar veel zal die niet verschild hebben van de gewoonten 
in verwante gemeenschappen. Bij de tertiarissen werd de spiritualiteit 
gekenmerkt door regelmatige meditatie over Christus aan de hand van 
devotionele en mystieke literatuur.47 Ook bij de congregatie van Windes
heim beschikten de kloosterlingen over meerdere uren, verspreid over de 
dag, om in eenzaamheid te mediteren. Boeken die hen hierbij van nut 
konden zijn, stelde de librarius op verzoek ter beschikking. Zoals bij de 
tertiarissen was de meditatie gecentreerd rond het leven van Jezus, maar 
de nadruk lag over het algemeen meer op zondebesef en de navolging van 
Christus dan op de mystieke ervaring. Hierin had de traditioneel gerichte 
spiritualiteit van Geert Grote het voorbeeld gegeven. 48 

De samenstelling van de bibliotheek van Lopsen kan dit beeld alleen 
maar bevestigen. Hoezeer de meditatie in Lopsen anders was als tertiaris
senklooster dan als Windesheims klooster is niet te achterhalen. De devo
tionele praktijk is immers afhankelijk van de personen die in een bepaal
de tijd het klooster bewonen of besturen en samen een levende religieuze 
gemeenschap vormen. Niet altijd werden alle boeken in de bibliotheek 
gebruikt! 

NAAR DE OPHEFFING VAN HET KLOOSTER 

Een humanist in Lopsen: Cornelius Aurelius 

Tegen het einde van de vijftiende eeuwen in het begin van de zestiende 
eeuw woonde in Sint-Hiëronymusdal de bekende humanist Cornelius 
Gerards of Aurelius (ca. 1460-1531). Hij was een vriend van Erasmus en 
schreef verscheidene werken van religieuze en historische aard, zowel in 
het Latijn als in de volkstaal. Een van zijn bekendste werken is de 
Cronycke van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt (1517), meestal de 
Divisiekroniek genoemd. 49 
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Hij was een toegewijde Moderne Devoot en werkte in Lopsen ten 
gunste van de gemeenschap als kopiist, als administrateur en enige jaren 
ook als prior. Maar de gemeenschap moest het vaak zonder zijn aan
wezigheid stellen: hij was veel op reis en verbleef ook in andere kloosters. 
Voor Lopsen, en voor Leidse kloosters in het algemeen, waren geleerde 
bewoners van het formaat van Aurelius een uitzondering.so 

Hervormingspogingen en opheffing 

Sint-Hiëronymusdal werd niet veel later, in 1526, opgeheven door 
overdracht van de gebouwen aan het Sint-Catharinagasthuis in Leiden. 
Daarmee behoorde het tot de Windesheimse kloosters die het eerst ver
loren gingen, vóórdat de Reformatie voor de grote terugval zorgde. De 
opheffing was ondanks meerdere pogingen om het klooster te hervormen 
onvermijdelijk geworden: de schulden waren te hoog. Overvoorde ver
meldt dat het klooster al in 1462 arm genoemd werd. Sindsdien waren de 
financiën steeds verder achteruitgegaan. In 1511 was Sint-Hiëronymusdal 
zo arm geworden, dat alleen tegen een bijzonder pand krediet verleend 
kon worden.sl 

Het is bekend, dat een paar Windesheimse kloosters in het laatste 
kwart van de eeuw financiële steun hebben gegeven. De procurator van 
Sint-Agnietenberg bij Zwolle probeerde in 1498 een hervorming door te 
voeren, waarbij hij vaststelde dat het het klooster aan alles ontbrak.sz Vóór 
1520 al werd door Lopsen om afscheiding van Windesheim gevraagd. De 
laatste poging tot redding werd in 1524 gedaan. In de archieven is een 
ontwerp voor hervorming gevonden, dat de priors van Windesheim, 
Zwolle en Leiderdorp en de burgemeesters van Leiden hadden opgesteld. 
Blijkbaar was de situatie hopeloos. In 1526 kwam het definitieve einde. Er 
waren toen twee kloosterlingen en één lekenbroeder over. Voor hun 
levensonderhoud werd na 1526 gezorgd. In 1540 droeg het kapittel van 
Windesheim officieel het klooster met al zijn rechten en panden over aan 
de stad Leiden. In 1572 brandde het klooster, dat als hospitaal was 
ingericht, ae3 

CONCLUSIE 

De opheffing van het klooster was te wijten aan de slechte financiële 
toestand , waarin het klooster sinds ongeveer 1460 verkeerde. Over de 
oorzaken van die toestand is de literatuur het niet helemaal eens. De 
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bronnen zelf verklaren de opheffing met de opkomst van de boekdruk
kunst. Die begon naar het einde van de eeuw toe zeker een rol te spelen, 
want het levensonderhoud van de Lopsenaren was voor een belangrijk 
deel afhankelijk van zijn handschriften productie. Slecht financieel beheer, 
zoals Acquoy aanduidt, lijkt mij over zo'n lange periode en met zoveel 
hervormingspogingen een moeilijk verdedigbare verklaring, hoewel de 
rekeningen inderdaad niet de indruk van een zeer intelligente boek
houding geven. Een vermindering van liefdadigheid vóór de Reformatie 
wordt ook als reden van Lopsens toenemende armoede genoemd. De 
Reformatie zelf kan niet van invloed zijn geweest op de opheffing. Alleen 
al het feit dat vóór 1520 afscheiding van Windesheim gevraagd werd, 
spreekt deze gedachte tegen. Lopsen lijkt in ieder geval in Leiden en in 
groter verband een tamelijk marginaal bestaan geleid te hebben, ondanks 
zijn commerciële activiteiten wat boeken-, perkamentproductie en ander 
handwerk betreft. Het is in dit verband jammer, dat de ontwikkeling van 
de Lopsense boekenproductie in het duister blijft. In haar bestaan zal het 
scriptorium niet constant op dezelfde schaal en op hetzelfde niveau hand
schriften geproduceerd hebben. Misschien zouden de rekeningen in dit 
opzicht meer helderheid kunnen verschaffen. 

Ook op een ander punt in de literatuur over het klooster is onduide
lijkheid blijven bestaan. De afwezigheid van Sint-Hiëronymusdal in de 
Windesheimse Acta lijkt te wijzen op een afname van het belang van 
Lopsen in vergelijking met zijn positie vóór 1460 in het Utrechtse kapit
tel. Het feit wordt in de literatuur meestal niet eens gesignaleerd. 

Afgezien van deze onduidelijkheden geeft de secundaire literatuur vóór 
Obbema in het algemeen het beeld van een arm klooster, dat zich richtte 
op de productie van artistiek middelmatige handschriften en ander hand
werk. Obbema heeft op basis van zijn onderzoek van de rekeningen 
besloten dat het schrijfatelier groter geweest moet zijn dan eerder aange
nomen werd, terwijl de bibliotheekcatalogus weer het beeld bevestigde van 
het arme klooster dat in zijn omgeving niet erg opviel. Misschien was 
Lopsen niet zo belangrijk voor de Nederlandse kunstnijverheid als in 
Obbema's artikelen soms gesuggereerd wordt. Maar op zijn manier heeft 
het, zoals zoveel andere kloosters en huizen van de Moderne Devotie, 
bijgedragen aan de bloei van het religieuze leven en de boekenproductie 
van de vijftiende eeuw. 
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ELLEN KRUSE 

Leidenaren en immigranten in de Gouden Eeuw: 
integratie of groepsvorming?' 

INLEIDING 

Leiden kende gedurende het laatste kwart van de zestiende eeuwen de 
eerste helft van de zeventiende eeuw een explosieve bevolkingsgroei. In de 
periode 1581-1622 groeide de stad maar liefst van 12.000 naar 45.000 
inwoners: dat is ruim een verdrievoudiging van de bevolking in slechts 
veertig jaar. Aangezien het aantal geboorten in de pre-industriële steden 
het aantal sterfgevallen gemiddeld nimmer overtrof, kan deze bevolkings
groei in zijn geheel worden toegeschreven aan de toestroom van immi
granten. Deze immigranten kwamen af op de bloeiende nijverheid in de 
stad, die zij op hun beurt weer impulsen gaven zodat een nog grotere 
bloei tot stand kwam, waar weer nieuwe immigranten op af kwamen. l 

Nieuwkomers, uit alle windstreken afkomstig, moesten hun draai zien 
te vinden in een voor hen vreemde omgeving. Ook de Leidenaren zullen 
hebben moeten wennen aan het steeds groter wordende aantal vreemde
lingen om zich heen. Over de omgang tussen de Leidenaren en de 
nieuwkomers en het proces van integratie van de verschillende groepen 
immigranten in de Leidse samenleving is nog weinig bekend. In het 
algemeen geldt dat integratie een langdurig proces is dat meerdere 
generaties in beslag neemt. Dat neemt niet weg dat de mate van integratie 
van de eerste generatie belangrijk kan zijn voor het verdere verloop van 
dit proces. 

Om enig inzicht te krijgen in de mate van integratie van de eerste 
generatie immigranten in de Leidse samenleving zo'n drieëneenhalve eeuw 
geleden is in dit onderzoek gebruik gemaakt van de ondertrouwakten. 
Hoewel het aantal huwelijken tussen mannen en vrouwen van verschil
lende herkomst niet de integratie op elk maatschappelijk terrein weergeeft, 
mag toch verondersteld worden dat het aantal gemengde huwelijken een 
redelijke weerspiegeling vormt van de mate van integratie. Aan het sluiten 
van een huwelijk ging immers dikwijls een langdurige omgang tussen twee 
personen vooraf. 
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INT.LA!Njr-VAN BELOFTEN- IN DE·NIEVE STADT 

gevelsteen hoek Beestenmarkt/Nieuwe Beestenmarkt. 1611. 

Met behulp van de ondertrouwakten zullen de volgende vragen beant
woord kunnen worden: hoeveel personen gingen in ondertrouw met 
iemand die uit eenzelfde gebied afkomstig was en hoeveel personen deden 
dat juist niet? Zijn hierin verschillen tussen de diverse groepen immi
granten? En treden er veranderingen op in de loop van de tijd? Alvorens 
op deze vragen in te gaan zal eerst in het kort worden verteld welke 
immigranten naar Leiden kwamen en welke beeldvorming er over hen 
bestond bij de autochtone bevolking. 

IMMIGRANTEN, BELEID EN BEELDVORMING 
De belangrijkste immigratiestroom aan het einde van de zestiende eeuw 
was zonder twijfel die uit de Zuidelijke Nederlanden. Nadat de Span
jaarden de opstand in het Zuiden wisten te onderdrukken, zochten 
Vlamingen, Brabanders en Walen massaal hun heil in de Republiek en in 
mindere mate in Engeland en de Duitse staten. De schattingen van het 
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aantal Zuid-Nederlanders dat tussen 1572 en 1630 ons land binnenkwam, 
lopen uiteen van zo'n 100.000 tot ongeveer 150.000 personen. Leiden 
kende zelfs een tijd lang meer inwoners van Zuid-Nederlandse afkomst 
dan geboren Leidenaren. Ze kwamen zowel om religieuze als economische 
redenen naar de Republiek en met name naar Holland, waar sprake was 
van een relatief grote religieuze tolerantie en een sterk expanderende 
economie. De vraag naar arbeid en kapitaal was groot en het beleid van 
de meeste steden in de Republiek was erop gericht zoveel mogelijk aan 
deze vraag te voldoen. Nieuwkomers werden dan ook met allerlei voor
rechten beloond als ze naar de steden in Holland kwamen. 2 

Naast de Zuid-Nederlanders beproefden ook andere vreemdelingen 
hun geluk in de Hollandse steden, maar hun aandeel in de totale stroom 
immigranten werd pas aanzienlijk in de zeventiende eeuw toen de immi
gratiestroom uit het zuiden slonk. Vooral het aandeel van de inwoners uit 
de andere gewesten van de Republiek en het aandeel van de Duitsers in 
de immigratiestroom steeg in de loop van de zeventiende eeuw. De 
meesten kwamen om te delen in de economische welvaart van Holland, 
maar onder hen bevonden zich ook geloofs- en oorlogsvluchtelingen, 
zoals de Puriteinen uit Engeland en de Duitse vluchtelingen tijdens de 
Dertigjarige Oorlog. De stedelijke overheden waren de immigranten over 
het algemeen gunstig gezind; slechts bedelaars en zwervers probeerden zij 
te weren. Over hoe het volk op de vreemdelingen reageerde is minder 
bekend. Er zijn geen aanwijzingen in de richting van een sterk afwijzende 
houding van de autochtone bevolking: er is nooit op grote schaal geageerd 

.. 3 
tegen lmmlgranten. 

Er bestond wel negatieve beeldvorming over de verschillende groepen 
immigranten. De grotere rijkdom en weelde waarin de Zuid-Nederlanders 
gewend waren te leven vormden een bron van ergernis voor de 'eenvou
dige' Hollanders: een ondertoon van afgunst is onmiskenbaar wanneer we 
lezen over pronkzuchtige en bemoeizieke Vlamingen en Brabanders. De 
talrijke functies die Zuid-Nederlanders in de Hollandse samenleving 
bekleedden, laten zien dat deze negatieve uitlatingen de maatschappelijke 
acceptatie niet in de weg stonden. Wel kon een orthodoxe geloofsover
tuiging tijdelijk een belemmering vormen voor het vervullen van een 
politiek ambt. Waarschijnlijk doelde de Zuid-Nederlandse koopman 
Usselincx hierop toen hij zijn beklag deed: "Wij gelden niet meer dan een 
Fransman, Duitser of Brit, men houdt ons overal buiten.,,4 
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Voelden de Hollanders zich ten opzichte van de Zuid-Nederlanders 
toch wel een beetje minderwaardig, ten opzichte van de Duitsers was 
precies het omgekeerde het geval. Op de 'domme, onbeholpen bruut' uit 
het oosten werd neergekeken. Dat is tenminste het beeld dat uit de veel
vuldig opgevoerde moffenkluchten uit de zeventiende eeuw naar voren 
komt. Het is waarschijnlijk dat dit beeld van de Duitser onder een groot 
deel van de bevolking bestond, want de moffenkluchten waren erg geliefd 
en werden door mensen uit alle lagen van de bevolking bezocht. Een 
steeds terugkerend thema is de Duitser die onder valse voorwendselen een 
Hollandse vrouw tot een huwelijk wil verleiden. Opvallend is dat in de 
moffenkluchten de Duitser steeds als een bedrieger en profiteur wordt 
neergezet, terwijl volgens Hart juist de eerlijkheid van de 'Hollandgangers' 
geroemd werd.5 Van de Fransen, Engelsen en de mensen uit de andere 
gewesten van de Republiek zal ongetwijfeld ook een stereotiep beeld 
hebben bestaan, al komt dit uit de bestaande literatuur niet zo nadruk
kelijk naar voren als dat van de Zuid-Nederlanders en de Duitsers. 

BRON EN WERKWIJZE 
Tijdens de Reformatie veranderde het huwelijksrecht, dat voor die tijd tot 
het canonieke recht had behoord. Volgens het nieuwe huwelijksrecht, dat 
door de Staten van Holland werd vastgelegd in de Politieke Ordonnantie 
van 1580, kon men kiezen uit twee vormen van huwelijkssluiting: men 
trouwde voor de predikant in de Gereformeerde Kerk of voor de 
magistraat op het stadhuis. Voor beide vormen van huwelijkssluiting werd 
een apart register met ondertrouwakten gehanteerd.6 

De ondertrouwakten bevatten informatie over de datum van onder
trouw, de voor- en achternaam en de geboorte- en woonplaats van het 
bruidspaar, het beroep van de bruidegom en de voor- en achternaam van 
de overleden man of vrouw in geval het een weduwe of weduwnaar betrof 
die in ondertrouw ging. Verder staan er in de ondertrouwakten gegevens 
over de getuigen die bij de ondertrouw aanwezig waren. Hun voor- en 
achternaam, woonplaats en relatie tot bruid of bruidegom worden ver
meld. Enkele akten vermelden slechts de namen van het bruidspaar en de 
datum van de ondertrouw. Deze gegevens werden mondeling door het 
bruidspaar medegedeeld en de betrouwbaarheid van de bron is dan ook 
afhankelijk van de nauwkeurigheid waarmee dat gebeurde.7 Met de onder
trouw werd de echtelijke verbintenis gesloten; het huwelijk diende alleen 
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als bevestiging ervan. De ondertrouw was een serieuze zaak. Voor het ont
binden van de overeenkomst was dan ook toestemming van de magistraat 

. 8 
vereIst. 

Uit de ondertrouwklappers zijn ruim drieduizend akten overgenomen, 
verdeeld over twee decennia, 1586-1595 en 1641-1650: dat is in totaal 
bijna de helft van alle akten in deze jaren. Omdat alleen akten uit de 
'gereformeerde' ondertrouwboekjes zijn overgenomen en niet uit de 
zogenaamde schepenondertrouwboekjes, bestaat het verkregen bestand 
met personen die in ondertrouw gingen uit een behoorlijk homogene 
groep wat godsdienst betreft. We moeten ons dus realiseren dat immi
granten en Leidenaren die niet tot de Gereformeerde Kerk behoorden 
buiten ons onderzoek vallen. Vooral voor de periode 1586-1595 kan dat 
betekenen dat het aandeel van de immigranten, met name de Zuid
Nederlanders, in ons bestand groter is dan ze in werkelijkheid was. Want 
"het mag bekend verondersteld worden dat de meerderheid van de bevol
king de Roomse religie nog van harte toegedaan is", luidde in 1587 een 
verklaring van de Staten van Holland. En in 1622 kon nog opgemerkt 
worden dat het grootste deel van "het protestantse kerkvolk uit de 
immigratie stamde.,,9 

De geboorteplaatsen zijn onderverdeeld in zeven herkomstgebieden en 
een groep 'overige'. Deze laatste is zo klein dat ze verder buiten beschou
wing wordt gelaten. De zeven herkomstgebieden zijn: Leiden, Zuid
Holland (Leiden niet meegeteld), het huidige Nederland (Zuid-Holland 
niet meegeteld), het huidige Duitsland , Engeland, het huidige België en 
het huidige Frankrijk. Als er in het vervolg over Nederlanders, Duitsers, 
Belgen enzovoort wordt gesproken, dan duidt dat slechts op het gebied 
waar men geboren is en niet op een nationaliteit. Deze anachronistische 
indeling van de herkomstgebieden dient slechts het gemak. 

Figuur 1 (op pagina 41) geeft de verhouding tussen de in Leiden 
geboren en de elders geboren ondertrouwden weer. In de periode 1586-
1595 vormden de ondertrouwden van elders ruim driekwart van het 
totaal. Vijftig jaar later was nog steeds tweederde deel van de ondertrouw
den elders geboren. Figuur 1 geeft ook de verdeling van de immigranten 
over de verschillende herkomstgebieden weer. De ruime meerderheid van 
de ondertrouwenden uit België in het eerste decennium is het meest 
opvallend. In het tweede decennium zijn de ondertrouwden van elders 
gelijkmatiger over de verschillende herkomstgebieden verdeeld, al blijft 
het aandeel van de Belgen het grootst. Het aandeel van de in Engeland 
geboren ondertrouwden was in beide decennia klein. 
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Voorbeeld van enkele ondertrouwinschrijvingen, 1635 (GAL, Ondertrouwboek L, f. 96v). 
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Figuur 1. De verdeling van de ondertrouwden naar herkomst, 1586-1595 (n~2142) en 1641-

1650 (n~2925) en de verdeling van de immigranten naar herkomst, 1586-1595 (n~1671) en 

1641-1650 (n~1859). 
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Bij het kiezen van een huwelijkspartner zijn de mogelijkheden niet onbe
grensd. De keuze wordt primair bepaald door het aanbod van potentiële 
huwelijkspartners en het aantal concurrenten dat eveneens een huwelijks
partner zoekt ofwel door vraag en aanbod op de huwelijksmarkt. Een 
maatstaf voor de verhoudingen op de huwelijksmarkt is de sekse-ratio: het 
aantal huwbare vrouwen op honderd huwbare mannen. Omdat de onder
trouwakten alleen gegevens bevatten over degenen die huwden en niet 
over degenen die ongehuwd bleven, is de sekse-ratio in ons geval niet 
rechtstreeks te berekenen. Wel kan een sekse-ratio berekend worden die de 
werkelijkheid dicht benadert, namelijk die van alle eersthuwenden. Uit
gangspunt hierbij is dat men liever niet met een weduwe of weduwnaar 
trouwde. Deed men dit wel, dan duidt dit op een gebrek aan jonge huw
bare mannen of vrouwen. 

Tabel 1 laat zien dat er een behoorlijk overschot aan mannen bestond 
in het eerste decennium en een klein overschot aan vrouwen in het tweede 
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Tabel}. De sekseverhoudingen van eersthuwenden in Leiden, 1586-1595 en 1641-1650. 

1586-1595 
1641-1650 

mannen 

1192 

1505 

vrouwen 

1008 
1536 

sekse-ratio 

85 
102 

Tabel 2. De sekseverhoudingen van eersthuwenden in Leiden , per twee jaar, 1641-1650. 
mannen vrouwen sekse-ratio 

1641-1642 301 299 99 
1643-1644 303 303 100 
1645-1646 334 343 103 
1647-1648 306 315 103 
1649-1650 261 276 106 

decennium. Dat betekent dat de huwelijksmarkt in het tweede decennium 
evenwichtiger was dan in het eerste decennium. De omslag van een 
mannen- in een vrouwenoverschot vond plaats in de eerste helft van de 
jaren veertig, zoals blijkt uit tabel 2. Dat is ruim vijftien jaar eerder dan 
in Amsterdam, waar pas na 1660 een vrouwenoverschot ontstond. Mis
schien kan dit verschil voor een deel verklaard worden door de immigra
tiestroom uit noordelijke richting, die voor het grootste deel uit mannen 
bestond en die voor Amsterdam veel belangrijker is geweest dan voor 
Leiden.1O 

Het mannenoverschot in het eerste decennium werd veroorzaakt door 
de immigranten (tabel 3). Op de immigranten uit België na bestond de 
meerderheid binnen de verschillende immigrantengroepen uit mannen_ 
Onder de uit Duitsland afkomstige immigranten die in ondertrouw 
gingen, bevonden zich zelfs twee keer zoveel mannen als vrouwen_ De 
vrouwen waren slechts in de meerderheid onder de Leidenaren en de 
Belgen. In het tweede decennium was binnen elke groep - opnieuw 
vormden de Belgen een uitzondering - het aandeel van de vrouwen toe
genomen, al overtrof dit in de meeste gevallen het aandeel van de mannen 
niet. Ruim in de meerderheid waren de vrouwen onder de Leidenaren en 
Zuid-Hollanders die in ondertrouw gingen. Zij zijn dan ook verant
woordelijk voor het vrouwenoverschot in de periode 1641-1650. Maar 
ondanks dit vrouwenoverschot was de sekseverhouding onder de huwbare 
autochtone bevolking in Leiden niet zo extreem als in Amsterdam, waar 
de sekse-ratio in de eerste helft van de zeventiende eeuw nauwelijks onder 
de 150 kwam_II 
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Tabel 3. Sekse-ratio's ondertrouwden in Leiden naar herkomst. 1586-1595 en 1641-1650. 

1586-1595 1641-1650 

Herkomst mannen vrouwen sekse-ratio mannen vrouwen sekse-ratio 

Leiden 211 235 111 402 543 135 
Zuid-Holland 74 74 100 102 131 128 
Nederland 75 53 71 129 113 88 
Duitsland 37 18 49 154 104 68 

België 472 521 110 244 185 76 
Frankrijk 81 60 74 163 123 75 
Engeland 24 14 58 43 39 91 

Relatief gezien nam het aantal vrouwelijke immigranten dat naar Leiden 
kwam in de eerste helft van de zeventiende eeuw dus toe, maar overtrof 
de stroom mannelijke immigranten niet. Een duidelijk onderscheid kan 
hierbij gemaakt worden tussen de korte-afstandsmigratie, die uit Zuid
Holland, waarin het aantal vrouwen het aantal mannen wel overtrof, en 
de lange-afstandsmigratie waarin het aantal vrouwen het aantal mannen 
nog niet overtrof De uitzonderingspositie van de Belgen wordt misschien 
verklaard uit het feit dat de migratiestroom uit het zuiden aan het eind 
van de zestiende eeuw vooral bestond uit gezinnen die op de vlucht waren 
voor het oorlogsgeweld. Na het eerste kwart van de zeventiende eeuw 
kwamen individuen soms ook om economische redenen in Leiden hun 
heil zoeken. 

DE KEUZE VAN EEN HUWELIJKSPARTNER 
Een huwelijk heeft de meeste kans van slagen als er zoveel mogelijk 
overeenkomsten zijn tussen de huwelijkspartners - althans, dat was de 
mening van de zeventiende-eeuwse moralisten. Zij dachten hierbij vooral 
aan gelijkheid in godsdienst, sociale klasse en leeftijd. Ongelijkheid in 
godsdienst binnen het huwelijk zou kunnen leiden tot geloofsafval, een 
te groot leeftijdsverschil verkleinde de kans op nageslacht, en gelijkheid 
in sociale afkomst kwam de juiste gezagsverhoudingen binnen het gezin 
ten goede. Binnen deze grenzen adviseerden de moralisten om uit liefde 
te trouwen, maar materieel gewin zeker niet uit het oog te verliezen. Want 
wie dat deed, benadeelde zichzelf en de kinderen. De moralisten ver-
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Figuur 2. Het aandeel van de mannen dat met een vrouw uit het eigen herkomstgebied in 

ondertrouw ging per herkomstgebied, 1586-1595 en 1641-1650. 
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woordden met hun adviezen de algemeen heersende waarden van hun 
tijd. 12 Of men het principe van gelijkheid ook in acht nam als het 
herkomst betrof, zal moeten blijken. 

Bij het onderzoek naar de partnerkeuze is alleen gebruik gemaakt van 
de akten waarin zowel de geboorteplaats van de man als die van de vrouw 
herkenbaar was. Dit gold voor 976 akten uit het eerste decennium en voor 
1240 akten uit het tweede decennium. Uit figuur 2 blijkt dat alleen de 
meerderheid van de Leidse en Belgische mannen in de periode 1586-1595 
met een vrouw van gelijke herkomst trouwde. En dan nog trouwde 
respectievelijk een derde en bijna een vijfde van hen met iemand uit een 
ander herkomstgebied. Slechts acht procent van de Engelse en elf procent 
van de Nederlandse en Duitse mannen trouwde met een vrouw uit het
zelfde herkomstgebied. In de periode 1641-1650 is het aandeel van de 
mannen dat met een vrouw van gelijke herkomst trouwde voor alle 
groepen gestegen, vooral bij de Duitsers en Engelsen, echter niet bij de 
Zuid-Hollanders en de Belgen. Desondanks trouwde 67% van de Leidse 
mannen in het tweede decennium met een vrouw van gelijke herkomst. 
De meeste mannelijke immigranten huwden een vrouw die niet afkomstig 
was uit hetzelfde gebied. 
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Figuur 3. Het aandeel van de vrouwen dat met een man uit het eigen herkomstgebied in 

ondertrouw ging per herkomstgebied, 1586-1595 en 1641-1650. 
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Het aandeel van de vrouwen in de verschillende herkomstgroepen dat met 
een partner van gelijke herkomst huwde, verschilde niet wezenlijk van dat 
bij de mannen (figuur 3). Ook de verschuivingen die zich voordeden in 
de eerste helft van de zeventiende eeuw zijn gelijksoortig. Het aantal 
gemengde huwelijken was vrij groot: in de eerste periode 39% en in de 
tweede periode maar liefst 53%. De mate van integratie moet dus ook 
behoorlijk groot zijn geweest. Met het groter worden van de herkomst
groepen, steeg de kans op het vinden van een partner uit eigen kring. De 
omvang van de groep Belgen in de eerste periode verklaart dus het lage 
percentage gemengde huwelijken. 

Al eerder bleek dat de verhouding tussen het aantal mannen en 
vrouwen binnen de verschillende herkomstgroepen zeer ongelijk was. Dat 
betekent dat de mogelijkheden om met iemand van gelijke herkomst te 
trouwen ook beperkt waren. Het voorbeeld van de groep Duitsers in de 
eerste periode, die uit twee keer zoveel mannen als vrouwen bestond, is al 
genoemd. Minimaal de helft van deze mannen trouwde met iemand uit 
een ander herkomstgebied. Aangenomen wordt dan wel dat er geen vrou
wen uit het eigen herkomstgebied worden gehaald om mee te huwen en 
dat het aandeel van personen dat ongehuwd blijft voor de verschillende 
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herkomstgroepen gelijk was. Dat er ondanks het grote aantal gemengde 
huwelijken toch relatief veel binnen de eigen groep werd getrouwd, wordt 
duidelijk als het aandeel van een groep uit een bepaald herkomstgebied 
dat met een huwelijkspartner van gelijke herkomst huwde wordt vergele
ken met het aandeel dat deze huwelijkspartners uitmaakten van het totale 
aantal potentiële huwelijkspartners. Als er geen voorkeur bestond voor 
huwelijkspartners uit het eigen herkomstgebied, zouden deze aan elkaar 
gelijk zijn. 

Voor elk van de onderscheiden herkomstgebieden gold dat zowel de 
mannen als de vrouwen in beide decennia een voorkeur hadden voor 
iemand die uit hetzelfde gebied afkomstig was. Men ging relatief vaker in 
ondertrouw met iemand uit hetzelfde herkomstgebied dan te verwachten 
was op basis van de herkomstverhoudingen op de huwelijksrnarkt. Maar 
voorkeuren golden er niet alleen voor huwelijkspartners uit de eigen 
herkomstgroep maar ook voor huwelijkspartners uit andere gebieden. Zo 
verkozen de Leidenaren in de periode 1586-1595 niet alleen een Leidse 
vrouw maar ook een Zuid-Hollandse of Nederlandse vrouw boven een 
vrouw uit Duitsland, België, Frankrijk of Engeland. De Leidse vrouwen 
hadden dezelfde voorkeur wat herkomstgebieden van huwelijkspartners 
betrof Voor de Leidse mannen viel Nederland als voorkeursgebied af in 
de periode 1641-1650, waarschijnlijk als gevolg van het grote overschot 
aan Leidse vrouwen. 

Iedere groep immigranten kende zijn eigen voorkeuren als het om de 
herkomst van hun huwelijkspartners ging. Heel duidelijk, maar zeker niet 
verbazingwekkend, zijn de voorkeuren die de Leidenaren en de Zuid
Hollanders en die de Nederlanders en de Duitsers voor elkaar hadden in 
beide decennia. Leiden en de huidige provincie Zuid-Holland behoorden 
beide tot het gewest Holland en hoewel een deel van de Zuid-Hollanders 
van het platteland kwam zullen de cultuur- en taalverschillen tussen deze 
twee groepen het kleinst zijn geweest. En aangezien een groot deel van de 
Nederlanders en de meerderheid van de Duitsers uit het Nederlands
Duitse grensgebied afkomstig was, is ook de tweede voorkeur begrijpelijk. 
Temeer omdat het middenstuk, Overijssel, Gelderland en het hieraan 
grenzende Duitse gebied, in sociaal, economisch en vaak ook cultureel 
opzicht één gebied vormde.13 Er is nog een opmerkelijke voorkeur: veel 
Engelsen vinden in de periode 1586-1595 een Belgische huwelijkspartner. 
Het is bekend dat een groot aantal Zuid-Nederlanders via Engeland naar 
de Republiek was gekomen. 14 Mogelijk vonden hun onderweg geboren 
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- dus 'Engelse' - kinderen in Leiden een huwelijkspartner uit eigen, 
Zuid-Nederlandse, kring. 

De voorkeuren geven echter niet de feitelijke integratie weer; daarvoor 
moet naar de absolute cijfers gekeken worden. Binnen de groep gemengde 
huwelijken zijn huwelijkspartners uit Leiden en uit België het best 
vertegenwoordigd in de eerste periode. In de tweede periode sluiten Leidse 
huwelijkspartners de meeste gemengde huwelijken. Tot slot valt op dat in 
beide decennia relatief veel mannelijke immigranten een vrouw huwde die 
niet in de stad was geboren. Dit in tegenstelling tot Amsterdam, waar het 
grootste deel van de immigranten een Amsterdamse huwde. IS 

CONCLUSIE 
In beide decennia vond er in aanzienlijke mate integratie plaats. Hoewel 
binnen elke groep een voorkeur bestond voor een huwelijkspartner uit de 
eigen groep, trouwde in de periode 1586-1595 bijna veertig procent en in 
de periode 1641-1650 ruim de helft van de ondertrouwden toch met 
iemand uit een ander herkomstgebied. Feitelijk waren de huwelijks
partners van degenen die met iemand uit een ander herkomstgebied 
huwden vaak afKomstig uit Leiden en in de eerste periode ook uit België. 
Toch zochten Leidenaars het over het algemeen dicht bij huis. De meesten 
trouwden in beide perioden bij voorkeur met een partner uit Zuid
Holland. 

In de periode 1586-1595 kozen de Belgen en Leidenaren merendeels 
een huwelijkspartner uit het eigen herkomstgebied. In de periode 1641-
1650 was dit alleen nog voor de Leidenaren het geval. Daaruit leiden we 
af dat de integratie tussen de verschillende immigrantengroepen groter 
was dan de integratie tussen Leidenaren en immigranten. De grote 
aantallen immigranten en de hun gunstig gezinde stedelijke overheden 
lijken onderlinge gestimuleerd te hebben; negatieve beeldvorming lijkt 
integratie niet op grote schaal in de weg te hebben gestaan. Op grond van 
het grote aantal gemengde huwelijken mag aangenomen worden dat de 
eerste-generatie immigranten in het zeventiende-eeuwse Leiden wat 
integratie betreft een goede start hebben gemaakt. 
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Bijlagen 

Kruistabel 1. Herkomst man naar herkomst vrouw, 1586-1595. 

j herkomst man I ~ herkomst vrouw 

Leiden Zuid-Ho Nederl. Duitsl. België Frankrijk Engel. overige totaal 

Leiden 135 35 18 3 20 211 

Zuid-Holland 32 25 4 12 74 

Nederland 28 6 8 2 29 2 75 

Duitsland 10 3 8 4 11 37 

België 23 5 13 6 391 24 472 

Frankrijk 2 41 34 2 81 

Engeland 5 15 2 24 

ovenge 2 2 

totaal 235 74 53 18 521 60 14 976 

Kruistabel 2. Herkomst man naar herkomst vrouw, 1641-1650. 

j herkomst man I ~ herkomst vrouw 

Leiden Zuid-Ho Nederl. Duitsl. België Frankrijk Engel. ovenge totaal 

Leiden 269 48 32 11 22 16 4 402 

Zuid-Holland 48 27 15 3 6 2 102 

Nederland 67 21 19 12 8 129 

Duitsland 46 16 23 46 14 7 154 

België 66 10 12 18 112 20 6 244 

Frankrijk 40 6 7 8 21 75 6 163 

Engeland 7 2 5 5 2 21 43 

ovenge 2 

totaal 543 131 113 104 185 123 39 2 1240 
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Noten 

Dit artikel is gebaseerd op een werkstuk geschreven in het kader van het doctoraal
werkcollege Arbeidsmarkt en immigratie: de trek naar Leiden in de zeventiende eeuw, 
gegeven door Leo Lucassen en Boudien de Vries. De gegevens uit de ondertrouw
klappers zijn samen met de andere deelnemers aan het co llege verzameld. 
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De suikkerrafinaderii aan de wngegracht, 26 december 1732 (GAL, Pv nr. 31024.1). 



PJM. DE BAAR 

Het kortstondig bestaan 
van de Leidse suikerraffinaderij van Julien Parat 

SUIKER 
In de zeventiende en achttiende eeuw gebruikte men in Nederland vrijwel 
uitsluitend rietsuiker als zoetstof; de vanouds gebruikte honing was niet 
in zeer grote hoeveelheden te winnen. De bietsuiker zou pas in de negen
tiende eeuw een belangrijke rol gaan spelen. Het suikerriet groeide voorna
melijk in Midden- en Zuid-Amerika. Behalve uit onze voormalige kolonie 
Brazilië! kwam er veel suiker uit de koloniën Suriname, Demerary, Esse
quibo en Berbice, waar met vooral Amsterdams geld talloze plantages aan
gelegd waren, en verder uit het hele Caraïbisch gebied. Op de plantages 
werd het suikerriet gekapt, gekneusd en uitgekookt tot er ruwe suiker in 
de vorm van suikerbroden ontstond, die naar het vaderland getrans
porteerd werden. Behalve zelf telen was er soms zelfs nog een andere 
methode om aan suiker te komen: veroveren op de vijand, zoals bijvoor
beeld tijdens de Spaanse successieoorlog.2 De meeste suiker werd door de 
West-Indische Compagnie naar vooral Amsterdam vervoerd, maar ook 
andere transporteurs, zoals de Middelburgse Commercie Compagnie of 
particulieren in dienst van bijvoorbeeld de Sociëteit van Berbice, brachten 
de suikerbroden naar Nederlandse havens. 

Om de ruwe suiker voor consumptie geschikt te maken, moest die 
eerst geraffineerd worden. Daartoe werden de suikerbroden opnieuw 
gekookt, omdat er nog te veel eiwitten, fosforzuur en zouten in de suiker 
zaten. Door lucht in het sap te brengen, slaan die neer. Het schuim dat 
ontstaat kan als schuimaarde nog voor bemesting gebruikt worden. Het 
dunsap wordt dan ingedampt tot diksap en als dat nog verder ingedampt 
wordt, gaan de kristallen klonteren, totdat de typische vorm van een 
suikerbrood (het kenmerk van Rio de Janeiro) ontstaat. 

Het raffineren geschiedde voor een groot deel in Amsterdam3 en 
andere havensteden, vanwege het gemak dat de broden dan niet ver 
vervoerd hoefden te worden. Maar ook steden zonder haven beschikten 
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soms over een raffinaderij, wellicht omdat de afzet dichtbij was. Dit 
laatste is ook in Leiden het geval geweest\ zij het nog zo kort. Mogelijk 
was juist een van de redenen van de snelle mislukking dat de Leidse 
suikerraffinaderij zo dicht bij Amsterdam gelegen was, waardoor de con
currentie erg direct kon zijn; de vervoerkosten van ruwe dan wel geraf
fineerde suiker(broden) zullen elkaar wel niet heel veel ontlopen hebben. 
Misschien is het ook tekenend dat de hele onderneming opgezet was door 
een buitenlander, die in zijn vaderland het hele productieproces uitste
kend geleerd kan hebben, omdat ook Frankrijk tal van suikerplantages in 
zijn Caraïbische kolonies had, maar zich mogelijk verkeken heeft op de 
gevestigde belangen van met name Amsterdammers. 

PA RAT 

Op 28 augustus 1730 vermeldt het poorterboek van Leiden:s 

Jullien Parat, winkelier van Bourdoux, is op de getuygenisse van Anthony Colla, 

wijnkoper, en Nicolaes d e Maer, mede wijnkoper, als poorter deser stede aangenomen 

op den 28 augustus 1730. 

Nadat Parat de vereiste eed afgelegd had dat hij zich als een goed poorter 
zou gedragen, mocht hij ook nog eens het gewone tarief van twaalf gulden 
betalen, ter waarde van twee weken loon van een gemiddelde arbeider. Hij 
werd wellicht poorter omdat de bepalingen van het gilde waaronder hij 
ressorteerde, vermoedelijk dat van de vettewariers, eisten dat hij poorter 
was alvorens een zelfstandige onderneming gestart kon worden. Wie was 
nu de heer Parat? 

Uit zijn inschrijving blijkt al dat hij vreemdeling was; Bourdeaux is 
een niet al te grote plaats in het departement Drome in Zuid-Oost Frank
rijk (of zou toch het bekendere Bordeaux bedoeld zijn?). Over zijn jeugd 
en opleiding is niets bekend. Hij liet, voor zover na te gaan, geen kinde
ren in Leiden dopen; slechts uit een proces wegens smaad is bekend dat 
hij getrouwd was. Na zijn déconfiture is hij wellicht al weldra met de 
noorderzon vertrokken. Het is zelfs niet eens bekend wanneer hij zich 
precies in Leiden vestigde, maar dat was vermoedelijk niet heel erg lang 
vóór augustus 1730, toen hij poorter werd. Vermoedelijk huurde hij een 
huis in een winkelstraat, waar hij zijn bedrijf uitoefende. Het beroep dat 
hij opgaf bij zijn poorterinschrijving, winkelier, klinkt vrij algemeen. Dat 
hij twee wijnkopers als borgen gevonden had, zou kunnen suggereren dat 
hij ook actief was in de wijnen, dus als een soort slijter, maar daar is 
verder toch geen aanwijzing voor. 
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Al snel kocht hij een winkelpand op stand. Op 10 mei 1731 werd hem 
door Willem van Rhijn de eigendom overgedragen van een huis op de 
Haarlemmerstraat, ter plaatse waar thans ongeveer de nummers 58 en 60 
staan. In die tijd was het de gewoonte dat huizen per 1 mei betrokken 
werden; het was dan een complete volksverhuizing, net als op Aller
heiligen, 1 november. Vandaar ook de twee pieken in het aantal huwe
lijken in de maanden april en oktober; vooral in april was het aantal 
trouwlustigen die per 1 mei hun woning konden betrekken zeer groot. 
Ook Parat zal rond die datum zijn winkel betrokken hebben, want op 17 
mei 1731 kreeg hij toestemming van het stadsbestuur "dat in 't huys op 
de Haarlemstraat over de brouwerije van de Roskamp6 zal mogen doen 
zetten twee koopere keeteltjes om suyker ter rafineren, zooals hij in zijn 
oude huys gehad heeft."7 Vrijwel tegelijkertijd kocht hij ook nog een pand 
aan de westzijde van het Vrouwenkerkhof, dat hij misschien wel bij zijn 
zaak heeft willen trekken. Beide aankopen financierde hij vooral door er 
hypotheken (custing) op te laten rusten; in die tijd was het zeer gebruike
lijk wanneer de verkoper slechts een soort aanbetaling in handen kreeg en 
de rest van de koopsom in termijnen afbetaald werd. Voor het pandje aan 
het Vrouwenkerkhof had Parat op 5 mei 1731 een schuldbekentenis van 
f 300 getekend (waarvan meteen f 100 aanbetaald moest worden), terwijl 
op het huis aan de Haarlemmerstraat, dat duizend gulden kostte, meteen 
f 200 betaald moest worden, zodat nog f 800 bleef staan, beide tegen vier 
procent rente.8 

LANGEGRACHT 

In het jaar dat Parat aan de Haarlemmerstraat zijn bedrijfje uitoefende, 
moeten de zaken zeer goed gegaan zijn. Wellicht was er steeds meer vraag 
naar zijn zelfgeraffineerde suiker en dacht hij daar een gat in de markt 
gevonden te hebben. Het lijkt erop dat hij er nog een derde ketel bij 
geplaatst heeft, want op 4 april 1732 behandelde het stadsbestuur een 
verzoekschrift van hem:9 

Geeft met schuldige onderdanigheyt te kennen U Edel Groot Agtbare onderdanige 

dienaar Julien Parat dat hij suppliant van de Haarlemstraat sal gaan verhuysen ende 

woonen op de Langegragt; dat hij suppliant wel gaarne aldaar wederom soude doen 

setten drie koopere keteltjes om suyker te rarlneeren sooals hij suppliant in sijn oude 

huys gehad heeft. 
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Het stadsbestuur had geen problemen en gaf de gevraagde toestemming. 
Hieruit kunnen we dus opmaken dat Parat inmiddels eigenaar geworden 
was van een pand aan de l.angegracht. De formele overdracht hiervan, die 
meestal enige weken, soms maanden en zelfs wel eens jaren na de feitelijke 
koopovereenkomst plaatsvond, werd geboekt op 26 april 1732. Louis 
Misset, eveneens uit Frankrijk (Sedan) afkomstig, droeg toen wegens zijn 
aanstaand vertrek naar Maastricht een huis op de Langegracht met negen 
huisjes in een poort daarachter over aan Parat, die daarvoor schuldig bleef 
f 4.000; de aanbetaling van f 600 hoefde pas op 1 mei 1733 te geschie
den. lo Dit pand, het huidige nummer 61, en de negen (van de elf)ll 
huisjes daarachter, liet hij al snel slopen en vervangen door een imposant 
gebouw. Hoeveel dit precies gekost heeft, zal wel niet meer nauwkeurig te 
achterhalen zijn, omdat in ieder geval toch wel een deel van de rekenin
gen op tijd betaald zal zijn, maar in ieder geval bleef Parat bij de 'hoofd
aannemer' Matijs van Altena nog f 2.102-13-0 wegens de bouwerij schul
dig, en daar kwamen dan nog diverse posten bij, waarvan overigens niet 
goed te beoordelen valt of die met de bouw dan wel onderhoud daarna 
te maken hebben. Daarnaast nam hij bij Abram Ie Boulanger junior nog 
een tweede hypotheek op zijn panden aan de Haarlemmerstraat en 
Vrouwenkerkhof van f 600. 

Hoe het complex er ongeveer uitgezien heeft, weten we dankzij het feit 
dat een latere eigenaar diverse interessante stukken aan de stad heeft 
nagelaten, met name waar het zijn industriële ondernemingen betreft. 12 

Hieronder bevonden zich ook tekeningen van het gebouw aan de Lange
gracht. J3 Het afgebeelde gebouw wordt van de zijde van de binnenplaats 
getoond en laat een zeer eenvoudige architectuur zien. Het enige in het 
oog vallende aan de onversierde gevels is het grote lichtoppervlak: in één 
vleugel zijn er twee vrijwel ononderbroken rijen ramen aangebracht. Het 
meest in het oog springend zijn natuurlijk de raffinageketels: drie hoge 
schoorstenen torenden boven het dak uit, waarvan er twee de rookafvoer 
van in totaal zes ketels waren. 

FAILLIET 
Zo heel lang zal de raffinaderij niet in bedrijf geweest zijn. Ook al is Parat 
erg snel met zijn verbouwing begonnen en kon de ingebruikname na een 
korte bouwtijd volgen, al op 20 mei 1733 viel het doek. Op die datum l4 
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Hebben schout en schepenen de bode Van Hooven geauthoriseert omme arrest te doen 

op de rafinaderije, suykerstroopen, keetels en gereedschappen met al zijn toebehoore, van 

Juliaan Parat ten versoecke van den advocaat Verhoort door en ten pericule van de H.H. 

Apperchau Soulje en la Pierre, en heeft den advocaat uyt naamc van de voornoemde 

H.H. aangenomen dat sij [..eendert Voest, kooperslager, weegens seekere geleverde keetels 

tot de rafinaderije behoorende, ter somme van f 471 zullen voldoen en betalen . 

Voest was blijkbaar nog steeds niet betaald en had nog grotere crediteuren 
opgestookt om er werk van te maken; de bode moest nu beslag leggen en 
in ieder geval Voest betalen uit de opbrengst. Drie dagen later notuleerde 
de griffier: 

Hebben de Heren Schout en Schepenen de bode Van Hooven geauthoriseert omme 

zeeker waterschip, behoorende tot de rafinaderije van Juliaan Parat, te laten volgen aan 

de scheepmaker Laurens van der Bijl, mits blijkende dat hetzelve schip binnen de 14 

dagen is gelevert. 

Blijkbaar protesteerde Van der Bijl tegen het feit dat voor hij ook maar 
binnen redelijke tijd zijn geld had kunnen krijgen, de schuit meteen 
verbeurd verklaard werd en hij zeer waarschijnlijk flink het schip zou in
gaan. 

De zaak kwam nu in een stroomversnelling. Op 22 mei diende voor 
het college van Vredemakers het geding dat Francois la Pierre aange
spannen had tegen Juliaan Parat om f 7.972-8-0 volgens twee obligaties en 
verschenen interesten, waarbij tevens om decretatie van het arrest verzocht 
werd, met de kosten. La Pierre wilde dus bevestiging door de Vredemakers 
van het twee dagen eerder gelegde beslag op alle bezittingen van Parat, en 
claimde bij voorbaat al schadevergoeding voor alle daarop komende 
kosten. Nadat Parat erkend had het geld schuldig te zijn, werd hij 
veroordeeld tot betaling; tevens werd het arrest gedecreteerd. Overigens 
was dat niet de laatste keer dat Parat voor de heren Vredemakers ver
scheen: op 29 mei werd zijn klacht tegen La Pierre wegens belediging 
behandeld, maar de gedaagde kwam niet opdagen. Op I juni zou de zaak 
van Juliaan Parat "en zijn vrou" tegen La Pierre opnieuw voorkomen, 
maar in de marge is simpel genoteerd: "aEf', zodat men wellicht al tot 
elkaar gekomen was. 

Weer een aantal dagen later werd er een belangrijke stap gezet: op 27 
mei verklaarde onder ede voor schepenen Adriaan Elin, 27 jaar oud, ten 
verzoeke van François la Pierre, Joost Aperceaux en Sollie, dat hij ongeveer 
drie maanden geleden in dienst getreden was van Parat om het comptoir 
waar te nemen en boek te houden van alle vorderingen en betalingen van 
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de raffinaderij. Hij had diverse keren gemerkt dat Parat de verkochte 
partijen suiker, suikerkandij of siroop in kleinere hoeveelheden opgaf dan 
die werkelijk waren. Toen Elin daarmee toch wel enigszins in zijn maag 
zat en Parat vroeg waarom hij de verkochte hoeveelheden kleiner opgaf 
dan ze in werkelijkheid verkocht waren, en dat zoiets geen goed en 
oprecht boekhouden was, zei Parat hem steeds: 

Dat sijn saken die U niet aan en gaan, gij hebt maar te volgen mijn ordres, en het overige 

dat houde ik voor mijn om mijn schulden te betalen en het nodige voor mijn te 

besorgen. 

Verder verklaarde Elin dat hij diverse keren gezien had dat Parat hele 
partijtjes suiker en dergelijke verkocht en het geld in zijn zak stak, zonder 
dat door Elin in de boeken te laten zetten. Uit zijn blote hoofd somde 
Elin een reeks met verkopen op, waarvan het totaal tot boven de honderd 
gulden kwam, alleen al in mei; bij al die zaken overhandigde Elin het geld 
"als met de warme hand" [meteen] aan Parat, die gebood die ontvangsten 
niet te boeken. En dat waren volgens Elin niet alle zaken, al kon hij zich 
niet alles meer precies herinneren. IS Men zou verwachten dat bijvoorbeeld 
de schout aktie zou ondernemen om Par at in ieder geval eens te verhoren 
op verdenking van b.v. verduistering, maar daarvan is geen spoor gevon
den. 

Een dag later, op 28 mei, gooide Parat zelf de handdoek in de ring. In 
een zeer uitvoerig rekest aan de schepenbank16 vroeg hij in feite om zijn 
eigen faillissement. Hij gaf te kennen 

dat hij bezat een beproefde konst omme met meerder voordeel en minder arbeitsvolk 

dan andere gebruiken suiker te rafineeren, ook deze en geene hem hebben aangezet om 

die zijne kunst binnen deze stadt werkstellig te maken ende te exerceeren, met belofte van 

aan hem ten dien einde de nodige penningen te fourneeren. 

Hier legt Parat dus het initiatief bij degenen die hem de penningen 
wilden verstrekken. Hij had zo'n twee jaar geleden het stadsbestuur toe
stemming verzocht voor het oprichten van een suikerraffinaderij en 
daartoe panden op de Langegracht gekocht. De Heer Francois la Pierre, 
"verlieft op de voordeelen die daarvan stonden te provenieeren," ver
plichtte zich bij contract om onder meer aan Parat te verstrekken alle 
benodigde suiker. Ook een ander Heer verstrekte enige duizenden guldens 
tegen vier procent rente voor het oprichten van de raffinaderij. Toen deze 
klaar was, bepraatte - om niet te zeggen dwong - La Pierre Parat om de 
van derden geleende bedragen op te zeggen en af te lossen met geld dat 
La Pierre hem zou verstrekken. Toen Parat daardoor helemaal in de 
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houdgreep zat, sloot La Pierre, samen met Joost Apourchau en Solie, in 
december 1732 een contract met Parat waarin bepaald werd dat zij alle 
benodigde suiker zouden leveren, zelfs op straffe van f 6.000, maar 
daartegenover wel de nodige voordelen kregen. Toen zo'n drie à vier 
weken geleden deze heren niet langer meer wilden leveren, hoezeer Parat 
ook nieuwe suiker nodig had, brak de vertrouwensrelatie. La Pierre diende 
uiteindelijk zijn vordering van f 7.972-8-0 bij Vredernakers in. Toen die 
bovendien toegekend werd, kreeg La Pierre daarmee de macht om de hele 
zaak naar zich toe te trekken, volgens Parat omdat hij zijn zoon in de 
raffinaderij wilde plaatsen. Door deze "overvalling" werd Parat in de 
positie gebracht dat hij de vordering niet kon betalen en zelfs in onzeker
heid verkeerde of de waarde van al zijn bezittingen wel voldoende was om 
al zijn schulden te betalen. Daarom verzocht hij de schepenen om een 
redderaar die dit allemaal voor hem uit zou mogen zoeken, ook als dat 
zou leiden tot een algehele liquidatie van zijn zaken. En zo verleende de 
schepenbank op 28 mei 1733 een akte van sequestratie. Notaris Jan Buik 
werd sequestor en als toeziend ers werden de belanghebbenden Francois la 
Pierre en Joost Apourchaux benoemd. Deze curator en toeziende curators, 
om meer moderne termen te gebruiken, gingen ijverig aan de slag. 
Allereerst moest gekeken worden wat er zoal aan bezittingen was, die 
verkocht zouden kunnen worden om het tekort te dekken. Daarom werd 
er een uitvoerige inventaris daarvan gemaakt. 17 Allereerst werd gekeken 
naar de onroerende goederen: behalve het huis, waar Parat zelf woonde, 
en de raffinaderij waren dat de verhuurde huizen aan Haarlemmerstraat 
en Vrouwenkerkhof. Aan huisraad en inboedel was heel wat meer te 
boeken. In het voorhuis, dus aan de Langegracht zelf, was een winkelhoek 
(een toonbank met verdere inrichting) en soldertie, waar aangetroffen 
werden 1111z stuk broodsuiker, enig grauw papier (om suiker in te kunnen 
verpakken), 3 paar koperen schalen met ijzeren balansen, enige ijzeren 
gewichten, een blikken trommel met een weinig stroop, drie tonnetjes met 
broodsuiker, 4 halve potten kandij, 3 dozen met suiker, 3 met potsuiker, 
2 stoelen, 1 doos met kandijsuiker, een doos met bruine suikerkandij, een 
tinnen inktkoker en 3 schilderijen. In de zijkamer stonden een tafel, acht 
stoelen, een Engels hangorlogje (uurwerk), een rekje, 14 schilderijen ("zo 
groot als kleyn"), een ton half vol olie, een theetafel, 2 glasgordijnen, een 
soldertie, enig grauw papier, een spoelkom met 6 kopjes en bakjes, een leer 
(ladder) en een tinnen trekpot (om thee te laten trekken). In deze kamer 
zal Parat overdag wel vaak gezeten hebben; mogelijk konden hier leveran-
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ciers of afnemers even een bakkie thee krijgen. In de binnenkamer vonden 
de notaris en zijn helpers een spiegel, een tafel, een bed met een deken, 
een kussen, 2 lakens, een sloop en een ledikant (vermoedelijk dus een 
eenpersoonsbed, mogelijk voor een dienstbode of inwonende knecht), een 
rek met 24 schoteltjes en een kastje met daarin 21 hele en 12 beschadigde 
suikerbroden, een kistje met witte kandij, een pot bastertkandij, een 
restantje bruine suikerkandij , een doosje met klompjes, een doosje met 
wat tabletjes, 5 schilderijen, 2 stoelen, een haardijzer, een koperen lamp 
en een lantaarn. In de gang hingen een schilderij en twee rekken met wat 
aardewerk; daarnaast waren er enkele bakken en een ijzeren pot. Op de 
voorkamer stond een ledicant met behangsels (maar zonder beddegoed, 
zodat het wellicht voor logés bestemd was), 2 tafels, 2 stoelen, een saaien 
schoorsteenkleed, een kabinet, een kast, 4 matten, een kistje, een rek, een 
pot met rijst, een pot grutten, een mand, een Delfts stelsel voor de 
schoorsteen, enig aardewerk, een ijzeren comfoor en een kapstok. Op de 
achterkamer stond een ledikant met daarin een bed, 2 kussens, 2 dekens 
en 2 slopen, die aan een zekere Colla behoorden (wellicht de Anthony 
Colla, wijnkoper, die zich in 1730 borg gesteld had toen Parat poorter 
werd), een kast, een spiegeltje, enkele glazen, twee schilderijen, 2 glas
gordijnen, 2 slaap lakens, 9 servetten, zo groot als klein, 6 hemden, 2 
slopen, 2 mutsen, 3 neusdoeken, een partij gesponnen garen, een tafel en 
enige leesboeken. Hier zal Parat dus wel gewoond hebben. De zolder werd 
niet overgeslagen: daar stond een schuiftafel, een vogelkooi, een brand
ladder, vier emmers en de onvermijdelijke partij rommeling, de waarde
loze rommel die iedereen wel heeft, maar die toch nog maar even bewaard 
moet blijven. 

Parat had ook nog een achterkeuken, waarin vijf stoelen stonden, een 
tinnen pot, een tafel, een doofpot met haardijzer, een tang en schop, twee 
lange braadspitten, een blaasbalg, een schoorsteenkleed, een koffiemolen, 
enig aardewerk, een tinkast, drie Delftse schotels, een kan, een koperen 
halsband, een koperen vijzel, een blik, vier koperen katrollen, vier tinnen 
schotels, zes vorken, een blikken doos, een koperen keteltje, een asketel, 
een koperen koekenpan, twee kannen, een trechter en een koperen pot. 
Boven die keuken was nog een soort dienstbodenkamer, waarin een hoop 
turven lagen, en een tafel, twee stoelen, twee koperen blakers, twee kap
stokken, een bed, twee dekens, twee kussens, twee lakens, een ijzer en een 
hoop rommel. Op de plaats vond men slechts een partij aardewerk, maar 
in het pakhuis was een hok met kalk18

, een paar grote schalen en balans, 
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De suikkerraffinaderij aan de Langegracht, 5 januari 1733 (GAL, Pv nr. 31024.2). 

23 ijzeren gewichten en zes wat kleiner, een ton vol stroop, twee koperen 
bekkens, een schrapijzer, vier manden, 27 potten of vormen met suiker, 
27 soortgelijke potten "daer de stroop in druypt", een ton met daarin 172 
suikerbroden en nog een met 187 broden, een ton met slechte boter, 
enkele lege stenen vormen, een ton met kalk, en een restje bruine suiker. 
In het kantoor stonden twee lessen aart jes en twee stoelen en lag een stuk 
broodsuiker. Beneden in de stoof, blijkbaar de ruimte waar het raffineren 
plaatsvond, waren planken aangebracht, met daarop honderden brokken, 
broden en Jompen19 suiker, kandij enzovoort, en in het kamertje dat 
toegang tot de stoof gaf lagen er ook nog flinke aantallen. Wat er in de 
kandij kamer opgeslagen was, valt wel te raden: basterdkandij, bruine 
kandij, beter soort basterd , beste soort en nog 766 broodsuikers. In het 
pakhuis beneden vond men vijf koperen schuimspanen, een blikken 
lamp, een ijzeren schrapper, een koperen potje, zes grote koperen ketels 
die vast zaten en een koperen schepper; verder gereedschap en manden. 
In het tweede pakhuis lagen vooral lege potten en vormen. Op de plaats 
lag een hoop kolen, een ton kalk, twee schuimbakken, twee wagens, drie 
roerijzers, nog wat gereedschap en een visschuitje met zijn toebehoren. De 
eerste zolder was een soort opslagplaats van tal van vormen en potten met 
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stroop en basterdsuiker. Op de knechtszolder huisden geen knechts, maar 
bevonden zich nog meer voorraden, zoals drie kistjes met bruine suiker, 
een ton met poedersuiker en een loden bak halfvol stroop. Ook op de 
bovenste zolder en de tweede zolder lagen vooral lege vormen en potten. 

VORDERINGEN 
Na de goederen kwam de administratie van Parat aan bod. Vanzelf
sprekend wilde men graag weten hoeveel hij nog van afnemers te vorderen 
had. Nanon Jannet met f 266-9-2, Aarnoud Aalswijk met f 206-13-0 en 
Dirk Hooft met f 117-3-0 (maar met de opmerking: "moet meer hebben", 
zodat de balans in zijn voordeel was) waren wellicht grote klanten; de 
meeste andere bedragen kwamen niet boven de vijftig gulden uit. In totaal 
had Parat van 27 personen geld te vorderen, maar mogelijk gold het niet 
allemaal leveranties van suiker en dergelijke. 

Om te weten te komen wie er nog wat te vorderen had op een 
gefailleerde, werd nadat de klok geluid was van de pui van het Stadhuis 
afgekondigd dat men zijn vordering kon laten registreren bij de Desolate 
Boedelkamer. Bovendien moest men zijn bewijsstukken overleggen. Het 
mooiste was natuurlijk als de ingediende vorderingen precies klopten met 
de boekhouding van de gefailleerde, maar desnoods kon men zijn vorde
ring onder ede bevestigen. 

De lijst met schulden begint met de nog resterende hypotheken, 
waarop vanaf de laatste vervaldag, meer dan een jaar geleden, geen rente 
of aflossing meer betaald was. Tot op de dag nauwkeurig werd die alsnog 
uitgerekend. Daarna kwamen de rekeningen van leveranciers en werk
lieden. De al genoemde Matijs van Altena had nog wat reparaties aan 
timmerwerk in de huizen aan de Haarlemmerstraat en Vrouwenkerkhof 
verricht, waarvoor hij nog f 19-2-0 kreeg, en had zijn grote rekening voor 
de bouw van de raffinaderij van f 2.102-13-0. Zijn collega Dirk van Hoof 
moest, na aftrek van zijn schuld van f 117-9-0, nog f 256-8-0 krijgen, 
waarvan reparatie aan de raffinaderij voor f 327 de hoogste post was. Mag 
uit het feit dat reparaties door een ander dan de oorspronkelijke aan
nemer verricht werden, geconcludeerd worden dat een en ander niet tot 
volle wederzijdse tevredenheid geschied is? Zo doet de post: "nog over 
bouwvallige reparatie aan de rafinaderije op ordre van de stadsbasen 
gedaen anno 1733", en "Pieter van Duinen, metselaer, over reparatie aan 
dezelve 1733 op ordre van H.H. burgemeesteren gedaen (f 138-4-0)" 
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vermoeden dat zelfs na die eerste reparaties de zaak er nog steeds niet 
perfect bijstond. Overigens kreeg ook de timmerman Pieter Roomburg 
nog f 318-8-0 wegens "bouvallige reparatie op ordre van de stadstimmer
man." Verder waren er nog flinke rekeningen van de loodgieter, de smid 
en de glazenmaker, met bijbehorende impost (we zouden dat nu BTW 

noemen) en de kosten van het laten wegen in de waag. 
De grootste schuldeiser was François la Pierre, die volgens twee 

obligaties, een contract en acht rekeningen wegens geleverde suiker, inclu
sief verschuldigde intrest, nog f 20.441-18-0 tegoed had; een rekening van 
nog eens ruim f 10.000 bleek inmiddels betaald te zijn. Het geeft wel enig 
inzicht in de omzet van het bedrijf; dit waren ook voor die tijd bepaald 
geen kleine bedragen. Abraham Ie Boulangier et Blaquere kregen volgens 
hun rekening-courant nog f 1.193-19-0, Louis Misset was zijn koper niet 
alleen met zijn hypotheek ter wille, maar had hem ook nog eens bedragen 
van f 850 en f 200 geleend, en de weduwe van Pierre Lejer evenzo f 200. 
Overigens verbleekten die vorderingen bij die van Apourchau en Solje, die 
tot 10 december 1732 ter waarde van f 15.046-8-0 geleverd hadden, maar 
hun vordering omgezet in een obligatie, waarop sedertdien alleen nog 
maar de vier procent rente bijgeboekt was. De steenkolen waren ook nog 
niet betaald: daarvoor was nog f 227-18-0 te vorderen. Verder waren er nog 
wat kleinere rekeningen wegens geleverde potten, pruiken (maar liefst 
f 40-8-0) en winkelwaren, en had Leendert Voest nog zijn f 471 te vorde
ren wegens geleverde ketels. Aldus kon op 29 en 30 mei, en de volgende 
ciagen voor de schulden, de inventaris vastgesteld worden. 

VERKOOP 
Het spreekt vanzelf dat eerst al het roerend en onroerend goed te gelde 
gemaakt werd. De raffinaderij met het huis werd op 18 juni 1733 publiek 
verkocht aan mr. Dirk de Raet, burgemeester van Leiden, en Joost 
Appourchau voor f 3.000, dus een flink verlies ten opzichte van de 
koopsom nog maar een jaar geleden en ondanks de investeringen door 
Parat. Het huis aan de Haarlemmerstraat bracht f 695 op en het huis aan 
het Vrouwenkerkhof f 165. De hele huisraad bleek niet meer op te 
brengen dan f 198-13-4, zodat de kwaliteit ervan niet buitengewoon goed 
geweest zal zijn. De kopers van de rafinaderij betaalden nog f 279 over 
drie koperen fornuizen, drie koperen sictpanncn (kookpannen) en twee 
kranen, volgens taxatie door twee koperslagers. Voor het lood aan de 
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fornuizen, ketel, pijpen van de pomp en stroopbak moesten zij volgens 
taxatie f 405-12-14 neertellen, en evenzo voor de zes ijzeren kachels, het 
ijzerwerk van de ketels en pomp f 395, en voor houten bakken, planken 
enzovoort f 188. Voor wat overgeschoten huisraad werd nog f 59-2-4 
ontvangen. De suiker, siropen en losse gereedschappen werden publiek 
verkocht en brachten het flinke bedrag van f 13.903-6-0 op. Met de geïnde 
vorderingen op derden bedroegen de inkomsten in totaal f 20.337-8-0. 

Dit bedrag kon niet zonder meer aan de crediteuren betaald worden. 
De afWikkeling van het faillissement kostte uiteraard ook nog wel wat. 
Bijvoorbeeld alleen al het maken van de boedelinventaris leverde Gerard 
Wolff f 21-5-0 op. Bewakingskosten van de panden en transportkosten 
vergden f 56, de advertenties in de krant voor de veilingen in de Leidse 
en Amsterdamse courant kostten f 21-12-0 respectievelijk 20-16-0. Tien
tallen kleinere postjes laten precies zien hoe de verkoop geregeld werd en 
welke onkosten gemaakt werden, bijvoorbeeld voor het schoonmaken en 
reinigen van het huis en de raffinaderij "van onderen tot booven, vermits 
hetzelve buiten staat was omme aan de cooper te leeveren" (f 18-18-0) 
bieden een blik op onvermoede omstandigheden. Aardig is nog te weten 
dat Francois la Pierre tijdens de sequestratie, die acht weken duurde, aan 
de knechts aan arbeidsloon en voorschot voor blauw papier f 200-15-0 
betaalde. De curator tenslotte ontving f 460-3-2 voor zijn goede zorgen, 
en dat bracht het totaal op f 1.637-16-10. Daarmee bleef er voor de credi
teuren nog slechts f 18.699-12-0 over. 

CREDITEUREN 
Van die f 18.699-12-0 moesten daar de onkosten van de preferentie af. 
Sommige vorderingen zijn nu eenmaal onaantastbaarder dan andere; dat 
is vandaag de dag niet anders; fiscus en banken gaan meestal met het 
grootste deel van de buit strijken. Op 13 juni 1733 werd de oproep gedaan 
om op 30 juni als rechtdag naar het Stadhuis te komen en te horen wie 
als preferent en wie concurrerend crediteur beschouwd zou worden. 

Onder de geprefereerdens was een belangrijke post die van de kosten 
van preferentie. Het recht van de klokluider enzovoort was haast absurd 
hoog met f 709-8-0. Matthijs van Altena, timmerman, ontving voor de 
reparatie van de huizen op de Haarlemmerstraat en het Vrouwenkerkhof 
anno 1732 f 19-2-0. Dirk van Hoof, timmerman, kreeg voor reparatie van 
het huis op de Haarlemmerstraat in 1732 en 1733 f 68-2-0 en voor 
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reparatie aan de raffinaderij f 204-5-0. Vervolgens kwam Pieter van 
Duinen, metselaar, met f 136-4-0 voor reparatie aan de raffinaderij. Om 
dezelfde reden kreeg de timmerman Piet er van Roomburg f 318-8-0. 
Loodgieter Jacobus Molet kreeg zijn gevorderde f 99-12-0, de smid Jan van 
Dijk f 192-8-0 en de glazenmaker David Burger zijn f 3-10-0. Leendert 
Voest kon eindelijk zijn ketels eens afrekenen, maar kreeg daarvoor toch 
slechts f 382-10-0. 

Ook preferent waren hypotheken met onroerend goed als onderpand. 
Johannes de Water had f 100 te vorderen wegens het huis op het 
Vrouwenkerkhof, waar inmiddels nog vijf gulden bijgekomen was wegens 
vervallen interest gedurende een jaar en drie maanden. Willem van Rijn 
had f 600 te vorderen wegens de verkoop van het huis op de Haarlemmer
straat, waar evenzo zes gulden bijkwam wegens drie maanden verlopen 
rente. Louis Misset had f 4.000 te vorderen wegens de verkoop van het 
huis met negen huisjes in de poort op de Langegracht, waar inmiddels 
weer al f 200 rente op betaald moest worden. 

Ook impostmeester Kouwenhoven vorderde f 8-4-8 voor zout en zeep
geld. Abraham Ie Boulanger had f 600 verstrekt op onderpand van de 
huizen volgens schuldbrief van 8 november 1732, en had nog recht op 
f 17-2-0 verlopen rente. Zo kwam al met al een bedrag van f 7.689-16-0 als 
preferent tevoorschijn, waardoor er voor de concurrente crediteuren nog 
maar f 11.009-16-0 te verdelen was, terwijl er nog voor f 42.179-11-0 aan 
vorderingen openstond. Daardoor kregen zij een kwart van hun vorde
ring, namelijk vijf stuivers en 311z penning per gulden. Zo ontving La 
Pierre slechts f 5.335-6-0 en Apourchau en Solie f 4.025. Uiteindelijk kon 
op 23 juli 1733 de eindafrekening door de schepenmeesters ondertekend 
worden, waarna de crediteuren hun geld konden afhalen. 

Voor Goost) Apourchaux werd de pil nog bitterder. Had hij dus al, 
met zijn partner Solie, een strop van ruim f 10.000 op zijn vordering 
geleden, hij had wellicht niet voor niets de oude fabriek gekocht. Mogelijk 
dacht hij na het opbrengen van enig geduld deze nog weer met redelijke 
winst te kunnen verkopen, waardoor zijn strop uiteindelijk niet zo heel 
groot zou zijn. Maar hij en burgemeester De Raet hadden het toch niet 
goed gezien; uiteindelijk moesten ze op 24 december 1734 de hele boel 
aan Willem van Aken verkopen voor f 2.700. 

En daarmee was helaas een goed initiatief om de kwijnende Leidse 
economie wat leven in te blazen grondig mislukt, een spoor van teleur
gestelde crediteuren achterlatend. 
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18. Kalk was nodig om kalkwater te maken, dat in de pannen gedaan werd waarin de 
suiker gekookt werd; door de kalk werden de onreinheden in de suiker gebonden, 
zodat ze verwijderd konden worden. 

19. Lompen is een benaming voor een soort geraffineerde suiker van mindere kwaliteit, 
die in de vorm van brokken in de handel werd gebracht; Woordenboek Neder
landsche Taal, kol. 2666. 
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INGRID WL. MOERMAN 

De familie Le Poole 

Aan de hand van enkele persoonlijke documenten van verschillende gene
raties le Poole wil ik een beeld schetsen van deze belangrijke Leidse fabri
kantenfamilie. 

Het eerste belangrijke stuk is het Memorandum van Jacob Le Poole uit 
omstreeks 1788, dat zich in het Leidse Gemeentearchief bevindt.! Hij 
behoorde tot de vijfde generatie sinds Anthony Le Poole, geboren om
streeks 1595, op 19 april 1627 als poorter van Leiden werd ingeschreven 
(als beroep werd toen "camslager" vermeld).2 Later komt Anthony voor als 
kleermaker, net als zijn zoon Jacob (I). Deze laatste werd in Hondschooten 
gedoopt op 24 juni 1624, en werd ook kleermaker. 

Achtereenvolgens werden Jacobs zoon, kleinzoon en achterkleinzoon, 
allen Jacob (respectievelijk 11, III en IV) genoemd, fabrikant in greinen (een 
grove wollen stof). 'Onze' Jacob (IV) werd op 15 februari 1727 geboren als 
zoon van Jacob Le Poole en Clara van Coppenol. Zijn vader bezat een 
pand aan de Hogewoerd tussen de Koene- en Krauwelsteeg met acht 
huisjes aan de Krauwelsteeg en een poort uitkomende in die steeg. Hier 
was al een weverij gevestigd , want bij de koop in 1726 waren elf persen 
voor laken en negen ijzeren persen voor saai (een soort grein) inbegrepen. 

Al op jonge leeftijd werd Jacob (IV) opgenomen in de fabriek, ondanks 
zijn zwakke gezondheid, die zich pas in zijn zeventiende jaar ging 
herstellen. Hij had twee broers, Pieter (geb. 1729) en Abraham (1730-
1816). Pieter was werkzaam op een handelskantoor in Amsterdam en 
Abraham werd bij gebrek aan belangstelling voor iets anders in de leidse 
fabriek opgenomen. 

Aan het eind van de jaren veertig kwam voor een van de drie broers 
de gelegenheid een detailhandel in "zulk ijzerwerk als behoord tot een 
schip en tot het zeevaren en van andere saaken (geen eetwaren) behoo
rende tot de reis, ook vlaggen, compassen, zandloopers" in Amsterdam 
over te nemen. Dit leek een florissante kostwinning. Een stage van drie 
jaar was nodig om deze branche te leren kennen. Door Abraham werd 
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deze kans afgewezen omdat hij te jong zou zijn en omdat hij hoopte 
Jacobs plaats in de fabriek te krijgen. Hoewel het zakelijk belang eiste dat 
Jacob in de fabriek zou blijven, bood deze toch aan de Amsterdamse kans 
te grijpen. 

Hij kwam in opleiding bij de eigenaar, diens echtgenote en zuster. 
Jacob verrichtte nauwkeurig alle karweitjes die hem werden opgedragen, 
maar van de meer belangrijke zaken werd hij onkundig gehouden. Na 
driekwart jaar overleden de echtgenote en de zuster, een half jaar later 
hertrouwde de eigenaar. Diens tweede vrouw was niet erg geïnteresseerd 
in de zaak, die al snel achteruit liep. Jacob overwoog zich als kompas
maker te specialiseren, maar ook daaraan werkte de eigenaar niet mee. 

Jacob keerde naar Leiden terug. Zijn vader overleed in 1750, waardoor 
hij, 23 jaar oud, de leiding van de fabriek op zich moest nemen. Er viel 
niet aan te ontkomen Abraham in het bedrijf te houden en met hem in 
compagnieschap de greinrederij voort te zetten. Jacob nam een onder
neming over die in financiële moeilijkheden was geraakt. De boekhou
ding was in de war en sedert jaren was de balans niet opgemaakt. In de 
loop van de jaren liquideerden enkele afnemers, bestellingen van anderen 
werden minder. Verbod voor uitvoer van greinen naar Italië en Wenen en 
achteruitgang van de export in het algemeen waren daarvan de oorzaak. 
Jacob pakte alles krachtdadig aan en na verloop van tijd kwam er verbe
tering in de situatie, de jonge fabrikant wekte vertrouwen. AI voort
ploegend werden de winsten hoger dan de levensbehoeften. 

In 1759 trouwde Jacob met de uit Middelburg afkomstige Susanna 
Tak. De bruidsschat bedroeg f 3.000 en f 3.000 aan meubilair en kleding. 
Haar grootste waarde was haar goede humeur en haar "deugdzaam en 
bijzonder naarstig gedrag." Uit dit huwelijk werden zes kinderen geboren, 
onder wie de opvolger Samuel. 

In 1762 werd de financiële positie van Le Poole versterkt door de 
nalatenschap van zijn schoonmoeder. In 1770 kon daardoor begonnen 
worden met de fabricage van zijden stoffen. De export werd op een 
bredere basis gebracht, naar de Oost, West-Indië, Duitsland en Italië. 
Jacob vestigde een filiaal in Amsterdam onder Jacob Westendorp en Zoon, 
een familierelatie. 

Na enige jaren was Le Poole de belangrijkste greinfabrikant van 
Leiden. In 1788 was de omzet zo groot dat zijn aandeel een derde bedroeg 
van de ingebrachte stukken bij de greinhal, waar alle greinproducten 
verplicht gekeurd moesten worden. 
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In 1773 kocht Jacob een huis aan de Garenmarkt en drie ernaast gele
gen pandjes, gelegen tussen Levendaal, Zijdgracht (de huidige Korevaar
straat) en de Raamsteeg. Het woonhuis liet hij verbouwen om er met zijn 
gezin in te wonen, de kleine percelen werden ingericht tot werkhuis. In 
1777 kwam de gelegenheid een nieuwe impuls aan het bedrijf te geven 
door een nieuw product te gaan vervaardigen, namelijk vlaggendoek. Toen 
bood het stadsbestuur hem tegen een lage prijs een erf aan, gelegen aan 
het Levendaal achter de panden van Le Poole aan de Garenmarkt. Jacob 
stelde zijn broer Abraham voor dit stuk grond aan te kopen voor rekening 
van de compagnieschap, maar deze weigerde dat. Jacob financierde de 
koopsom uit eigen middelen omdat hij nu de mogelijkheid zag met het 
weven van vlaggendoek te beginnen. Er werd op het terrein een huisje 
gebouwd voor het plaatsen van een verfketel. Op een open gebleven plaats 
kwamen een paar droogramen. 

De nieuwe goedkoop geproduceerde stoffen bleken aan te slaan, ze 
vonden hun weg naar afnemers in de Oostzeelanden, Oost- en West-Indië, 
Italië en Zwitserland. De firma Le Poole was tot aan de liquidatie in 1936 
bekend als vlaggendoekfabrikant. 

Ook in het maatschappelijk leven was Jacob actief. Hij stemde in met 
verschillende initiatieven van de Patriotten, hoewel hij zich niet bij hen 
aansloot. Zo steunde hij in 1782 een verzoekschrift van Leidse bedrijven 
aan de vroedschap, waarin werd aangedrongen om handelsbetrekkingen 
met de pas ontstane Verenigde Staten van Amerika (toen nog in oorlog 
met Engeland) aan te gaan. Ook ondertekende hij in dat jaar het voorstel 
van president-schepen Hendrik van Halteren om de Staten van Holland 
een onderzoek te laten doen naar de gang van zaken in de voor de 
Republiek slecht verlopende oorlog met Engeland. 3 In 1786 steunde Jacob 
het adres van Pieter de Vreede en achttien anderen aan de vroedschap 
voor grotere gelijkstelling van Rooms-Katholieken ten opzichte van de 
Gereformeerden. Zelf was hij, zoals de meeste leden van zijn familie , 
doopsgezind. 

In 1801 sloot hij zich aan bij een voorstel van textielfabrikanten aan 
het stadsbestuur, waarin voor protectionistische maatregelen werd gepleit. 

Zijn broer Abraham was schrander, maar moedeloos, driftig en onbe
redeneerd. Hij begon met alles, maar roffelde het in een driftig tempo af. 
Het personeel had noch respect noch genegenheid voor hem, wel vrees, 
want hij was óf te gemeenzaam óf hij bulderde zodra iets hem hinderde, 
kortom hem ontbrak de juiste instelling als leider en als koopman. Elk 
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voorstel tot uitbreiding of verbetering werd door hem gedwarsboomd of 
afgewezen en hij weigerde een zelfstandige taak in de fabriek op zich te 
nemen. Ontbinding van het compagnieschap zou het beste zijn geweest, 
maar Jacob hoopte dit vol te kunnen houden omdat hij niet wist hoe zijn 
broer anders zijn tijd zou moeten vullen, omdat hij geen enkele 
liefhebberij had, behalve het kaartspel. 

Toch heeft Jacob een poging gewaagd om zijn broer te interesseren 
voor het ondernemerschap. Abraham was op 8 oktober 1764 getrouwd 
met Sophia Francken, dochter van de eigenaar van de bierbrouwerij 'Den 
Os' aan de Nieuwe Rijn bij de Hartesteeg. Na overleg werd de bierbrouwe
rij in 1768 overgenomen door Jacob en Abraham Le Poole (voor f 18.000), 
ten behoeve van Abraham en zijn gezin. Sophia zou de administratie voe
ren, wat ze vóór haar huwelijk ook gedaan had. Door ongeïnteresseerd 
beheer liep dit bedrijf echter sterk achteruit. Ook hier waren dezelfde 
verhoudingen werkgever/werknemer te constateren en zelfs nog wat ern
stiger dan in de fabriek, omdat hier de knechts de baas waren, die de 
klanten onbehoorlijk behandelden. Bovendien werd er veel verwaarloosd 
en gestolen. 

De brouwerij verkocht men tenslotte in 1776 voor afbraak, wat een 
verlies van f 6.000 betekende. Abraham keerde weer terug als mede
directeur van de greinfabriek, waarin hij altijd nog een half aandeel had 
behouden. De vernieuwde samenwerking van de broers bleef moeilijk. 
Intussen was Jacobs zoon Samuel (1764-1826) met goedvinden van Abra
ham in opleiding in de fabriek gekomen, maar deze wilde hem niet als lid 
van het compagnieschap opnemen. 

SAMUEL EN SAMUEL }ACOB LE POOLE 
Samuel was de eerste Le Poole met een universitaire opleiding. In 1791 
verwierf hij de meestertitel in de rechtenfaculteit. Kort daarvoor, in 
oktober 1789, was hij getrouwd met de in Middelburg geboren Cornelia 
de Wind. 

Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren. Twee van hen stierven 
jong en een ander sterfgeval vermeldde de Leidse Courant op 6 maart 
1800: 

Gisteren avond omstreeks 9 uuren, overleed myne tederbeminde Echtgenoote CORNEUA 

DE WIND, in den bloeijende ouderdom van ruim 30 Jaaren. - Voor vier weeken ver

heugde ik my met haar over de geboorte van eenen Zoo n; haar Kraambed was in den 
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beginne voorspoedig, dan weldra verviel zy in eene verbaazende verzwakking, die haar 

van myne zyde weg nam. Haare dood ontrooft my in eens de liefste vreugd mynes levens, 

daar zy my geduurende tien Jaaren in alle mogelyke betrekkingen zo hoogst gelukkig 

maakte; myne drie onnozele Kinderen verliezen de beste Moeder, en haare Vrienden de 

trouwhartigste Vriendin. Dat zy thans in eene betere Waereld leeft, en aldaar haare voor 

slechts weinige weeken afgestorvene Moeder en Zuster wederziet, is het eenige, 't welke 

myne bittere droefheid door een inmengsel van troost kan verzachten. 

Helaas moest de bedroefde echtgenoot een half jaar later, op 23 september 
1800, weer een overlijdensbericht plaatsen. 

Het genoegen, 't welk my, na het afsterven myner hartelyke geliefde Echtgenoote, nog 

in myne kinderen overig bleef, werd heden op het smartelykst gestoord, door het over

Iyden van myn oudste Zoontje,)ACOB, in den tederen ouderdom van bykans twee Jaaren. 

Gelukkig vond de weduwnaar snel een nieuwe moeder voor zijn twee 
jonge kinderen Suzanna Cornelia en Samuel Jacob. In 1802 trad hij in het 
huwelijk met de in 1772 in Zaltbommel geboren Martha Anna Pompeyra. 

Samuel Le Poole was zeer actief in het Leidse stadsleven. Zo was hij in 
1815 lid van een commissie uit de burgerij die vrijwilligers wierf en 
verband verzamelde voor de veldtocht tegen Napoleon, die tot de slag bij 
Waterloo leidde. Van 1816 tot 1826 was hij lid van de gemeenteraad en 
van 1816 tot 1820 maakte hij deel uit van de gemeentelijke rekenkamer. 

Op 12 mei 1826 overleed "tot bittere droefheid van mij en mijne twee 
kinderen, mijn geliefde echtgenoot, de Heer Mr. SAMUEL LE POOLE, in den 
ouderdom van 62 jaren. Allen, die den braven man gekend hebben, zullen 
beseffen wat wij aan zijn dierbaar, en voor velen nog zoo nuttig leven, 
moeten missen. De bewustheid dat hij thans van alle zorgen bevrijd een 
beter genot smaakt, doet mij in den wil van de Voorzienigheid berusten, 
terwijl zijne nagedachtenis bij ons in gezegend aandenken zal blijven".4 

Het overlijden kwam een jaar nadat hij met zijn zoon Samuel Jacob 
(1800-1866) een compagnonschap was aangegeaan onder de firma Jacob 
en Abraham Le Poole. Samuel Jacob trouwde in 1828 te Maasland met 
Comelia Johanna Gaudina de Coningh (1807-1867), uit welk huwelijk 
negen kinderen werden geboren. Hij was als ondernemer zeer actief. Zo 
liet Samuel Jacob in de jaren 1838-1842 een nieuw bedrijfsgebouw aan de 
Garenmarkt bouwen en inrichten met stoommachines en daarmee aange
dreven spinmachines. In de volgende decennia werd het gebouw door 
aankopen van aangrenzende percelen geleidelijk aan vergroot. 

Het bedrijf leverde veel aan de Nederlandsche Handel-Maatschappij, 
de Koninklijke Marine en 's Rijks Artillerie-Magazijnen. De export be-
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perkte zich aanvankelijk tot Oost- en West-Indië en enkele nabij gelegen 
Europese landen, zoals België, enige Duitse staten en Frankrijk. In het 
midden van de 19de eeuw kwam ook de export naar China en Japan op 
gang. 

Van Samuel Jacob is een persoonlijk kasboek bewaard gebleven uit de 
jaren 1843-1859.5 Daaruit weten we dat hij in de jaren 1841-1849 lid was 
van de Kamer van Koophandel. Bovendien werd Le Pooie in 1847 be
noemd in de commissie voor de in 1848 te houden Nijverheidsten
toonstelling in Delft. Deze werd echter een jaar uitgesteld en in 1849 
vinden we in zijn kasboek herhaalde malen de post tentoonstelling Delft 
vermeld. Deze tentoonstelling van Voortbrengselen van Nijverheid duurde 
van 7 t/m 31 juli 1849, maar nog tot in augustus maakt het kasboek 
melding van Delft. Zelfs in 1850 vinden we op 9 juni: "naar Delft laatste 
bijeenkomst f 3". 

Natuurlijk was Le Poole, evenals vele andere fabrikanten, lid van de 
Sociëteit Amicitia. Deze sociëteit was opgericht in 1768 en vond in 1794 
een eigen onderkomen in het pand Breestraat 86. Vanaf 1846 vonden daar 
soirf:es musicales dansantes plaats, die veelvuldig bij de uitgaven in zijn 
kasboek voorkomen. In 1860 werd naast de Rijnsburgerpoort een buiten
sociëteit voor Amicitia gebouwd, ontworpen door de stadsarchitect Jan 
Willem Schaap. Ook was Samuel Jacob lid van het in het Plantsoen 
gelegen Musis Sacrum, dat in 1828 opgericht was door A Le Lièvre met 
als doel "de bloei van en de liefde tot de Toonkunst onder de ingezetenen 
van Leiden te bevorderen en ter algemene veredeling en beschaving mee 
te werken, door goede concerten en de gelegenheid tot het oefenen en 
uitvoeren van uitgelezen muziekstukken." De Maatschappij voor Toon
kunst, de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen en het Leesgezelschap 
telden hem ook onder hun leden. De meeste concerten vonden plaats in 
de Stadsgehoorzaal en Zomerzorg. 

Verder gaf hij bijdragen aan het genootschap Mathesis Scientiarium 
Genitrix (MSG) en het Weeshuis aan de Hooglandse Kerkgracht. Aan de 
Doopsgezinde Kerk, waarvan hij lid was, betaalde hij f 30 per jaar, later 
f 25. 

Ook bezat Le Poole het buitenhuis Bijdorp in Oegstgeest, waarheen hij 
met een koets reisde, die bij buurman Kottner gestald werd. Over het jaar 
1851 betaalde hij daarvoor aan tolgelden 32 x f 0,40 en 5 x f 0,20 = f 
13,80. Hoewel dit buitenverblijf al vanaf het begin (1843) in het kasboek 
voorkwam met uitgaven voor de tuinman en tuinvrouw, enkele werklie-

----I 
I 
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Een bladzijde uit het kasboek van Samuel Jacob Le Poole (archief Le Poole inv.nr. 707). 
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den en betaling aan dorpslasten en Rijnlands bundergeld, werd de eerste 
steen voor het huis pas gelegd op 25 maart 1845 door zijn toen vierjarige 
zoontje Piet (Petrus Jacobus). 

SAMUEL LE POOLE. 
BESCHERMHEER VAN DE ARBEIDERS 

Over de zoon van Samuel Jacob, de naar zijn grootvader vernoemde 
Samuel (1834-1891), misschien wel de meest bekende Le Poole, komen we 
ook aardig wat te weten uit het al vermelde kasboek. 'Sam' bezocht de 
lagere school van de heer Nieuwveen, terwijl juffrouw Rollandet voor zijn 
oudere zusje Clara betaald kreeg. Samen met Clara nam hij les aan de 
muziekschool van de Maatschappij voor Toonkunst, waarvoor zijn vader 
f 12,50 per kwartaal neertelde. Voor de kinderen werd ook aan de 
dansmeester De Planque in de Nieuwsteeg betaald. 

Vanaf 1846 komen uitgaven voor ten behoeve van Sam aan 
T.G Bruining, tekenrneester op de Haarlemmerstraat. In juli van datzelfde 
jaar wordt vier gulden genoteerd voor de zwemschool van Sam. Toch ging 
het leren zwemmen daar zeker niet snel genoeg. Vader Le Poole betaalde 
in september nog eens drie gulden maar nu aan J. Arnoldus voor zwemles 
aan Sam gedurende de zomer. Nog verschillende zomers werd voor de 
Zwemplaats betaald. Deze bevond zich in de Singel bij de Herenpoort. 

In september 1847 meldde de Leydsche Courant dat H ••• ruim een 
twintigtal jongeren zich heeft aangemeld om voor de volgende cursus als 
leerlingen tot het gymnasium te worden toegelaten." Sam Le Poole was 
één van hen. Zijn vader betaalde twee maal per jaar f 50 schoolgeld voor 
hem. Op 28 maart 1852 vond het aannemen en de doop van Sam plaats. 
Vader noteerde in zijn kasboek: ten huize van Dom. Doyer [de doops
gezinde predikant ds. A Doyer, Hogewoerd] f 2, door Sam in het zakje 
f 10, aan de kosteres [de weduwe Schilham] f 2. 

Een paar maanden later, in september, werd Sam ingeschreven als 
student aan de Leidse universiteit. Die inschrijving kostte papa f 14. Ook 
werd de jonge student lid van het Studentencorps (f 20), waarvan de in
trede ook f 20 bedroeg en de avond van het ontgroenen f 8. Sam werd lid 
van de schermvereniging Arena (j 10) en van Sempre Crescendo (f 11,50). 
Deze laatste vereniging was in 1831 opgericht door de Leidse Jagers. De 
eerste dirigent van Sempre was N.J. Wetrens (1808-1862). Na diens dood 
volgde zijn jongere broer AJ. Wetrens (geb 1822) hem op. Zeer bekend 
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werd Sempre om zijn jaarlijkse 'armenconcerten', waar de familie Le Poole 
dan ook regelmatig naar toe ging. 

De hoogleraren in de bespiegelende wijsbegeerte en letteren John Bake 
(1787-1864), Jan Hendrik Stuffken (1801-1881), Reinhard Petrus Anne 
Dozy (1820-1883) en Carel Gabriël Cobet (1813-1889) kregen elk f 30, 
evenals Gideon Jan Verdam (1802-1866), die wis- en natuurkunde 
doceerde. In april 1855 werd f 200 voor Sams doctoraal examen betaald. 
In die periode kreeg hij ook tien gulden maandgeld. 

Op 19 november 1856 overleed Sams dertienjarige broertje Anne 
Cornelis na een ziekbed van drie maanden. Deze werd in Katwijk begra
ven, waarvoor de vader nauwgezet in zijn kasboek vermeldde: 

begrafeniskosten en andere uitgaven bij de dood van onze lieve Anne 

gehele begrafenis f 67,50 
aan 2 bidders (van Drie! en Ewijk) 

de Wringer kist 

arm bus te Katwijk 

aan onze beide meiden 

aan Hendrik van Klaveren 

aan de meiden van mijn moeder 

advertentie in de kranten 

dankbetuiging in de kranten 

f 28,00 
f 34,50 

f 2,50 

f 30,00 

f 3,00 
f 10,00 
f 8,65 
f 11,50 

Samuel Le Poole sloot zijn studie in de rechten af op 10 december 1857 
met het verdedigen van 33 stellingen. Hiervoor betaalde zijn vader 
f 182,50. Na zijn studie bezocht hij enkele textielfabrieken in Engeland, 
onder andere die van Fred Illingworth in Bradford, om zich voor te 
bereiden op zijn toekomstige functie als beherend vennoot van de firma 
J & A Le Poole. 

In Engeland viel hem op dat er al enige wetten ter bescherming van de 
werknemers, met name vrouwen en kinderen, bestonden. Dit was juist 
gunstig voor het bedrijf en voor de arbeiders, die, omdat zij niet zo snel 
vermoeid raakten, minder fouten maakten, terwijl het ziekteverzuim lager 
was en de werklust groter. 

Samuel Le Poole beschouwde de ondernemer als een beschermheer van 
zijn werknemers. In de periode 1859-1867 schreef hij indringende artike
len in De Economist. 6 Eerst legde Le Poole de nadruk op de overreding 
van zijn medefabrikanten, vervolgens richtte hij zich tot de overheid met 
het verzoek om in te grijpen. Belangrijk hierbij was het Leidse initiatief 
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tot beperking van kinderarbeid in fabrieken aan koning Willem III (1863). 
Daarin verzochten dertig Leidse fabrikanten om een wettelijke regeling ter 
beperking van de kinderarbeid. In 1874 kwam mede dankzij deze petitie 
het kinderwetje van Van Houten tot stand. 

Deze Le Poole was ook actief op politiek gebied, als gemeenteraadslid 
(1868-1889) en lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Verder 
maakte hij deel uit van de anti-revolutionaire kiesvereniging 'Nederland 
en Oranje', waaruit in 1878 de Anti-Revolutionaire Partij ontstond. 

In 1861 trouwde Samuel in Utrecht met Anna PetronelIa Mulder 
(1838-1903). Het echtpaar betrok eerst een huis aan de Maredijk met een 
achtergevel aan de Trekvaart, later woonde het gezin korte tijd aan de 
Hogewoerd. Tenslotte verhuisde het na het overlijden van zijn ouders in 
1866 en 1867 naar het woonhuis naast de fabriek aan de Garenmarkt. 
Uit dit huwelijk werden zeven zoons en vier dochters geboren. 

In 1870 deed Samuels jongste broer Lodewijk Gerardus (Louis) zijn 
intrede als vennoot in de firma. Hij was ook voor zijn verdere opleiding 
in Engeland geweest. Van 1867 tot 1870 verbleef Louis in Bradford bij 
Fred Illingworth om zich te bekwamen voor zijn toekomstige taak als 
firmant van de firma J. & A Le Poole. In 1871 trouwde hij met Charlotte 
Dorothée Marie de Vriese (1847-1928), waarna het echtpaar Gerecht 10 be
trok. Louis en zijn vrouw kregen zes kinderen. 

HET BEZOEK VAN ILLINGWORTH AAN LEIDEN 

In de zomer van 1884 bezocht het echtpaar Illingworth de families Le 
Poole. 7 Allereerst brachten Fred en zijn vrouw een bezoek aan Louis en 
zijn gezin op het Gerecht: " ... We reden direct naar de woning van onze 
vriend, een echt oud Spaans (?) huis met licht geschilderde kozijnen en 
groene blinden, alles zo glimmend mogelijk. Een net dienstmeisje met een 
keurig schoon japonnetje en een geplooid mutsje deed open en begeleidde 
ons door een lange schone gang." Aan het eind daarvan was een "gezellige 
kamer met openslaande ramen, die uitkwamen in een heerlijk grote tuin. 
Daar werden we hartelijk ontvangen door Dorothée Le Poole." Met de 
drie kinderen, Samuel, Johanna en Françoise converseerde men in geba
rentaal. 

Het viel de buitenlandse bezoekers op dat Leiden bijzonder rijk aan 
geboomte was, zodat de straten soms een slordige indruk gaven door bla-
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Het Gerecht met op nummer JO het huis van Louis Le PooIe, 1884 (foto Fred IIIingworth). 

deren, maar ook ander afval. Opvallend voor de Engelsen was de thee
stoof met ketel, die de vrouw des huizes voor de gasten bediende. 

Op 31 mei werd een bezoek gebracht aan de markt en aan de fabriek 
(waar geen vrouwen werkten). Men ontmoette ook de zuster van mevrouw 
Le Poole, Marie Anne de Vriese, die een avondschool runde voor fabrieks
meisjes/jongens. Hier werd lezen, schrijven, rekenen en zingen onder
wezen, en bovendien voor de meisjes ook naaien. Met Samuel Le Poole 
bezochten de Illingworths de Universiteitsbibliotheek, het Chemisch 
Laboratorium en het Academiegebouw. Vervolgens ging het gezelschap 
naar de doopsgezinde kerk waar Louis diaken was. Mannen zaten daar in 
banken om de vrouwen heen, terwijl een oude vrouw stoven aanbood. Het 
echtpaar vond dat men slecht en langzaam zong. 

Ook bezochten de Illingworths de Burcht en reisden zij met de stoom
tram naar Oegstgeest, waarbij zij constateerden dat er vele buitenplaatsen 
waren. De vijfde juni bezocht men de Hortus Botanicus, waar de vader 
van mevrouw Le Poole, prof dr. W.H. de Vriese, vroeger directeur was ge
weest. 's Middags trok men naar de voormalige Lakenhal die tot museum 



DE FAMILIE LE POOLE 79 

Sam enJohanna in de tuin van Gerecht JO, 1884 (foto Fred lIIingworth). 

was ingericht, "waar veel te zien is van oudheden uit de 14de eeuwen ook 
zeer veel dat van de Spanjaarden uit de tijd van het beleg van Leiden in 
1574 afkomstig is." Daarna bracht men een bezoek aan het stadhuis, waar 
Samuel Le Poole, die toen gemeenteraadslid was, een rondleiding verzorg
de. Het enige zeer belangrijke vond het echtpaar een mooi oud wand
tapijt. 

De volgende dag stond een bezoek aan het museum van Oudheden op 
het programma. Daar leidde de directeur C. Leemans hen rond over de 
Egyptische afdeling. In de Zeevaartschool werd het gezelschap ontvangen 
door directeur De Goeje. Diezelfde avond dineerden de gasten bij de 
familie Le Poole op de Garenmarkt, waar ze enige genoeglijke uren door
brachten en luisterden naar piano- en vioolspel en zang. Op 9 juni 
konden ze de SOste verjaardag van Samuel Le Poole meevieren. 
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DE CORRESPONDENTIE VAN SAM LE POOLE MET ZIJN OUDERS 

De zoon van Louis Le PooIe, een tweede Samuel Jacob (1873-1931), 
bezocht de Aalmarktschool van Japikse en vervolgens de HBS. Voor zijn 
verdere opleiding in de textielbranche ging hij evenals zijn vader, oom en 
gelijknamige neef naar het buitenland. Uit die periode (Krefeld 1891-1893 
en Bradford 1894-1895) is een briefwisseling bewaard gebleven. Regel
matig schreven de ouders naar hun zoon, waarbij de vader tamelijk zake
lijk was. 8 

Zo stuurde deze op 27 oktober 1891 240 mark voor schoolgeld en 
schreef daarbij dat hij per monsterpost verschillende stalen van polerniet, 
grein en vlaggendoek zond. Op 2 december wilde hij nieuws ontvangen 
over Sams werkzaamheden op de Webeschule en het huiswerk. Nog een 
paar keer kwam de vraag hoe het op de Webeschuie ging terug in de 
brieven van de vader. Vermanend meldde hij dat Sam moest bedenken dat 
het verblijf in Krefeld ook diende bij te dragen tot zijn vorming voor zijn 
carrière. Wanneer extra lessen nodig zouden zijn, moest hij die nemen. 
Ook eind 1892 werden aan hem weer stalen sajet toegezonden met prijs
opgave en tevens de vraag: "Zou Herr Müller niet geneigd zijn garens die 
hij uit Engeland ontvangt voor een deel bij ons te laten verven?" Een 
satijnweefsel werd eveneens opgestuurd met het vriendelijke verzoek de 
stalen grondig te willen onderzoeken. Sam mocht echter van de stalen 
slechts enkele draden uitrafelen om ze niet verder te beschadigen. Na 
gebruik moest hij ze aan zijn moeder, die hem kwam bezoeken, weer mee 
teruggeven. 

Sams moeder schreef meer over huis-, tuin- en keukenaangelegenheden, 
maar dan vaak ook letterlijk: dienstmeisjes die niet bevallen, oneerlijk zijn, 
zomaar weg blijven, enz. Een boekenkast werd boven gezet, maar daarin 
plaatste men nog niet de Hollandse boeken, "omdat de meiden die dan 
zoo gaan lezen." Het blijft een komen en gaan van huishoudelijk perso
neel. Herhaaldelijk treffen we een advertentie in de krant aan, waarin 
mevrouw Le Poole van het Gerecht een P.G. hulp zoekt, die ook genegen 
is behulpzaam te zijn bij kinderen. 

"Mina gaat Zaterdag weg, gaat dienen bij de familie Carpentier Wilder
vanck op het Plantsoen als meid-alleen. Zij is erg nonchalant, wij zijn blij 
dat ze met St. Nicolaas weg is, ze maakt alle pakjes open en zal daar dus 
ook wel in snuffelen." "De meid die Zaterdag acht dagen geleden kwam 
verdween de Donderdag daarop zonder een woord te zeggen onder de 
koffij. Ze had al veel gehuild, was nog nooit van huis geweest en was erg 
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groen. ze dacht dat we aan het ontbijt en aan de koffij ook bier dronken. 
Nu heb ik een dochtertje van de breivrouw, die zo'n beetje helpt, een 
aardig kind, maar men moet veel zelf doen." 

Zo nu en dan vinden we in de brieven van moeder Le Poole iets 
positiefs over haar gedienstigen. "De nieuwe keukenmeid doet haar best, 
ze kookt met veel meer zorg dan Mie, draagt een muts en ziet er netjes 
uit." 

Ook meldde Sams moeder de uitjes, het bezoeken van concerten bij
voorbeeld. Zo schreef ze over een concert van Sempre Crescendo in de 
Nieuwe Zaal (december 1891). Het is haar slecht bevallen. De stoelen 
stonden zeer nauw op elkaar, met een ijzeren staaf van onderen verbon
den, zodat ze niet konden verschuiven. Ze zat naast een heel dikke man, 
waardoor ze het zeer benauwd had. "In de pauze stroomde de zaal leeg 
door een stuk of tien deuren, zodat er veel tocht kwam. De professoren 
waren gerokt en gewittedast, ook sommige andere heren. Juffrouw 
Humme zong allerliefst. Er werd veel drukte gemaakt met kransen. Ik 
moest het bekopen met een dolle hoofdpijn." Aan het eind van de brief 
schrijft ze: "Wij verlangen naar uwe komst, breng alle kapotte kousen 
maar mede." 

Uitgebreid kwam het bezoek van de koninginnen Emma en Wilhel
mina aan Leiden op 18 februari 1892. De wachtkamer eerste klasse van het 
Leidse station, dat toen nog op Oegstgeests grondgebied lag, was door de 
Haagse firma Pander van nieuwe meubels en draperieën voorzien en tot 
ontvangstsalon ingericht. De Leidse bloemist Meijer had voor bloem
versiering gezorgd . 

Ter verwelkoming waren aanwezig de Leidse burgemeester De Laat de 
Kanter, de gemeentesecretaris Kist en de wethouders De Sturler en Juta. 
Op het perron was een brede loper uitgelegd, waarover de beide vorstin
nen naar de wachtkamer gingen. Koningin Emma was in lichte rouw, 
Wilhelmina in een grijs kostuum en een grijze hoed met zwarte veer. De 
in het wit geklede dochtertjes van de wethouders De StUIler en Juta boden 
boeketten aan. Nadat het 's morgens nog gesneeuwd had en er nog weinig 
vlaggen wapperden, kwam de zon door en kon het gezelschap de rijtoer 
door de stad in open rijtuigen maken. 

De familie Le Poole trok eerst naar het stadhuis om vandaar de stoet 
te zien, maar men kreeg er al gauw genoeg van. "Ik [mevrouw Le Poole) 
ging met de zusjes naar Mien, daar zagen we het veel beter, want in 't 
Stadhuis is men zoo hoog." In het Academiegebouw brachten de vorstin-
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De tuin van Gerecht 10, 1884 (Foto Fred IlIingworth). 

nen een bezoek aan de Senaatskamer met alle professorenportretten. Er 
was ook een kleine expositie uit het archief ingericht van alle documenten 
over de prinsen van het Huis van Oranje, die hier gestudeerd hadden. Het 
bezoek duurde slechts een kwartier! 

Een half uur trok men uit voor een rondleiding in het Museum van 
Natuurlijke Historie, waar de directeur in de vogelafdeling vergunning 
vroeg om een onlangs uit Indië ontvangen vogeltje van een onbekende 
soort, ter grootte van een kolibrie, de naam te mogen geven van Dicaerum 
Wilhelmine. Ook het bezoek aan de Lakenhal duurde niet meer dan een 
kwartier. Hier werden eveneens fraaie bloemstukken aangeboden, maar 
ook in prachtbanden gebonden exemplaren van de catalogus. Veel aan
dacht kreeg de pot, waarin de bekende hutspot gevonden was, en het 
schilderij dat betrekking had op het beleg. Mevrouw Le Poole schreef aan 
Samuel: "Men zegt dat de koninginnen gehuild hebben bij het grote 
schilderije van de hongerige mensen." 

De Le Poole'swaren zeer koningsgezind, want toen de koninginnen op 
10 juni 1892 Utrecht bezochten, ging de familie naar de nichten Rovers 
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en Van Heusden aan de Maliebaan om de vorstinnen daar weer te kunnen 
aanschouwen. Over het huis aan de Maliebaan en de bewoners schreef 
moeder Le PooIe: "Een beeldige villa, alles mooi en smaakvol, behalve de 
bewoonsters zelf: vooral Lida van Heusden is net een trapgans; zij zijn 
heel rijk." 

Mevrouw Le Poole liet zich wel vaker onaardig uit over haar tàmilie
leden . Zo schreef ze over een uitstapje naar Den Haag met de drie 
dochters Johanna, Françoise en Louise in een gehuurde vigilante. Eerst 
werd een wintermantel voor Johanna gekocht, vervolgens ging het gezel
schap naar familieleden in de Javastraat, waar de jongste meisjes versjes 
opzegden. "Tante Marie was er ook, met het eten ook juffrouw Juynboll 
en nicht Jeannette Schneither, die veel praat, eene heerlijke afleiding, nu 
kan tante Marie niet zo zeuren." 

DE LAATSTE LE POOLE'S 

De neven, beiden Samuel Jacob geheten, zoons van Samuel en Lodewijk 
Gerardus Le Poole, hebben dus een opleiding voor het werk in de fabriek 
bij buitenlandse collega's van hun vaders gekregen. 

Samuel Jacob Le Poole Szn. (1862-1915) kwam in 1885 in de firma, 
waar hij met name de leiding had over de ververij. Hij overleed onge
huwd, waarmee voor zijn familie een hartelijk geliefde broeder en trouwe 
steun, voor de zaak een kundig chef, voor zijn arbeiders een rechtvaardig 
patroon en voor de stad Leiden een hooggeacht en uiterst nuttig burger 
h . 9 

eengmg. 
Zijn jongere neef, aan wie zijn ouders zo veel brieven stuurden, werd 

in 1896 in de firma opgenomen. Deze Samuel Jacob trouwde in 1911 met 
Odilia Arnolda van Beek. Na zijn dood kwam het bedrijf in het bezit van 
zijn weduwe en hun zoons Jacob en Antony. Procuratiehouder werd de 
zuster van de overledene, Françoise Antoinette (1882-1961). Omdat zijn 
zoons niet van plan waren om het bedrijf over te nemen werd dit in 1936 
verkocht. 

Aan deze Samuel Jacob en misschien aan zijn zuster Françoise 
Antoinette danken we het dat zich in het Leidse Gemeentearchief naast 
zakelijke archiefstukken zo veel aardige dOCllments hllmaines zijn bewaard 
gebleven, waaruit ik dit artikel heb kunnen samenstellen. 
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Samuel Jacob Le Poole en Odilia Arnolda van Beek op hUll huwelijksdag, 8 juni 1911 

(Pv nr. 59602). 
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Noten 

1. Memorie van J. Le Poole over allerlei voorvallen in zijn persoonlijk leven, dat van 
zijn familie en in het met zijn broer Abraham gevoerde textielbedrijf (1788); Archief 
Le PooIe, inv.nr. 703. Alle archivalia berusten in het Gemeentearchief Leiden. 

2. Hij komt, evenals zijn zoon Jacob (I) niet in de Leidse doopboeken voor, waaruit valt 
af te leiden dat hij doopsgezind was, zoals in ieder geval van zijn latere 
afstammelingen bekend is. 

3. Annie Versprille, 'Het memorandum van Jacob Le PooIe, fabrikant in greinen', Leids 
Jaarboekje 70 (1978) 122-133. 

4. Overlijdensadvertentie in de Leydse Courant, ondertekend door de Wed. S. Le PooIe, 
geb. Pompeyra. 

5. Privékasboek van SJ Le PooIe, 1843-1859; Archief Le PooIe, inv.nr. 707. 
6. 'Iets over het arbeiden van kinderen in de fabrieken' (1859); 'Fabriek en school' 

(1859); 'Pogingen voor een goede zaak' (1860); 'Gevolgen van wettelijke regeling op 
het arbeiden in fabrieken' (1861); 'Zorg voor de werkman' (1861); 'Vermindering van 
werk-uren in fabrieken' (1861); 'Brief van een fabrieksarbeider' (1861); 'Een krachtig 
bewijs ' (1864); 'Ongelukken in fabrieken' (1865); 'Het vierde rapport van de com
missie voor het arbeiden van kinderen in Engeland' (1866); 'Fabriekskinderen' (1867). 

7. H.M. I1lingworth, A Fortnight in Ho/Jand (Bradford 1884). Met foto's van 
F. Illingworth (Bib!. GAL 1278/ 3). F.A. Le PooIe, 'A Fortnight in Holland' , Leids 
Jaarboekje 40 (1948) 140-147. 

8. Brieven en briefkaarten betreffende persoonlijke aangelegenheden van Lodewijk 
Gerardus Le Poole aan zijn zoon Samuel Jacob, 1881, 1887-1908; Archief Le Pao Ie, 
inv.nr. 735. Brieven, briefkaarten en telegrammen van Charlatte Dorothée Marie Le 
Poole- de Vriese aan haar zoon Samuel Jacob betreffende persoonlijke 
aangelegenheden, 1881-1923; Archief Le Pao Ie, inv.nr. 736. 

9. D. Hartevelt HCzn ., 'In memoriam Samuel Jacob Le Poole Szn', Leids Jaarboekje 13 
(1916) LXXXN-XCVI. 
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Wil/cm Hendrik Suringar, 1790- 1872 (CAL, Leidse afdeling van Nederlandsch Mettray). 



PA] OTGAAR 
JF]G. VAN SCHAlK 

'Vrolijk en te vreê': 
het wel en wee van Leidse jongens op Mettray (1851-1879) 

INLEIDING 
Op 8 januari 1851 werd ten huize van de bekende Leidse industrieel 
Abraham Hartevelt ]zn. de eerste vergadering gehouden van het stichtings
bestuur van "Nederlandsch Mettray afdeling Leiden", een van de talloze 
instellingen die zich bezighielden met de heropvoeding van onhandelbare 
en verwaarloosde jongeren. Leiden was hiermee een van de vele Neder
landse steden die zich aansloten bij deze organisatie die duidelijk natio
naal gericht was en uitsteeg boven de honderden locale verenigingen die 
vaker op idealisme draaiden dan op kennis van zaken. 

In de periode 1851-1879 heeft de Leidse afdeling van Nederlandsch 
Mettray met redelijk succes een vijf tiental ontspoorde jongens met uiteen
lopende sociale achtergronden naar de instelling in Gelderland gestuurd 
om hen na heropvoeding als gelouterde aankomende volwassenen in de 
maatschappij te laten meedraaien. 

DE ZORG VOOR DE VERWAARLOOSDE JEUGD 

Hoewel de bezorgdheid om en aandacht voor misdeelde jeugdige perso
nen eeuwenoud is - men denke slechts aan de vele weeshuizen in de 
Middeleeuwen -, is het verschijnsel 'gezinsvervangende tehuizen' iets dat 
in de negentiende eeuw is ontstaan. In deze veelal op het platteland 
gelegen instellingen probeerden idealistische, vaak vrijzinnig protestantse 
volwassenen met een variant op het gezegde "Den arme gegeven is Gode 
geleend" ontspoorde jongeren door middel van een straffe hand, een lief
lijk gemoed en regelmatige arbeid tot nuttige leden van de samenleving 
op te voeden. 

De vraag waarom deze "residentiële pedagogische instituten" zijn ont
staan en waarom juist in de negentiende eeuw, is door vele cultuur
historici diepgaand onderzocht.! Binnen het kader van dit artikel is het 
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onmogelijk hier uitputtend op in te gaan. Slechts een aantal oorzaken kan 
aan bod komen. 

Wat vooral heeft bijgedragen tot de gegroeide aandacht voor uit de 
boot gevallen jongeren, is ongetwijfeld de nasleep geweest van twee grote 
gebeurtenissen aan het eind van de achttiende eeuw: de Industriële Revo
lutie en de Franse Revolutie. 

Door het ontstaan van machinale arbeid en de daarmee gepaard 
gaande trek naar de grote steden ontstonden, als eerste in Groot
Brittannië, grote sociale problemen die niet onmiddellijk opgelost konden 
worden. 2 Omdat de traditionele kerkgenootschappen niet alert genoeg 
reageerden op de noden van het stadsproletariaat groeide er bij de indus
triearbeiders een sterke vervreemding van de kerk.3 

Ook de gevolgen van de Franse Revolutie en de Napoleontische 
oorlogen hebben een grote invloed gehad op het denken over 'zielige' 
kinderen. Door het grote verlies aan mensenlevens in de veroverings
oorlogen van Napoleon waren veel kinderen halfwees geworden en 
zwierven zij soms doelloos rond in de stad of op het platteland. Waren zij 
bovendien aangetast door het sterk profane karakter van de Verlichting 
en de Franse Revolutie, dan liepen zij de kans helemaal buiten de kerk 
terecht te komen en zo ten prooi te vallen aan drank, misdaad en, na 
1850, misschien wel aan het socialisme. 

Reddingspogingen 
Bij veel gelovigen aan wier oprechtheid niet getwijfeld hoeft te worden, 
ontstond kort na 1800 de behoefte om voor de gedemoraliseerde volwas
senen en kinderen iets meer te doen dan in achterbuurten rond te gaan 
met pannetjes soep en de verzekering dat armoede en ellende weliswaar 
vervelend waren, maar dat er in ieder geval een stoel in de hemel klaar 
stond zolang ze maar rein bleven.4 

Velen met deze reddingsgedachte vonden elkaar in het Réveil, een 
opwekkingsbeweging binnen het protestantisme die ervan uitging dat het 
Heil ook gevonden kon worden buiten de gevestigde kerken om.s Door 
individuele religieuze verdieping bijvoorbeeld, door een sterke verinner
lijking van het persoonlijk geloof en een innig medeleven met de minder 
bedeelde medemens. Hoewel het Réveil zich aanvankelijk met louter 
godsdienstige redding bezighield, kwam er in de jaren twintig van de 
negentiende eeuw ook bemoeienis met meer wereldse zaken. 

, 
I 
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Het huis van Abraham HarteveftJzn. in de Breestraat omstreeks 1890 (GAL, BLO 81020) . 

Zo kwam in Engeland, mede door toedoen van aanhangers van het Réveil, 
in 1819 de Factory Act tot stand, een wet die fabrieksarbeid voor kinderen 
tot negen jaar verbood, en werd in Nederland in 1823 het Nederlandsch 
Genootschap tot Zedelijke Verbetering der Gevangenen opgericht. 
Weliswaar waren de stichters van dit genootschap vrijzinnige protestanten, 
geen echte Réveilisten dus, maar hun zuiver filantropische opvattingen 
over redding van sociaal zwakkeren kwamen wel dicht in de buurt. Dit 
verschijnsel kwam vaker voor, zodat filantropie en Réveil dikwijls één 
beweging werd met dezelfde personen. 6 

Aandacht voor de jeugd 

Gezien de grote hoeveelheid instellingen die zich, vooral na 1830, bezig
hielden met jongeren die om welke reden dan ook tussen de wal en het 
schip waren gevallen, moet men ook in de vorige eeuw hebben gedacht 
dat het bezit van de jeugd een goede toekomst garandeerde. Over de vraag 
hoe de spes patria: gered diende te worden, werden filantropen en aan
hangers van het Réveil het snel eens: isolement in een opvoedingstehuis 
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buiten de stad. Een dergelijke locatie bood een uitstekende gelegenheid 
om ontspoorde jeugd te observeren, te controleren en uiteindelijk, ge
vormd en bijgeschaafd, terug te zenden naar de maatschappij. 

De eerste experimenten met dergelijke tehuizen vonden al vroeg plaats 
in Engeland, het land dat als eerste te maken kreeg met losgeslagen 
fabrieksjeugd. De Philantropic Society of London, opgericht in 1788, 
bouwde tegen het einde van de achttiende eeuw drie huisjes op het platte
land waar lastige jongens en meisjes door middel van landbouwwerkzaam
heden heropgevoed werden. 7 

Ook in de Duitse staatjes werden al vrij vroeg - rond 1820 - tehuizen 
gebouwd voor de jeugd. Zoveel zelfs, dat er van een golf reddingshuizen 
gesproken kan worden.8 Gezien de toestand van de jongeren die erin 
werden opgenomen, wilde beesten, levend van bedelarij, diefstal, eetbare 
kruiden en wortels,9 was iets dergelijks hard nodig. 

Stroomversnelling 

Na 1830 werden de problemen die de Industriële Revolutie in Groot
Brittannië had veroorzaakt ook op het platteland van Europa merkbaar. 
De verstedelijking betekende voor veel arbeiders slechte huizen, waarin 
sanitair vaak ontbrak, en een sociaal isolement, omdat zij in grote steden 
nauwelijks verder kwamen dan de gang van fabriek naar het krot waarin 
zij huisden. Langzaam maar zeker ontstond in een aantal Europese steden 
een arbeidersmassa die in zeer slechte omstandigheden verkeerde. Dat er 
voor de kinderen van dit proletariaat het ergste gevreesd moest worden, 
laat zich raden. 

De beter geslaagden in de samenleving waren natuurlijk niet blind 
voor deze ontwikkeling. Zij konden de arbeiders met gemengde gevoelens 
van angst en oprecht medeleven van nabij zien en waarschijnlijk ook 
ruiken. Vandaar dat kort na 1830 - vooral in Frankrijk, dat in dat jaar 
een revolutie had meegemaakt - op velerlei manieren werd geprobeerd 
een antwoord te vinden Of de problemen van 'het grauw'. Dit uitte zich 
in een stroom publicaties,! maar ook in het stichten van genootschappen 
die zich bezighielden met het systeem van patronage, het bezoeken en ook 
wel controleren van armen en gevangenen, en tenslotte het oprichten van 
armenschooltjes, kinderbewaarplaatsen en tehuizen voor gevallen en bijna
gevallen meisjes. 

Al deze filantropische activiteiten culmineerden in 1838 in de 
oprichting van een grote landbouwkolonie in het plaatsje Mettray, vlakbij 
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Tours. Initiatiefnemer was Charles Lucas (1803-1889), inspecteur-général 
des priSOllS du Royaume, die in 1837 en 1839 studiereizen maakte naar 
onder andere Nederland, Duitsland en de Verenigde Staten, om daar 
kennis te nemen van de hervormingen op het gebied van gevangenissen. 11 

Tijdens zijn tocht door Duitsland bezocht hij het Rauhe Ha us - gesticht 
in 1833 -, het reddingshuis voor verwaarloosde Hamburgse kinderen, dat 
zich in korte tijd een grote faam had verworven. In dit huis werd in 
gezinsverband en met zachte hand gewerkt aan de redding van de kinder
ziel. 12 

Lucas was na zijn bezoek aan het Rauhe Haus zo enthousiast dat hij 
zijn vroegere principes, correctie door cellulaire opsluiting, overboord 
gooide en zich vol overgave stortte op de stichting van een verbeterings
huis waar de harde hand taboe was, genegenheid voorop stond en waarin 
door middel van agrarische arbeid geprobeerd werd de regeneratie van de 
pupillen te bewerkstelligen. Een groot verschil met de Hamburgse instel
ling was dat op Mettray veelal jeugdige delinquenten te werk werden ge
steld, terwijl in het Rauhe Haus alleen verwaarloosde kinderen zonder 
strafblad werden opgenomen. 13 

Net als op het lichtende voorbeeld in Duitsland werd ook op de 
Franse landbouwkolonie op familiebasis gewerkt. Een tamelijk grote 
familie, gezien de omvang van de groep - veertig pupillen -, maar het 
systeem werkte. "Uit heel Frankrijk ruilden kinderen hun cel in voor de 
heldere hemel van Mettray."14 Of deze jeugdige boefJes zaten te wachten 
op de klaroenstoot waarmee ze 's ochtends vroeg werden gewekt en op de 
muzieklessen waaraan de directie van Mettray een grote waarde toeken
de,15 valt te betwijfelen, maar alles beter dan de waarschijnlijk niet gerief
lijke gevangenissen waarin ze daarvoor hun leven sleten. Dat Mettray een 
succes was, wordt duidelijk uit de statistieken; daaruit blijkt dat de meeste 
jongens die in hun negentiende levensjaar de inrichting verlieten, zich 
onberispelijk gedroegen. Bovendien was in het revolutiejaar 1848 in de 
kolonie alles rustig gebleven, terwijl het in de echte gevangenissen in 
Frankrijk overal knap onrustig was.16 

Het succes van Mettray leidde in een aantal Europese landen tot 
navolging. Zo werd in België in 1849 de agrarische kolonie Ruysselede 
gesticht. In Engeland kwam een soortgelijk instituut, Red HilI in Surrey, 
van de grond. Ook Nederland, wiens faam als 'jeugdzorgland' zo groot 
was dat het zelfs een Amerikaanse encyclopedie over opvoeding haalde, 
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- weliswaar werden de voorbeelden, Amsterdam en Leiden, in Duitsland 
geplaatst, maar toch 17 

-, kon natuurlijk niet achterblijven. 

Jeugdzorg in Nederland 
Hoewel in ons land tot ver in de negentiende eeuw door de trage 
ontwikkeling van de industrie nauwelijks sprake was van een industrieel 
proletariaat, bestond er wel degelijk een diepe en wijdverbreide armoede. 
In veel steden liepen grote groepen bedeelden rond die bij de minste 
geringste tegenslag al snel de bodem van hun bestaan zagen. 

Evenals in de omringende landen was er ook in Nederland veel aan
dacht voor de arme en behoeftige medemens. De in 1784 opgerichte 
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen trachtte het peil van de bevolking 
en dus ook van de armen te verhogen door de nadruk te leggen op onder
wijs. Vanzelfsprekend kwamen de aanhangers van het Nut hierdoor in 
aanraking met de heersende armoede, die zij louter als een economisch 
verschijnsel zagen en niet als een zedelijk, zoals de christelijke mede
broeders in de strijd tegen de ellende. 

Tussen circa 1820 en 1850 hielden de bestrijders van de armoede zich 
vooral bezig met de leniging van de nood der volwassenen. Dezen konden 
kiezen uit een bonte schare verenigingen die vrijwel alle stromingen uit 
de vaderlandse maatschappij vertegenwoordigden,18 zij het dat protestants
christelijke organisaties veruit in de meerderheid waren. 

Speciale aandacht voor verwaarloosde jeugd is in Nederland pas vrij 
laat op gang gekomen. Tot het keerpunt 1850 waren er maar enkele instel
lingen die met enig recht aanspraak konden maken op de titel residentieel 
verblijf. Een daarvan was de in 1825 gestichte jeugdgevangenis te Rotter
dam; weliswaar geen gezinsvervangend tehuis, maar wel een inrichting 
waar veel aan opvoeding werd gedaan en waar "loffelijke stilte en zinde
lijkheid" heersten. 19 Verder bestond op Walcheren een kweekschool voor 
landbouw en zeevaart, een instelling voor misdadige en verwaarloosde 
jongeren. Beide leidden een kort bestaan. Voorts was er in Amsterdam het 
tehuis voor katholieke halfwezen en verlaten en verwaarloosde meisjes.2o 

Het bekendste der vroege opvanghuizen is ongetwijfeld het tehuis Steen
beek te Zetten (1848), waar prostituees terecht konden om tot dienstmeisje 
te worden gevormd. 

Na 1850 is er sprake van een stroomversnelling in de bouw van resi
dentiële verblijven voor verwaarloosde jongeren. Naar het waarom blijft 
het gissen. Gedacht kan worden aan de diepe depressie in de landbouw, 
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waarbij vooral de mislukking van de aardappeloogst hard toesloeg en die 
in Nederland grotere gevolgen had dan in de rest van Europa wegens het 
achterblijven van structurele wijzigingen binnen het productieproces.21 

De daardoor ontstane armoede en de politieke onrust van 1848 
zouden wel eens een revolutionair karakter kunnen krijgen, waardoor de 
sociale orde in gevaar dreigde te komen. Het is de vraag of deze gered zou 
kunnen worden door opvang van de jeugd, maar de mogelijkheid kon 
niet worden uitgesloten. 

Meer voor de hand liggend lijkt het feit dat tegen het einde van de 
jaren veertig een aantal kopstukken uit het Nederlandse 'reddingswezen' 
klaar waren met hun studiereizen naar het buitenland en zo onder de 
indruk waren van het aldaar gebodene dat zij terstond een begin maakten 
met het stichten van soortgelijke huizen in Nederland. 

Hoe het ook zij, na 1850 verrees het ene huis na het andere. Sommige 
bleken nauwelijks levensvatbaar, andere hielden het lang uit en weer 
andere werden zelfs het lichtend voorbeeld voor Europa. Dat laatste gold 
met name de landbouwkolonie op het landgoed Rijsselt in de gemeente 
Gorssel ten noorden van Zutphen, beter bekend onder de naam Neder
landsch Mettray. 

NEDERLANDSCH METIRAY 
Evenals bij Mettray in Frankrijk, het Rauhe Haus bij Hamburg en andere 
gelijksoortige instellingen, kwam het initiatief tot oprichting van een 
Nederlands Mettray van één man: Willem Hendrik Suringar, iemand die 
bij veel Nederlandse filantropische instellingen betrokken was. Zozeer dat 
hij, lichtelijk negatief, een "full-time filantroop" is genoemd.22 

Willem Hendrik Suringar (1790-1872) was de zoon van een Leeuwar
dense handelaar die de Verlichting een goed hart toedroeg.23 Suringars 
ideaal, het domineesambt, bleek vrij snel onbereikbaar, omdat hij al vroeg 
moest meewerken in de onderneming van zijn vader. Toen zijn ouders 
betrekkelijk jong stierven, moest hij op 24-jarige leeftijd als oudste van het 
gezin de zorg voor zijn acht broers en zusters op zich nemen. Dikwijls 
bezocht hij in zijn geboortestad de strafgevangenis, waar hij kennis 
maakte met de gevangenen en de omstandigheden waaronder de gedeti
neerden leefden. Mede op grond van deze ervaring richtte hij in 1823 met 
Johannes Leonardus Nierstrasz en Willem Hendrik Warnsinck het Neder
landsch Genootschap tot Zedelijke Verbetering der Gevangenen op. Rond 



JAARBOEK DIRK VAN ECK 1996 96 

1860 was er nauwelijks een protestantse filantropische instelling waar hij 
niet op de een of andere manier aan verbonden was. Enkele van de 
bekendste waren het Hulpbetoon aan Eerlijke en Vlijtige Armoede, kle
ding van behoeftige kinderen ter Bevordering van geregeld Schoolgaan, 
en het Gesticht voor Jeugdige ontslagen Gevangenen te Leiden. 

Behalve een nijver oprichter van allerlei liefdadige instellingen was 
Suringar ook een vruchtbaar schrijver. In een niet aflatende stroom publi
caties probeerde hij voortdurend wantoestanden op het gebied van het 
gevangeniswezen, sluikerij en onderwijs aan de kaak te stellen. De kroon 
op het werk van Suringar, die toch al niet te klagen had over gebrek aan 
waardering - veel van zijn geschriften werden in diverse talen vertaald en 
in 1847 verleende de universiteit van Freiburg im Breisgau hem een ere
doctoraat in de filosofie - was ongetwijfeld de stichting van de landbouw
kolonie Nederlandsch Mettray, waar hij ook werd begraven. 

Stichting 

In een brief, in januari 1851 geschreven in Amsterdam, geeft Suringar 
enige opheldering over de gebeurtenissen die onmiddellijk vooraf gingen 
aan de stichting.24 

Tweemalen heb ik mij naa r de kolonie Mettray begeven , om deze hoogstmerkwaardige 

Inrigting van nabij te leeren kennen. Van mijne bevindingen gaf ik, in eene redevoering, 

eenig verslag en de HEER VON BAUMHAUER aan wien ik al de nodige bescheiden ter hand 

stelde, schreef ik daarover, o p mijn verlangen, meer uitvoerig. De lezing van het een en 

ander bragt een vermogend menschenvriend, de heer C.D. Schüller te Amsterdam, geheel 

uit eigene vrije beweging en ongevraagd, op het denkbeeld om, of eene groote 

hoeveelheid grond, of eene som van zestienduizend guldCll, geheel onvoorwaardelijk ten 

geschenke te geven, indien men kans zag, hier te lande, in den geest en trant van Mettray, 

eene Inrigting tot stand te brengen, niet zozeer voor ontslagene jeugdige misdadigers 

uitsluitend, als wel in het algemeen voor verwaarloosde en hulpbehoevende knapen van 

de Protestantse geloofSbelijdenis. 

Omdat f 16.000 niet genoeg was, reisde Suringar anderhalf jaar lang stad 
en land af om te peilen of hij op steun kon rekenen. Na driehonderd be
zoeken, "een zware maar door de Heere met Zegen bekroonde taak", was 
hij erin geslaagd van 174 landgenoten een bijdrage van honderd tot vijf
honderd gulden te verkrijgen. Ook Z.M. de Koning Willem III had een 
bijdrage van vijfhonderd gulden geschonken. 

Met deze solide financiële ondergrond kon Suringar aan de slag. De 
mensenvriend Schüller wilde anderhalf jaar na zijn edelmoedige aanbod 
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(1847) wel eens weten of Suringar zijn gift wel wilde. Deze had het 
voorstel een jaar in beraad gehouden, waarschijnlijk omdat hij het oneens 
was met Schüllers eis dat er geen jeugdige delinquenten in de instelling 
mochten worden opgenomen, wat in Frankrijk wel het geval was.25 

Voor het voorlopig bestuur verzamelde Suringar niet de minsten van 
naam en afkomst om zich heen. President werd Zijne Excellentie 
W.A. baron Schimmelpenninck van der Oye van de Poll, minister van 
Staat en gouverneur van Gelderland. Ook een aantal andere bestuursleden 
bezat dergelijke regelvullende namen, een kenmerk dat ook op lokaal 
niveau typerend was voor veel stichters en begunstigers van Nederlandsch 
Mettray. Velen waren afkomstig uit de vaderlandse aristocratie en de 
haute bourgeoisie. Het merendeel was academisch gevormd. Politiek 
gezien liepen de leden van het voorlopig bestuur uiteen van liberaal 
(mr. LA). baron Sloet) tot conservatief (mr.).A ridder Van der Heim van 
Duivendijke). 

Dat Suringar een dergelijk illuster gezelschap om zich heen wist te 
verzamelen zal, behalve aan de oprechte bedoelingen van deze personen 
- velen waren twintig à dertig jaar belangeloos bestuurslid 26 

-, ook wel 
hebben gelegen aan zijn verzekering dat er op de kolonie geen plaats was 
voor gewaagde, kostbare proefnemingen en blootstelling aan onaange
name mislukkingen en belangrijke verliezen. Een ieder, zo beëindigde 
Suringar zijn brief, wenst met bedaarde en stille tred naar het goede en 
betere te streven. 

Koren op de molen van het voorlopig bestuur en andere begunstigers 
die graag zagen dat verwilderde en zedenloze jongens in de vreze des 
Heeren heropgevoed werden. Dit laatste moest overigens niet gebeuren 
met een strak en stroef gelaat, niet met de tuchtroede in de hand , maar 
door een godsdienstige opvoeding in een vriendelijk Iicht. Z7 

Om dit voor elkaar te krijgen werd er in het stichtingsreglement van 
68 artikelen28 vrij veel aandacht besteed aan het begrip godsdienst. Aller
eerst werd benadrukt dat alleen die protestantse jongelingen mochten 
worden opgenomen die hun tiende jaar waren ingetreden en hun veer
tiende nog niet hadden volbracht en die onvermogend en verwaarloosd, 
maar wel gezond en zonder gebreken waren (art. 1 en 52). In artikel 54 
werd onmiddellijk de deur opengezet voor een ander type gezonde 
protestantse jongen. Daar werd gesteld dat in dringende gevallen knapen 
konden worden opgenomen die niet tot de onverzorgd en en behoeftigen 
gerekend werden, maar wier opname ter hunne opvoeding en verbetering 
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wenselijk werd geacht. Ook met de leeftijd kon uit hoofde van dringende 
omstandigheden wel worden geschoven, zoals uit artikel 53 blijkt. 

Eenmaal op de kolonie beland, dienden zowel de minvermogende als 
de rijke nietsnut jes zich aan de gestelde opvoedingsregels te houden. Wat 
dat betreft lagen de zaken eenvoudig (art. 57): 

Opvoeding heeft tot doel het godsdi enstig gevoel in de jeugdige harten te o ntwikkelen 

en levendig te houden, liefde tot God en de Zaligmaker en voor hun medemensen aan 

te kweken [ ... 1 en door voortdurend toezicht o p hun gedrag en inbo rst de verkeerde 

neigingen, zwakheden en driften welke zij aan de dag leggen, te verbeteren en de goede 

hoedanigheden en eigenschappen, welke zij bezitten, te ontwikkelen en te bevestigen. 

Om een en ander te bereiken, dienden de wat oudere pupillen op zon- en 
feestdagen in een naburige gemeente ter kerke te gaan, terwijl de kleintjes 
op de kolonie werden vergast op een kinderpreek. Voor beide groepen 
begon de dag met gebed, het aanheffen van een godsdienstig gezang en 
het aanhoren van een godsdienstige toespraak of een beknopte voorlezing 
uit de Bijbel (art. 58). De godsdienstige gezangen werden ook tijdens het 
reguliere lagere-schoolonderwijs dagelijks gepraktiseerd (art. 59). 

Leefregels 

Er moet op Rijsselt al vroeg in de morgen gezongen zijn. Om vijf uur 
's ochtends in de zomer werden de jongens, dertien à veertien per huisje, 
door een klaroenstoot gewekt en klommen zij in de slaapzaal op de eerste 
verdieping uit hun ijzeren kribben. 29 Onmiddellijk daarna volgde het 
morgengebed , waarbij het aan een lied niet ontbroken zal hebben. 
Vervolgens gingen de knapen naar beneden om zich aan de pomp te 
wassen om zich vervolgens op het plein voor het hoofdgebouw te 
verzamelen waar het appèl werd geblazen. Na deze inspectie werd het 
commando "Links uit de flank , marsch" gegeven en begaven de pupillen 
zich naar het schoolgebouw. Ook wanneer men de tijd tussen opstaan en 
afmars ruim berekent, betekent dit dat de jongelingen zo tegen een uur 
of zes al in de schoolbanken zaten. Rijkelijk vroeg om op een nuchtere 
maag de grondbeginselen van het lezen, schrijven, rekenen, geschiedenis 
en aardrijkskunde bijgebracht te krijgen. Tussen deze cognitieve bezig
heden door werden ook godsdienstige gezangen aangeheven. Zo fraai, dat 
de staf op Mettray door een onbeschrijfelijke aandoening werd getroffen 
bij het horen van knaapjes die voor hun opname de naam des Heren 
slechts in zijn grofste vorm gebruikten en wier stemmen nu samen
vloeiden tot een loflied op Hem die zo goed voor hen had gezorgd. 
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De voorgevel van het geboulV van Nederlandsch Mettray In RJ/sselt (Stadsarchief Zutphen). 

De eerste lessen van de dag duurden tot acht uur. Van acht tot half negen 
werd in de open lucht geëxerceerd. Na deze oefeningen was het eindelijk 
tijd voor het ontbijt, op last van de familievader door de huisoudste, de 
monitor, uitgereikt aan de ongetwijfeld uitgehongerde knapen. Die eerste 
maaltijd was bepaald niet overvloedig te noemen: een goede snede brood 
en een teug koud water, niet genuttigd alvorens het gebed was 
uitgesproken. Het valt voor de jongens te hopen dat de omschrijving "een 
goede snede brood" pregnant moet worden opgevat, want knapen in de 
puberteit hebben niet genoeg aan één boterham, zeker niet gezien de 
arbeid die daarna werd verricht. Sommigen kregen huisdienst, anderen 
gingen op het veld arbeiden en weer anderen brachten de wegen en paden 
op enige afstand van de kolonie op orde. 

De werkzaamheden duurden tot twaalf uur, waarna weer appèl werd 
gehouden, gevolgd door een zeer goed maar eenvoudig middagmaal, 
bestaande uit groente met aardappelen of grutterswaren en twee keer per 
week vlees. Na de maaltijd beoefenden de pupillen van half een tot een 
uur balspelen en andere nuttige lichaamsoefeningen. Daarna was het van 
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een tot zeven uur weer werken en leren geblazen. Om acht uur gingen de 
jongens naar bed. 

Op de dag des Heren werd niet gewerkt. De oude jongens gingen in 
Warnsfeld of Gorsel naar de kerk. De jonge knapen bleven op de kolonie. 
, s Middags mochten zij wandelen of ander vertier zoeken en ' s avonds 
werden zij de grote zaal van het hoofdgebouw ingedreven om een bijbel
lezing of een andere nuttige toespraak te aanhoren. 

Naar deze instelling, al vrij snel na de opening in het najaar van 1851 
zeer populair in Nederland, is door toedoen van de Leidse afdeling van 
Nederlandsch Mettray ook een aantal jongens uit Leiden en omgeving 
gestuurd. 

DE LEIDSE AFDELING 
VAN NEDERLANDSCH METIRAY 
De in de inleiding geschetste eerste vergadering van Leids Mettray werd 
gekenmerkt door een voortvarend optreden van het bestuur. Dit bestond 
uit niet de minsten uit de stedelijke samenleving. Behalve de reeds 
genoemde Abraham Hartevelt Jzn. hadden in het afdelingsbestuur zitting 
jonkheer I.LC. van den Berch van Heemstede, dominee F.C.]. van Goens, 
H.C. Huysen, A Librecht Lezwijn en D. Tiboel Siegenbeek, namen die 
vaker voorkwamen in filantropische instellingen in Leiden. Net als in het 
landelijk bestuur was ook hier sprake van een intellectuele, financiële en 
politieke elite. 

Op de eerste vergadering werd besloten om flink wat reclame te maken 
voor de kolonie. Door middel van een annonce en een circulaire van 
Suringar zelve met de namen der deelnemers moest de rest van de Leidse 
bovenlaag gewezen worden op het grote belang van Mettray.30 Dit bleek 
een enorm succes. Twee maanden later kon de secretaris in zijn notulen
boek vermelden dat er naast de stichters die ieder minimaal f 50 dienden 
bij te dragen, een flink aantal nieuwe contribuanten waren bijgekomen. 
Zo hadden zich 42 leden à f 5 per jaar, 21 à f 3,65, een à f 2,50 en nog 
een à f 2 opgegeven. De laatste bedragen waren in feite niet de bedoeling, 
omdat Suringar als laagste contributie f 3,65 (een cent per dag) had 
voorgesteld, maar voor een nobel doel als Mettray is iedere cent welkom, 
moet het bestuur hebben gedacht. 31 

Gesterkt door deze respons besloot het bestuur in dezelfde vergadering 
een brief te sturen aan het hoofdbestuur met de boodschap haast te 
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maken met de inrichting van de kolonie, vooral omdat men in Leiden al 
een knaap had gevonden die voor opname in aanmerking kwam. Gezien 
de sociaal-economische toestand van de stad moet zoiets niet moeilijk zijn 
geweest. Weliswaar hoefde in Leiden de verwaarloosde jeuîd niet onder de 
bruggen vandaan geplukt te worden zoals in Amsterdam, 2 maar er liepen 
genoeg "ellendige, sluikharige, spilbenige straatversperders bedelend om 
twee centen of een stukje brood ,,)3 rond om op Rijsselt te worden 
opgevoed. 

Het popelende Leidse bestuur moest echter nog wel even wachten tot 
in Gelderland een begin werd gemaakt met het leggen van de eerste steen. 
Op 21 juni, de langste dag, was het eindelijk zover en kon Suringar in een 
begeleidende brochure, zijn speech in druk, de registers van zijn retorisch 
kunnen opentrekken.34 

Er zijn plegt ige, hoogst belangrijke, hoogst verblijdende ogenblikken in het menselijk 

leven. Er zijn ogenblikken waarin men , bij al het gevoel van zwakheid en teko rtko ming 

zich verheugt, een Mensch te zijn ; ogenb likken waarin het gevoel van achting voor de 

mensheid wo rdt versterkt, veredeld , uitgebreid, bevestigd. Zulk een ogenblik is het 

tegenwoordige. We zullen den eersten steen leggen van een nieuw gebo uw. 

Aan het eind van de brochure riep Suringar met hetzelfde pathos op tot 
een driewerf hoera ter ere van allen die de kolonie mogelijk hadden ge
maakt. Opvallend was dat de koninklijke familie, goed voor de finan
ciering van vier huisjes, niet als eerste werd bedankt, hoewel het Suringar 
c.s. bepaald niet aan Oranjeliefde ontbrak. 

Enkele maanden na de eerste bouwwerkzaamheden werd het geduld 
van het Leidse bestuur eindelijk beloond. In een brief van 24 oktober 
1851 aan de stichters, leden en begunstigers berichtte de secretaris dat 
omstreeks 1 november de gebouwen geheel gereed zouden zijn. Om een 
ieder de gelegenheid te bieden gevallen van verwaarloosde jongens te 
berde te brengen, werd op 31 oktober een algemene vergadering gehouden 
in het lokaal van het Nut van 't Algemeen. Daar bleek dat de leden Van 
Goens en Hartevelt beiden een knaap op het oog hadden; Siegenbeek en 
Le Poole kenden ook allebei een jongen die aan de eisen voldeed: 
protestant, tussen de negen en veertien jaar oud , gezond en voldoende 
gefinancierd (tien gulden inschrijfgeld en zestig gulden per jaar verpleeg
kosten). 35 Aangezien Leiden op grond van de totale contributie en de 
verdeelsleutel- één plaats per f 60 - twee plaatsen toegewezen had gekre
gen, moesten twee knapen afVallen. De overgeblevenen, Abraham Philippo 
en Bartholomeus Coppij , werden op 18 december 1851, daags na een 
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bezoek aan Suringar in Amsterdam, met een toezichthouder naar Rijsselt 
d D b .. h " 36 gezon en. aar egonnen ZIJ aan un carnere. 

Het volgende jaar gebeurde er weinig. Er werd slechts een keer verga
derd, met als enige mededeling dat het bestuurslid Van den Berch van 
Heemstede bedankte wegens drukke werkzaamheden.37 Ook in 1853 ver
liep alles vlot. Philippo en Coppij bivakkeerden nog steeds op Mettray en 
het bestuur zag geen aanleiding vaker te vergaderen dan nodig was. Wel 
was het druk bezig met het werven van nieuwe leden. Dit resulteerde in 
het lidmaatschap van drie studenten38 en een schilder, de Belgisch
Nederlandse genreschilder Wilhelmus Cornelis Chimaer van Oudendorp 
(1822-1873). Librecht Lezwijn vermoedde dat er een nieuwe markt aan te 
boren viel en stuurde een brief naar de drie studenten met het verzoek 
binnen het Corps enige propaganda te maken voor Mettray.39 Omdat in 
het archief van Leids Mettray verder geen vermeldingen voorkomen van 
studenten, valt te vrezen dat hij weinig succes heeft gehad. 

Pas op het eind van 1854 was weer sprake van een jongen die voor 
plaatsing in aanmerking kwam. Het betrof de dertienjarige Willem 
Anthonie Landzaat, wiens levenswandel alle aanleiding gaf om opge
zonden te worden.40 Het verzoek hiertoe ging uit van zijn moeder, vrouw 
Laterveer. Blijkbaar had zij nogal wat te stellen met het zoontje uit haar 
eerste huwelijk. Het bestuur willigde haar verzoek pas in september van 
het volgende jaar in, toen Leiden door de bijdragen van nieuwe leden 
recht had gekregen op een nieuwe plaats. Toen bovendien bleek dat het 
lid P.J. de Fremery bereid was nog eens veertig gulden te betalen, was de 
zaak snel beklonken. Tijdens de vergadering van 11 september 1855 werd 
vrouw Laterveer en haar kind meegedeeld dat de jonge Willem naar 
Mettray kon. Op 1 oktober vertrok hij . 

Bestu ursactivitei ten 

Wie mocht denken dat het afdelingsbestuur zich alleen bezighield met het 
wegzenden van jongens en de financiering van de kosten, komt bedrogen 
uit. Uit het notulenboek blijkt dat de betrokkenheid van de leden zich 
ook uitstrekte tot contacten met het hoofdbestuur van Mettray, schrifte
lijk en lijfelijk, met afdelingsbesturen in de omtrek en met een soms vrij 
intensieve nazorg. 

Dit laatste bleek met name uit het geval Jan Duran. Deze Haagse pupil 
was in 1856 vanuit Mettray terechtgekomen in de Hortus Botanicus, om 
aldaar zijn opleiding tot tuinman in de praktijk te brengen. Hij verscheen 
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op 13 november 1857 in de vergadering van het Leidse bestuur om zich 
te beklagen over het feit dat hij de Hortus alleen maar mocht schoon
maken, iets dat gezien de deplorabele toestand waarin de tuin volgens 
sommigen verkeerde overigens hard nodig was.41 Verder vond hij dat hij 
te weinig verdiende. Van de f 4,60 die hij per week beurde, kon hij na 
betaling van zijn kostgeld (f 3,50) nauwelijks rondkomen. Hoewel de 
voorzitter hem in zijn antwoord te kennen gaf dat hij zich teveel van zijn 
toekomst had voorgesteld, kreeg Duran toch de toezegging dat het bestuur 
wel eens met W.F.R. Suringar, de latere directeur van de Hortus, zou gaan 
praten.42 Een jaar later berichtte Duran dat hij als tuinbaas in dienst was 
getreden bij de heer Hachmeester Eekhorst op de buitenplaats Beukenrijk 
te Sint-Maartensdijk. Het enige dat hem ontbrak was reisgeld en de 
financiën om de eerste drie maanden door te komen. Leiden speelde zijn 
verzoek om bijstand door naar het afdelingsbestuur in Den Haag, dat 
Durans verzoek inwilligde.43 

Stagnatie 

Zoals vaker bij liefdadigheidsinstellingen was ook Leids Mettray afhanke
lijk van het idealisme van het bestuur en de trouw van de betalende leden. 
Met het eerste was niets aan de hand . Werkte men al hard voor pupillen 
uit andere steden die in Leiden werkten, nog meer spanden Hartevelt c.s. 
zich in voor jongens die in de stad geboren en getogen waren. Geen 
moeite was teveel om knapen die eervol ontslagen waren ergens een 
baantje te bezorgen. Was dit gelukt, dan werd de jongen nog maanden 
lang besproken en begeleid; indien mogelijk net zo lang tot hij volgens de 
leden van het bestuur sociaal geen risico's meer liep. Ook wanneer men 
van mening was dat het hoofdbestuur niet goed functioneerde werden de 
nodige maatregelen genomen. Zo eiste men min of meer van de bestuur
ders op Rijsselt een waarborg voor de toekomst van de ontslagen jon
gens.44 Vermoedelijk kwam deze notulaire oprisping voort uit de moeilijk
heden die een zojuist ontslagen Leidse pupil had ondervonden bij het 
vinden van een passende werkkring. Veel hielp de kritiek niet, maar het 
tekent wel de betrokkenheid van het afdelingsbestuur. 

Anders stond het met de betalende leden. Uit de lijst van stichters, 
leden en begunstigers blijkt dat nogal wat contribuanten na een paar jaar 
bedankten. Rond 1856 is er zelfs sprake van een dal in het aantal 
betalende leden. Aan het eind van de jaren vijftig en het begin van de 
jaren zestig werd dit door een intensieve wervingscampagne weer recht-
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getrokken. Dit leverde de stad zelfs een derde plaats Op.45 Van 1860 tot 
1872 bleef het aantal leden en begunstigers vrij constant, afgezien van een 
kleine inzinking in 1870. Na 1872 ging het langzaam bergafwaarts met de 
Leidse afdeling van Nederlands Mettray, ondanks de toetreding van 
illusteren als G.c. Cobet en R.J. Fruin.46 

Een kleine drie jaar later duikt in het notulenboek herhaaldelijk de 
ontboezeming op dat het financieel niet goed gaat en dat een ieder zich 
dient in te spannen om nieuwe leden te werven. Het jaar 1875 was zo 
slecht geweest dat er nog maar ruimte was voor één knaap.47 Ondanks 
deze tegenslagen ging het bestuur onverdroten verder met het werk. Geen 
middel werd onbeproefd gelaten om jongens op Mettray te krijgen. Zelfs 
een beroep op het Koninklijk Huis werd daarbij niet geschuwd. Toen eind 
jaren zeventig de kosten voor een geplaatste knaap niet langer door diens 
moeder opgebracht konden worden en de voogd niet wilde betalen, vroeg 
het bestuur een toelage aan Z.K.H. Prins Hendrik - helaas zonder 
succes.48 Dit lijkt bijna symbolisch voor Leids Mettray. De afdeling bleef 
bestaan, maar vanaf 1879 is er in het gemeentearchief niets meer over te 
vinden. 

LEIDSE]ONGENS OP NEDERLANDS MElTRAY 
Tussen de oprichting van de Leidse afdeling (1850) en het ogenblik dat in 
Leiden de archieven zwijgen (1879), zijn in totaal twaalf 'zuivere' 
Leidenaartjes naar Mettray gezonden. Daarnaast leveren de bronnen 
uitvoerige informatie over één knaap uit Oegstgeest, één uit Leiderdorp 
en één uit Zoeterwoude. 

De sociale achtergrond van de pupillen is nogal verschillend. Er waren 
zoons bij van ongeschoolde en geschoolde arbeiders, maar ook Van textiel
fabrikeurs en van een kunstenaar. Opvallend is dat een aantal laat in het 
huwelijk geboren werd, wat misschien verwaarlozing in de hand werkte. 

Voordat de jongens weg konden, moesten allereerst de financiën in 
orde zijn. Het inschrijfgeld, tien gulden, diende vooraf betaald te worden 
en de rest - in den beginne zestig en vanaf omstreeks 1860 negentig 
gulden per jaar - in vier maandelijkse termijnen. Tevens werd een inge
vulde vragenlijst naar Rijsselt gestuurd met gegevens over ouders/voogden, 
godsdienstige vorming, karaktereigenschappen en gezondheid. Dat laatste 
was nogal belangrijk, want men zat op de kolonie niet te wachten op 
"kneusjes" .49 
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Bartholomeus Coppij 

Bartholomeus Coppij, op 25 oktober 1841 geboren als zoon van een 
evenzo geheten boekdrukker en later greinwever en de wasvrouw Comelia 
Brink, werd laat in het huwelijk geboren. Zijn ouders waren al in 1823 
getrouwd. Of deze late geboorte debet is aan de verwaarlozing van de 
jonge Bart valt niet na te gaan, maar veel vreugde zal hij in en rond de 
Bouwenlouwensteeg 4, waar het gezin in de jaren veertig woonde, niet 
hebben beleefd. 

Door bemiddeling van Hartevelt en Tiboel Siegenbeek werd hij eind 
1851, op tienjarige leeftijd, naar Rijsselt gestuurd. Het eerste bericht over 
zijn reilen en zeilen op de kolonie dateert van 11 november 1855. De 
secretaris van Nederlandsch Mettray berichtte dat hij zeer levendig van 
karakter was en dat zijn aanvankelijk ongestadige humeur al een stuk was 
verbeterd. Op school werkte hij onberispelijk en maakte hij door zijn vlijt 
en goede vermogens schone vorderingen. Ook op het veld, waar hij zich 
met landbouw bezighield, blonk hij uit. Arbeid verveelde hem nooit en 
hoewel hij te zwak was voor zwaar werk, behoorde hij tot de beste land
bouwers. so 

Twee jaar later is het bestuur op Rijsselt weer vol lof over Coppij. Hij 
verrichtte het zwaarste werk - blijkbaar was hij flink aangesterkt - zonder 
dat zulks hem een ogenblik verveelde. Ook op zijn gedrag viel niets aan 
te merken. Door zijn oprechtheid, welwillendheid en ordelijkheid genoot 
h·· . d Ik S1 IJ van Ie ereen een vo omen vertrouwen. 

In 1859 was er voor de eerste keer lichte kritiek op de onberispelijke 
greinweverszoon. Hoewel nog steeds ijverig, zeer leergierig en eerlijk, was 
er in Coppij' s beoordelingsrapport ook sprake van onaangenaam en 
ongemakkelijk gedrag.sz Wat er met Bartholomeus was gebeurd, is een 
raadsel. Misschien beviel het idee hem niet om de rest van zijn leven land
bouwer te zijn. In 1858 was hij op bezoek in Leiden geweest en had het 
afdelingsbestuur hem meegedeeld dat er al naar een betrekking voor hem 
was gezocht, evenwel zonder succes.S3 Terug op de kolonie vatte hij zijn 
oude stiel weer op. Hij deed zijn werk zo goed dat hij geschikt werd 
geacht als monitor, een wat oudere knaap die in de huisjes onder andere 
de spijzen uitdeelde. "Eén onzer beste kwekelingen", aldus de secretaris te 
Mettray.s4 

Een jaar later waren de berichten een stuk somberder. De vrijheid die 
Coppij had gekregen als monitor was teveel voor hem geweest. Hij ging 
met verkeerde vrienden om en dreigde af te glijden naar een bestaan dat 
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Pakhuis in de Bouwenlouwensteeg, eind negentiende eeuw (GAL, Pv nr. 30310.1). 

de pedagogen op de kolonie juist wensten te voorkomen. Gelukkig had 
Bartholomeus zijn dwaling op tijd ingezien en was hij na diep berouw te 
hebben getoond terug op de goede weg.ss 

Tussen 1859 en 1861 kwam bij de penitent het plan op zich voor te 
bereiden op het examen voor hulponderwijzer. De filosofie van Mettray 
bood pupillen de gelegenheid zich ook in andere richtingen dan de 
landbouw te bekwamen. Sommigen werden opgeleid tot smid of timmer
man en ook een carrière in het leger of het onderwijs kon op de kolonie 
voorbereid worden. Helaas lag een loopbaan in het onderwijs voor 
weinigen in het verschiet. Ook niet voor Coppij: in november 1861 zakte 
hij voor de tweede keer voor het examen.S6 Na deze teleurstelling besloot 
hij, na een heropvoeding van tien jaar, de brui eraan te geven en meldde 
hij zich aan bij het garderegiment Grenadiers en Jagers in Den Haag. 
Daar werd hij zonder handgeld en op avancement (met promotiemogelijk
heden) aangenomen. Omdat Coppij in geen enkel register in Leiden te 
vinden is, is het niet onwaarschijnlijk dat hij in Den Haag is gebleven. 
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Abraham Philippo 
Op 15 augustus 1842 deed de 33-jarige slagersknecht Abraham Philip po 
aangifte van de geboorte van zijn zoon. Een dag eerder had zijn echtge
note Sara Maria van der Kamp het leven geschonken aan een zoon die hij 
de naam Abraham gaf Het gezin woonde in de Kuipersteeg. Dat was ook 
nog het geval toen de jonge Abraham in 1851, samen met Bartholomeus 
Coppij, naar Mettray werd gestuurd, waar tot 1860 aan zijn heropvoeding 
werd gewerkt. 

De eerste jaren ging dat moeiteloos. Het overzichtsrapport van 11 
november 1855 noemt hem de lieveling van allen, het liefste en aanval
ligste kind der kolonie. Hij lachte en zong bij zonneschijn, hitte en 
koude; een kind wiens humeur bijna onverstoorbaar was en ondanks zijn 
nietige gestalte een der beste tuinlieden.s7 Wie deze lofzang leest, vraagt 
zich af waarom een dergelijk engelachtig en seizoenbestendig knaapje zo 
nodig naar Mettray moest worden gestuurd. Twee jaar later was er nog 
steeds niets op hem aan te merken en werd hij zelfs een kind uit duizen
den genoemd wiens karakter geen schaduwzijden kende. s8 

Pas in 1859 ging het mis en begin Abraham zich enigszins 'normaal' 
te gedragen. Met leedwezen meldde de secretaris in zijn jaaroverzicht dat 
Philippo door een kleine oneerlijkheid en grove, brutale leugenachtigheid 
zeer in de algemene achting was gedaald. Hij bleef echter wel een zeer 
bekwaam, handig en werkzaam tuinder, die helaas door zijn kleine en 
onbetekenende gestalte niet geschikt was voor zwaar werk.s9 Gelukkig 
bleek de pedagogische aanpak van de opvoeders op Rijsselt goed genoeg 
om hem weer in het juiste spoor te krijgen. In juli 1860 werd hij eervol 
ontslagen. Zijn eerste gang in Leiden was naar een vergadering van het 
afdelingsbestuur, dat hem in een korte toespraak herinnerde aan wat hij 
was geweest, wat hij genoten had en wat hij geworden was. Met de 
aansporing dat hij zich de edelmoedigheid van zijn weldoeners en de 
kostelijke zorg van de kolonie moest blijven herinneren, werd hij als 
tuinder op de maatschappij losgelaten. 6o Eerst werkte Abraham bij de 
Leidse bloemist Je. Rodbart en later in Oegstgeest bij ene Wijsman, die 
eveneens in bloemen deed. Deze stuurde over zijn hulpje zeer gunstige 
berichten.61 Philippo's verblijf op Mettray is dus niet voor niets geweest. 

Witlem Anthonie Landzaat 

Op 1 oktober 1855 arriveerde als derde Leidse knaap op Mettray Willem 
Anthonie Landzaat, de op 3 december 1841 geboren zoon van Frederik 
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Johannes Landzaat, timmermansknecht, en Catharina Francina van 
Steenwijk. Vier jaar na de geboorte van dit kind hertrouwde de 37-jarige 
weduwe Catharina van Steenwijk met Johannes Laterveer, weduwnaar van 
Johanna Bekooy. In hun huis op de Haarlemmerstraat voedde het echt
paar zeven kinderen op. Geen gemakkelijke taak voor de voormalige wever 
en nieuwbakken agent van politie en een winkelierster. Het is heel goed 
denkbaar dat tijdgebrek de verwaarlozing van Willem Anthonie in de 
hand heeft gewerkt. 

Hoe het ook zij, twee maanden voor zijn veertiende verjaardag - nog 
net op tijd - arriveerde hij in Gorsel, waar de opvoeders voorlopig weinig 
last met hem hadden. 62 Hij werkte op het land en maakte als tuinman 
grote vorderingen, ondanks zijn ondeugendheid.63 Niet lang daarna begon 
ook hem de adolescentie parten te spelen. In de loop van 1859 werd hij 
oneerlijk en liep hij voortdurend weg uit de tuin. Dit gebeurde zo vaak, 
dat de secretaris te Rijsselt zich afVroeg of hij ooit wel een baan in het 
tuinwezen zou kunnen krijgen.64 Afgaande op zijn gedrag, dat nauwelijks 
verbeterde, kon het Willem Anthonie weinig schelen. Het liefst zwierf de 
"onbestendige, lichtzinnige" knaap maar wat rond.65 Dit liep dermate de 
spuigaten uit dat het hoofdbestuur serieus overwogen heeft hem niet 
langer te handhaven,66 een hoogst ongebruikelijke gang van zaken, omdat 
de heropvoeders in Mettray ervan uitgingen dat iedereen te redden viel. 
Toen Landzaat te horen kreeg dat hij bij Gods gratie nog een jaar mocht 
blijven, draaide hij om als een blad aan een boom. Binnen twee weken 
was zijn gedrag aanmerkelijk verbeterd. Wanneer men erin zou slagen de 
"goede geest in de knaap wakker te houden", zou hij zeker goed terecht 
komen. 67 

Na zijn eervolle ontslag in december 1860 zocht het afdelingsbestuur 
naarstig naar een baan. Die was vrij snel gevonden, zodat Willem 
Anthonie niet lang na zijn vertrek uit Mettray aan Hartevelt en de zijnen 
kon mededelen dat hij als tuindersknecht in Leiderdorp was aange
nomen.68 De vergadering was hierover zeer verheugd en vergastte de 
jeugdige tuinder op dezelfde zedenpreek als Abraham Philippo. Landzaat 
repliceerde - ongetwijfeld met de pet in de hand - deze met een kort 
dankwoord.69 

Landzaats carrière in Leiderdorp is van korte duur geweest. Dat was 
niet helemaal zijn eigen schuld. In Mettray was hij de eerste maanden 
opgeleid geweest tot kleermaker, wat niet naar de zin was van zijn Leidse 
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begunstiger, De Fremery. Deze wenste dat hij landbouwer zou worden, 
hetgeen dan ook gebeurde.70 

Na zijn mislukking in Leiderdorp zocht hij contact met vertegen
woordigers van zijn oude liefde, het kleermakersvak. Of hij dit beroep 
daadwerkelijk heeft uitgeoefend, is niet bekend. Zo ja, dan in ieder geval 
niet lang. Tussen april en november 1861 meldde hij zich aan bij de 
Kweekschool voor Zeevaart in Leiden, maar werd afgekeurd. Volgens het 
notulenboek van Leids Mettray is hij uiteindelijk bij de koopvaardij 
terech tgekomen. 71 

Teunis Maat 

Teunis Maat, zoon van kruidenier Pieter Maat en dienstbode Jannetje van 
den Eijckel, woonachtig in de Groenesteeg toen hun zoon op 13 augustus 
1839 werd geboren, hoorde in zijn jeugd zoveel enthousiaste verhalen van 
Jan Duran, de Haagse Mettrayganger die in de Hortus Botanicus werkte 
en bij zijn moeder in de kost lag, dat hij maar een ding wilde: naar 
Rijsselt om daar heropgevoed te worden. Dankzij de ferme houding van 
Duran, die het afdelingsbestuur bestookte met brieven en mondelinge 
verzoeken om de eigenlijk te oude Teunis op te zenden, vertrok de 18-
jarige kruidenierszoon in november 1857 naar de kolonie. 72 

Het bestuur van Mettray had aanvankelijk weinig spijt over de op
name. Teunis Maat werd beschreven als een zeer goede landbouwer, die 
mede door zijn kloeke gestalte uitstekend geschikt was voor agrarische 
arbeid . Weliswaar was hij een weinig pruttelachtig en weerbarstig, maar 
dat vatte men niet op als belangrijke gebreken. 73 

Twee jaar later bleek dat ook op Mettray de schijn kon bedriegen. 
Maat was op proef geweest bij een boer in de buurt, maar al snel zonder 
kennisgeving weggebleven.74 In Rijsselt vernam men niets meer van hem. 
Uit een kort bericht in het Leidse notulenboek, gedateerd op 23 november 
1860, wordt duidelijk dat hij zich als landbouwer in de Haarlemmermeer 
had gevestigd. Toch kon dit bestaan hem niet blijvend bekoren. Bij zijn 
huwelijk in Leiden in 1871, met Maria Adriana Eigeman, was hij slager 
in de Haarlemmerstraat. 

Hendrik Willem Hoogeboom 

Deze jongeman was de eerste Leidse pupil die uit een sociaal sterk milieu 
kwam. Hij werd geboren op 8 januari 1847. De vader, eveneens Hendrik 
Willem geheten, gaf bij zijn huwelijk als beroep fabrikeur op; als getuigen 
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nam hij Frederik en Thomas van Wijk mee, namen met een bekende 
klank in de Leidse textielwereld. Bij de geboorte van Hendrik Willem 
junior woonden vader Hoogeboom, wiens corporatie met H.]. van 
Wensen voor een volmolen met paarden in 1840 was opgeheven wegens 
gebrek aan klandizie75

, en zijn vrouw Bemardina Magtilda Stegerkoek in 
de Verwerstraat, niet echt een omgeving waar men fabrikanten verwacht. 
Mogelijk is daar de verwaarlozing van de jonge Hendrik begonnen. Deze 
was van dien aard dat hij zeker voor uitzending naar Rijsselt in aan
merking kwam. De jeugdige raddraaier komt niet voor in het archief van 
Leids Mettray, hetgeen impliceert dat hij buiten het bestuur om voor 
eigen rekening is gestuurd . Over hem zijn wel berichten vanuit Mettray. 
Deze zijn, zeker de eerste keer, een grote lofzang. 

Zijn gedrag was voorbeeldig en aan nauwgezetheid en stiptheid liet hij 
niets te wensen over. Bleef hij zo, aldus de secretaris, dan kon hij wel eens 
het sieraad van de inrichting en de vreugd van zijn familie worden.76 

Ruim een jaar later had dit juweel iets van zijn glans verloren en werd hij 
afgeschilderd als een weerbarstige jongen die goed was in onderwijs en zin 
had in een militaire carrière, maar zijn kop in de wind gooide omdat hem 
een verlof naar huis was geweigerd.77 Blijkens het volgende jaarverslag had 
hij zijn militaire ambities laten varen en was hij overgestapt naar de oplei
ding tot hulponderwijzer. Niet omdat hij iets tegen de militaire school als 
zodanig had, maar wel tegen de instructeur die volgens Hendrik wat al te 
stipt was.78 Dit is het laatste bericht over Hendrik Willem Hoogeboom. 
We kunnen veilig aannemen dat hij in de schoot van zijn familie is terug
gekeerd. In Leiden immers ging hij op 13 juli 1873 in ondertrouw met de 
vijf jaar oudere Comelia Jacoba Linschooten, weduwe van P.H. Post
humus. Niet als militair of onderwijzer, maar als kantoorbediende. Zijn 
eens zo geroemde nauwgezetheid zal hem daarbij wel van pas zijn geko
men. 

Jozua Pieter de Sauvage 

Toen Abraham Philippo eervol ontslagen was, had het afdelingsbestuur 
al iemand klaar om op te zenden: de Leiderdorpse metselaarszoon Jozua 
Pieter de Sauvage, kind van Jozua Pieter en Maria de Wilde. De jonge 
Jozua, te Leiderdorp gedoopt ergens tussen 10 mei en 10 juni 1849, kon 
echter wegens de precaire financiële situatie van de afdeling Leiden voor
lopig niet weggestuurd worden. Door een succesvolle en intensieve 
wervingscampagne was het in september 1860 mogelijk drie jongens op 
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Mettray te krijgen. Aan het einde van dat jaar kwam de Leiderdorper op 
Rijsselt terecht. 

Men had daar aanvankelijk de handen vol aan de weliswaar ?oed
aardige en opgewekte, maar wel zeer vieze en onzindelijke jongen.7 Een 
goedwillende maar onhygiënische knaap was natuurlijk een kolfje naar de 
hand van de staf op Mettray. Binnen een jaar was zijn onzindelijkheid 
verdwenen.8o Er hoefde nog maar een beetje aan hem geschaafd te worden 
om hem om half zes 's ochtends aan de pomp te krijgen om zich schoon 
te boenen. 

Eind juni 1863 hielden de ouders van Jozua het voor gezien. Hij 
keerde niet terug van verlof. Vader De Sauvage stuurde op 5 juli 1863 een 
hartelijke brief naar de kolonie, waarin hij in gloedvolle bewoordingen 
zijn dank betuigde voor de inspanningen die men zich daar had getroost 
om van zijn zoon iets te maken. "Alleen aan Mettray is het te danken dat 
hij op het goede spoor is teruggekomen", schreef Jozua senior voordat hij 
zijn brief met een zeer zwierige handtekening beëindigde. 

Tot werk in de landbouw is zijn zoon nooit gekomen. Bij zijn onder
trouw op 2 augustus 1877 met Catharina van Borselen gaf hij als beroep 
"geëmploieerde bij de Academische Bibliotheek" op. In welke hoedanig
heid staat niet op de akte vermeld , maar de opvoeders op Mettray zullen 
trots zijn geweest op zo'n pupil. 

Frans van Kooperen 

Het notulenboek van Leids Mettray vermeldt dat in de vergadering van 
11 februari 1861 ene Frans van Kooperen verscheen, die in gezelschap van 
zijn vader solliciteerde naar de plaats van de inmiddels ontslagen Willem 
Anthonie Landzaat. Omdat P. du Rieu zich garant stelde voor de betaling, 
zag de vergadering geen bezwaar. Aldus werd in april 1861 het nakomertje 
(geboren op 31 december 1847) van Abraham van Kooperen, een 43-jarige 
wolscheider, en Elisabeth Dionet, beiden woonachtig op de Middelste
gracht, naar Mettray gestuurd. 

Ondanks het korte verblijf heeft men aldaar nogal wat te stellen gehad 
met de elfjarige Frans. Kort na zijn komst stond hij al bekend als een zeer 
ongunstige en uitermate achterbakse jongen, die alles verkwanselde wat 
hem van huis werd toegestuurd, die nog weinii had geleerd op school en 
bij wie de "verkeerde plooyen" er diep in zaten. 1 Gelukkig was de bericht
gever in zijn volgende overzicht een stuk positiever. Veel van zijn achter
baksheid was verdwenen en hij had een groot gedeelte van zijn huichelarij 
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opgegeven. Frans had inmiddels ook geleerd dat hij zijn fouten moest 
bekennen en vertoonde tekenen van openheid die men van harte toe
juichte. Bij continuering van deze gunstige ontwikkeling had hij alle kans 
een geslaagd lid van de maatschappij te worden, aldus de secretaris op 
Mettray.82 

Helaas kregen de pedagogen op de kolonie geen gelegenheid Frans van 
Kooperen verder glad te strijken. Op 7 juni 1862 riepen zijn ouders, 
volgelin~en van de afscheidingsbeweging van dominee H . de Cock uit 
Ulrum,8 hem wegens godsdienstige meningsverschillen terug naar de 
Middelstegracht.84 Tien jaar later ging hij, volgens de ondertrouwakte als 
metselaar, een huwelijk aan met Geertrui Laman. Hij woonde toen op de 
Oude Vest 73, maar hield het daar niet lang uit. Aan het einde van de 
jaren zeventig was hij woonachtig in de Molensteeg, om kort daarop 
- nog steeds getrouwd - zijn intrek te nemen in een mannenlogement op 
de Lammermarkt. Op 30 december 1890 vertrok hij naar Den Haag. 
Daarna loopt het spoort dood. 

Martinus Koppeschaar 

In de vergadering van het Leidse bestuur van Mettray verscheen op 30 
januari 1862 juffrouw Koppeschaar met haar elfjarige zoon Martinus die 
graag naar de kolonie wilde. De bestuursleden hadden niet veel bezwaren, 
maar waren wel van oordeel dat de jongen weinig berekend was voor land
of tuinbouw. Daarom besloot het bestuur te onderzoeken of hij geen 
onderwijzer kon worden. 85 Blijkbaar bestond bij Hartevelt c.s. de opvat
ting dat iemand in geval van nood altijd nog wel voor de klas terecht kon. 

Martinus Koppeschaar, telg uit een vrij bekend Leids textielgeslacht, 
was een van de zes kinderen van Jan Pieter Koppeschaar, manufactuur
verver, die na een mislukt huwelijk met Maria Helena Francina Ciljee op 
33-jarige leeftijd opnieuw was getrouwd met de negen jaar jongere Annette 
Elisabeth Pierot. Drie jaar na Martinus' geboorte, op 9 mei 1851 te Zoeter
woude, verhuisde het gezin naar de Groenesteeg in Leiden en van daar 
naar de Oostdwarsgracht. Ten tijde van de opzending van de jongen in 
kwestie, in de herfst van 1862, streek de familie na een kort verblijf in 
Alphen aan de Rijn neer op de Haven in Leiden. 

Aan de loopbaan van Martinus op Rijsselt is een wat vreemd einde 
gekomen. De opvoeders waren niet ontevreden over hem. Weliswaar was 
hij wat lichtgeraakt, nijdig en lastig, maar over het algemeen viel er over 
zijn gedrag noch zijn lust tot leren ook maar iets te klagen. Kortom, een 
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jongen die veel voor de toekomst beloofde.86 Helaas voor Martinus en 
voor de staf op Mettray werd een kans op een veelbelovende carrière 
teniet gedaan. Moeder Koppeschaar eiste op 4 juli 1865 in een brief haar 
zoon terug. Een week later in Leiden in de vergadering van het afdelings
bestuur hierover ondervraagd , verklaarde zij dat Martinus een zwakke 
maag had, niet tegen het voedsel op de kolonie kon, en ook verder slecht 
verzorgd werd. Ondanks enige verontwaardiging bij het bestuur, dat 
juffrouw Koppeschaars maatregel zeer prematuur vond en het ergste voor 
het knaapje vreesde,87 reageerde men onmiddellijk. Binnen een week 
antwoordde de staf te Rijsselt. Volgens de secretaris aldaar had Koppe
schaar net zo goed gegeten als de rest. Hij kon alleen niet tegen erwten
soep. Hem was derhalve toegestaan een boterham in deze goed-vader
landse kost te brokkelen. Ook de aantijging dat hij niet goed zou zijn 
verzorgd, vond de secretaris onzin. De duizenden bezoekers van Mettray, 
waaronder veel moeders, hadden nooit geklaagd.88 

Met Martinus is alles goed gekomen. Op 30 november 1883 ging hij 
in ondertrouw met de drie jaar oudere Helena de Rijk. In 1886 woonde 
hij, evenals zijn vader manufactuurverver, met zijn vrouw op de Hoog
landsekerkgracht 4. Hij was kiezer voor de Tweede Kamer, de Provinciale 
Staten en de Gemeenteraad. Dit betekent dat hij minstens f 150 in de 
directe belastingen betaalde. 

Anthonius RoozendaaI 

Een kwalijk verzorgd kind . Zo noemde de vroedvrouw Antonia Susanna 
Maria van der Vliet haar zoon toen zij bij het afdelingsbestuur de opzen
ding van Antonius kwam bepleiten.89 Het bestuur ging terstond akkoord. 
En zo kwam op 1 november 1863 de deerlijk verslonsde Antonius Roozen
daal, zoon van de dekenfabrikeur Zacharias Roozendaal en genoemde 
Antonia van der Vliet, dertien jaar na zijn geboorte op 21 juli 1850, op 
Mettray. 

Men vond hem daar geen gemakkelijke jongen, maar toch wel een 
knaap die te vormen was.90 Aanvankelijk opgeleid tot kleermaker, was hij 
via landarbeid leerling-smid geworden. Of dit beroepsmatig gezwalk zijn 
gedrag heeft aangetast valt niet te bevroeden, maar wel is zeker dat zijn 
optreden op de kolonie hoe langer hoe negatiever werd. Misschien had 
een en ander te maken met het feit dat in zijn jeugd zijn vader nooit 
thuis was geweest. De dekenfabrikeur was chronisch ziek en werd altijd 
wel ergens verpleegd. Ook de wetenschap dat zijn moeder zeer ernstig ziek 
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was en waarschijnlijk spoedig zou overlijden,91 zal Antonius' gemoed rust 
niet ten goede zijn gekomen. Hij veranderde van een "aardige, vlugge 
jongen" in een halsstarrige, ongezeglijke knaap, die het later nog wel zou 
opbreken en die alleen door schade en schande wijs zou worden, zo hij dit 
ooit werd.92 

Verder is weinig bekend over Antonius Roozendaal. Op 21 april 1873 
woonde hij in Leiden, waar hij als smid genoteerd stond. 

Willem Leonard van Amerom 

De komst van deze knaap, geboren op 11 november 1850, en van zijn 
broer Gustaaf Adolf, geboren op 24 maart 1847, verrijkte de kolonie met 
twee zoons van de bepaald niet onverdienstelijke schilder, tekenaar en 
fotograaf Comelis Hendrik van Amerom/ 3 een man wiens talenten meer 
op het artistieke dan op het opvoedkundige vlak lagen. Toen zijn vrouw, 
zijn familielid Comelia Hendrika van Amerom, stierf, moet de situatie 
op de Hogewoerd zijn verslechterd . Als portretschilder weggeconcurreerd 
door de opkomende fotografie en min of meer mislukt toen hij zelf ging 
fotograferen, zal hij het een zegen hebben gevonden dat hij twee van zijn 
"troep kinderen"94 kon opsturen om die tenminste nog iets aan opvoe
ding te laten ontvangen. 

Willem Leonard ging als eerste en kwam op 28 oktober 1863 aan. Hij 
werd opgeleid tot militair en was door zijn levendigheid, opgewektheid 
en altijd goede humeur zeer gezien bij zijn makkers.95 De kunstenaarszoon 
viel in zulke goede aarde dat hij een jaar later al het toezicht kreeg over 
de onderwijzerskwekelingen, wat voor hem gezien zijn militaire training 
en onberispelijk gedrag niet moeilijk moet zijn geweest.96 

Aan Willems korte verblijf op Mettray kwam een einde toen hij op 27 
juli 1865 naar Gouda vertrok om in militaire dienst te gaan. 

Gustaaf Adolf van Amerom 

Op dringend verzoek van vader Van Amerom werd op 21 december 1865 
een tweede zoon opgezonden. Volgens de schilder was er toch genoeg geld 
in kas en bovendien schonk de uitgever A. Sijthoff twintig gulden om dit 
kind geplaatst te krijgen.97 Het bestuur ging door de knieën en dus werd 
Gustaaf Adolf naar Rijsselt gestuurd, waar hij niet bepaald met gejuich 
werd binnengehaald. Bij zijn aankomst was hij onuitstaanbaar pedant en 
niet inschikkelijk. Gelukkig draaide hij snel bij, wat voor een onderwijzer, 
zijn grote ambitie, mooi meegenomen was.98 
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"Het afScheid der eerste K weekelingen" (Stadsarchief Zutphen). 

Gustaaf maakte zulke grote vorderingenen dat de secretaris te Mettray in 
zijn jaarverslag over 1867 vol lof over hem was. Het enige dat aan het 
geluk van de schrijver ontbrak, was de mededeling dat deze uitmuntende 
pupil voor zijn examen hulponderwijzer was geslaagd. Juist dit lukte 
Gustaaf Adolf niet. Een ongedateerde brief uit Mettray, vermoedelijk 
geschreven in het begin van november 1869, bericht aan Leiden dat hij 
voor het examen was gezakt. Niet ontmoedigd bereidde hij zich voor op 
een herexamen, een paar maanden later. Helaas ging het weer mis. Daarop 
besloot hij van een loopbaan in het onderwijs af te zien en verliet hij op 
19 april 1870, 23 jaar oud, de kolonie om in Leiden bij zijn beschermheer 
Sijthoff te gaan werken. 99 Tot 13 mei 1871 woonde hij zelfstandig op de 
Papengracht, huis 589. Daarna vertrok hij naar Leiderdorp. 

Pieter van den Berg 

Dankzij de gulheid van de Oegstgeester dames C. en J. Mercier kon voor 
f 150 per jaar Pieter van den Berg, geboren in Oegstgeest op 23 maart 
1850, in 1864 naar Mettray worden gezonden om aldaar een betere op-
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voeding te krijgen dan zijn voogd Jacob van den Berg, daggelder in 
dezelfde gemeente, hem kon geven. Niet dat deze landarbeider niet goed 
voor Pieter zorgde, maar een echte vervanging van de overleden ouders, 
Anthonie van den Berg en Johanna van der Kwaak, kon hij natuurlijk 
niet zijn. Op Rijsselt zou de goedaardige en dankbare jongen helemaal uit 
de verf komen en misschien ook van zijn kwaal, hoofd klieren, afkomen. loo 

De dames Mercier hadden het goed gezien. De intellectueel niet erg 
begaafde knaap was zeer goed werkzaam in de landbouw en leverde door 
zijn opgewektheid, gewilligheid en prima humeur geen enkele moeilijk
heid op. !Ol In 1868 werd hij wegens het bereiken van de achttienjarige leef
tijd eervol ontslagen en kon hij - in het bezit van een doordeweeks pak, 
een zondags pak en genoeg onderkleren - direct als tuindersknecht aan 
de slag in Wijk aan Zee. I02 Aan het eind van dat jaar moest hij voor de 
Nationale Militie worden ingeschreven. Ook in het leger, een instituut 
immers waar men geen bezwaar heeft tegen gewilligheid, heeft Pieter 
waarschijnlijk weinig narigheid veroorzaakt. 

Everhardus Rombaut Beulink 

De carrière van deze Leidse bakkerszoon op Mettray is kort en nauwelijks 
hevig geweest. Vader Gerhard Derk Jan, broodbakker op de Mare, en 
moeder Maria Vink kregen hun zoon op 3 oktober 1870 op de kolonie 
geplaatst en bekostigden de negentig gulden jaarlijks uit eigen porte
monnee. 

Het enige bericht over Beulink staat in het jaarverslag over 1871. 
Everhardus wordt daarin een gehoorzame, ordelijke, opgewekte en tevre
den jongen genoemd, die helaas niet zo goed mee kon op school en ook 
in de tuin slecht uit de voeten kwam. Op 18 december 1871 riepen zijn 
ouders hem terug naar Leiden, waarom is niet bekend. Zijn geringe 
affectie met het boerenleven bleek veertien jaar later duidelijk uit zijn 
ondertrouwakte, waarin hij als beroep kruidenier opgaf. Bruid Adriana 
Elisabeth van der Mark en zijn klanten hebben ongetwijfeld baat gehad 
bij zijn opgewektheid en goede humeur. 

Albert van Leeuwen 

Heel wat langer dan Everhardus Beulink heeft de op 29 januari 1861 in 
Leiden geboren Albert van Leeuwen op Mettray gebivakkeerd. Toen hij op 
1 april 1871 naar de kolonie vertrok, was zijn vader, de koopman en 
aannemer Jacob van Leeuwen, weduwnaar van D.J.M. Planjer en sinds 3 
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mei 1850 getrouwd met Christina Sophia Swart, overleden. Om onheil op 
Alberts weg naar volwassenheid te voorkomen, werd hij op rekening van 
dominee C. Sepp opgezonden. 

Men heeft op Mettray hard moeten schaven aan de zeer achtergebleven 
Albert. Tijdens zijn eerste jaar hoefde de levendige en vrolijke jongen nog 
niet te werken en zat hij de hele dag op school. 103 Helaas kregen de 
Rijsseltse onderwijzers geen vat op hem; geruime tijd later had hij nog 
maar weinig vorderingen gemaakt. Misschien nog vervelender voor de staf 
op de kolonie was dat de eens zo levendige en vrolijke jongen was ver
anderd in een wufte knaap wiens gedrag maar heel langzaam verbeterde. l04 

In 1876, twee jaar na deze constaterinf, werd hij ontslagen en geplaatst bij 
het instructiebataljon te Kam pen. JO Niet lang daarna is hij naar Leiden 
teruggekeerd, alwaar hij op 23 februari 1883 in ondertrouw ging met 
Klazina Johanna Michel. Als beroep gaf hij het vak van metselaar op. 

Herman Nico\as van Amerom 

De familie Van Amerom was goed vertegenwoordigd op Mettray. 
Halverwege de jaren zeventig kwam een derde knaap uit deze familie, een 
neefje van de schilderskinderen, op de kolonie terecht. Dit keer betaalden 
de ouders, Herman Nicolas, een 38-jarige meestertimmerman, en Maart je 
Maria Najer, 41, beiden woonachtig op de Garenmarkt. Vader was op 16 
november 1872 in de vergadering van het afdelingsbestuur verschenen 
met het voorstel zijn zoon op te doen zenden. l06 Omdat de ouders zelf 
betaalden, was de zaak snel beklonken en kon het kerstkind - geboren op 
26 december 1860 - vanaf 1 januari 1873 zijn heil proberen te vinden te 
Rijsselt. Hij deed dit via de opleiding tot hulponderwijzer. Hoewel de 
begeleiders op Mettray de slome en arrogante vlerk met zijn koude 
karakter beter geschikt vonden voor het leger,107 gaven zij later toe dat hij 
een voortreffelijke leerling was. Hij bleef echter koud van nature; een 
persoon die zich eerder tot een stille burger dan tot een aangenaam mens 
zou ontwikkelen, aldus de steller van het jaaroverzicht.108 

Omdat er over 1878 en verdere jaren geen verslagen meer zijn uit 
Mettray, valt niet te bespeuren hoe het daar met de koude kikker is afge
lopen. Hij is in ieder geval in het onderwijs terechtgekomen. In 1879 werd 
hij benoemd tot hulponderwijzer te Waddinxveen. l09 Of hij voor de klas 
enige warmte uitstraalde, vermelden de berichten niet. 
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Pierre Henri GuilJaume Knotter 
Wat Maria Perette van Charldorp en de in de Donkersteeg met haar 
wonende tabaksverkoper Johannes Jacobus Knotter bewogen heeft om op 
10 augustus 1874 hun zoon, geboren op 3 november 1861, naar Mettray 
te sturen, is niet duidelijk; evenmin waarom hij in januari 1875 werd 
teruggevorderd. Misschien wilde zijn stiefmoeder, Comelia Margaretha 
Mingelen, met wie Knotter senior inmiddels was getrouwd, hem wel eens 
zien. Wegens zijn korte verblijf is er geen enkel bericht uit Mettray. Ook 
in het archief van de Leidse afdeling is niets te vinden. 

Jacob Tinjes 

Het verblijf op Mettray van Jacob Tinjes, op 13 april 1865 te Koog aan de 
Zaan geboren als zoon van een onderwijzer en de uit Alphen aan de Rijn 
afkomstige winkelierster Johanna Jacoba Pel, is één grote lijdensweg ge
weest. Niet voor de opvoeders op de kolonie, maar vooral voor de pen
ningmeester van de Leidse afdeling. 

Vrij snel na de plaatsing van Jacob in januari 1877 liet zijn moeder 
weten dat zij de kosten niet meer kon opbrengen. Dit impliceerde dat de 
knaap moest vertrekken of dat zijn voogd in Leiden, J. Pel op de Hoge
woerd, de negentig gulden jaarlijks moest betalen. 110 Over zijn financiële 
verplichtingen gekapitteld, antwoordde de voogd dat hij het tweede kwar
taal binnenkort zou betalen. Mocht de weduwe niet langer in staat zijn de 
verpleging te bekostigen, dan moest Jacob de kolonie maar verlaten, hoe 
noodlottig dit ook zou zijn voor hem en zijn moeder. 111 Het afdelings
bestuur reageerde onmiddellijk op Pels brief. Het lid P. du Rieu stuurde 
een kort briefje, waarschijnlijk aan de voorzitter, met de mededeling dat 
Pel ondanks zijn belofte niet had betaald. Dit betekende dat Jacob 
onherroepelijk zou moeten vertrekken, hetgeen Du Rieu zielig vond voor 
d · 112 e Jongen. 

Vijf maanden later zat er nog niet veel schot in de zaak. De notulen 
van het afdelingsbestuur van 14 november 1877 vermelden dat de jongen 
wegens wanbetaling weg moest. Het tweede kwartaal zou door het hoofd
bestuur van Mettray worden bijgepast. Enigszins schuldbewust reageerde 
voogd Pel weer. Hij beloofde aan Du Rieu vijftig gulden te betalen. 
Omdat hij niets had gehoord van Jacob, was hij ervan overtuigd dat deze 
al was teruggekeerd. 11 3 

Inmiddels was ook het afdelingsbestuur van Amsterdams Mettray zich 
met de zaak gaan bemoeien. De penningmeester aldaar, W. Roël!, ver-
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zocht Leiden toch vooral iets te doen voor de jongen. Een viertal familie
leden in de Zaanstreek was benaderd, maar dit had niets opgeleverd. Ook 
van de penningmeester uit Rotterdam, de toenmalige verblijfplaats van 
Jacobs moeder, had hij nul op rekest gekregen. 114 

Halverwege 1878 had de penningmeester te Leiden nog geen cent van 
Pel gezien. Zijn voogdijkind kon voor rekening van elders gelukkig op 
Mettray blijven en het bestuur besloot de halsstarrige Pel nogmaals te 
manen. 11S Vergeefs, zoals een jaar later bleek. Op 7 juli 1879 had Pel nog 
steeds niet betaald en besloot het afdelingsbestuur als laatste redmiddel de 
deurwaarder naar de Hogewoerd te sturen. Er werd echter ook besloten bij 
weigering tot betaling niet tot inbeslagname over te gaan, maat eventueel 
nog verschuldigde geld zelf te betalen. 1l6 Eind december 1879 gaf men de 
strijd op. Wel nam het bestuur de beslissing voortaan pas tot plaatsing 
van een knaap over te gaan, wanneer ouders/voogden een schriftelijke 
verbintenis waren aangegaan.1l7 

Met Jacob zelf ging het uitstekend op Mettray. In de twee jaarover
zichten waarin hij voorkomt, wordt hij beschreven als een vrolijke, vlijtige 
en goedwillende jongen, die plezier had in het smidswerk. Door zijn 
levendige natuur was hij meermalen het "katje van de baan" (haantje de 
voorste), maat zodra hij werd gewezen op de verplichting eenmaal zijn 
moeder te moeten steunen, nam de ernst weer bezit van hem en keerde 
hij vol ijver terug tot zijn arbeid als smid. ll8 

CONCLUSIE 

Van de vijftien jongens die tussen 1851 en 1877 door het Leidse bestuur 
van Nederlandsch Mettray zijn opgezonden om daar met de modernste 
pedagogische inzichten uit die tijd te worden heropgevoed, zijn de mees
ten goed terechtgekomen. Omdat de landbouwkolonie een uitstekende 
naam had, zijn de patroons van die jongens die in loondienst gingen 
waarschijnlijk snel bereid geweest een pupil uit het heropvoedingshuis een 
kans te geven. Temeer daar de eerste generatie kwekelingen op de kolonie 
een grondig besef van standsverschil was bijgebracht119

, waardoor er nau
welijks kans was op morrende arbeiders. 

De meeste Leidse jongens verbleven graag op Mettray. Er is in het 
archief van de Leidse afdeling geen enkele maal sprake van onwilligheid 
of ruzie. Natuurlijk moeten we voorzichtig zijn met interpreteren. De 
jaarverslagen uit de kolonie zijn soms wel erg jubelend. Men kan van 
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verwaarloosde jongens nauwelijks verwachten dat zij zich binnen enkele 
maanden gedragen als engelen, zoals hier en daar wordt gesuggereerd. Dat 
het te Rijsselt bepaald niet altijd koek en ei was, blijkt uit de voorbeelden 
die te vinden zijn in het voortreffelijke boek van Dekker, zij het dat 
serieuze conflicten pas aan het eind van de jaren zeventig plaatsvondenYo 

Al met al kan worden vastgesteld dat het "confessioneel moraliserings
offensief'121 van de (gedeeltelijk) protestants-christelijke elite in Leiden 
zeker geslaagd te noemen is en dat het merendeel der Leidse knapen het 
van harte eens was met het refrein van het Mettray-lied 122: 

Wij leven vro lijk en te vreê, 

Omdat wij wo nen o p Mettray. 
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Bijlage 1. 
De stichters van de Leidse afdeling van N ederlandsch Mettray 

].K. Brugman f 50 

L.F. Brugman f 50 

CL. Blüme f 50 

J.F. Bodel Neijenhuis f 50 

W. van den Berg van Heemstede f 50 
W.H. Cock f 100 
A. Hartevelt Jzn. f 100 

]. van der Hoeven f 50 

P.G. van Hoorn f 50 

Mw. Luzac-du Rieu jlOO 

A. Librecht Lezwijn f 100 

P. du Rieu f 100 

C.J. Temminck f 100 

]. de Wal f 50 
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Bijlage 2. 
Leidse jongens op Mettray 

Alfabetisch geordend: achternaam, voornamen (geboortejaar) 

Amerom, Gustaaf Adolf van (1847) 

Amerom, Herman Nicolas van (1873) 

Amerom, Willem Leonard van (1 850) 

Berg, Pieter van den (1850) 

Beulink, Everhardus Rombaut (?) 
Coppij, Bartholomeus (1841) 

Hoogeboom, Hendrik Willem (1847) 

Knotter, Pierre Henri Guillaume (1861) 

Kooperen, Frans van (1847) 

Koppeschaar, Martinus (1851) 

landzaat, Willem Anthonie (1841) 

Leeuwen, Albert van (1861) 

Maat, Teunis (1839) 

Philippo, Abraham (1842) 

Roozendaal, Antonius (1850) 

Sauvage, Jozua Pieter de (1849) 

Tinjes, Jacob (1865) 
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Blinde bedient een weefgetouw voor ruige matten in de Blindenwerkinrichting aan de 
Groenesteeg. omstreeks 1938 (foto afkomstig van de heer R. Bakker, Archief DZB). 



JAAP MOES 

Over het ontstaan van sociale werkvoorziening 
voor gehandicapten in Leiden: 
van particuliere blindenwerkinrichting 
tot Gemeentelijke Werkplaats, 
1929-1947 

Het is nog niet zo heel lang geleden dat mensen met een aangeboren of 
opgelopen handicap als een last voor de samenleving werden beschouwd. 
Zij waren tot ver in de twintigste eeuw hoofdzakelijk aangewezen op hun 
familieleden. Daarnaast ontfermden van oudsher particuliere of kerkelijke 
instellingen zich over hen. Zij ondersteunden gehandicapten met uit
keringen in geld en in natura, zoals voedingsmiddelen, kleding, schoeisel 
en brandstoffen. Deze hulp droeg in principe een vrijblijvend karakter en 
werd verleend als een gunst. De sfeer waarin zij werd verstrekt was meestal 
paternalistisch en bevoogdend. 

De rol van de overheid was door de Armenwetten van respectievelijk 
1854 en 1912 tot na de Tweede Wereldoorlog zeer beperkt. Vóór 1945 
bestonden er al wel enkele particuliere werkinrichtingen voor mensen met 
een specifieke handicap, zoals bijvoorbeeld voor blinden of doofstom
men. Ook hadden waren in enkele grote steden op initiatief van de ge
meente werkvoorzieningen voor gehandicapten ingericht. Zonder brood
winning waren veel gehandicapten arm en mede daardoor hadden velen 
een sociaal geïsoleerd bestaan. Hun werkvoorziening kan dan ook worden 
beschouwd als een maatregel ter bestrijding van armoede en tegelijkertijd 
als een voertuig om deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer. 

In deze bijdrage gaat het mij om het ontstaan van de sociale werk
voorziening in Leiden. Het gaat daarbij om werk voor gehandicapten die 
tot arbeid in staat waren, maar op de reguliere arbeidsmarkt van werk 
werden uitgesloten. Ernstig gehandicapten die niet konden werken, blijven 
hier buiten beschouwing. Zij waren vanouds aangewezen op verpleeg
inrichtingen of op 'Huizen van Barmhartigheid'. Daarin werden tot het 
begin van de twintigste eeuw ook veel verstandelijk gehandicapten opge
nomen, eenvoudigweg omdat men niet goed raad met hen wist. Om 
dezelfde reden kwamen overigens ook heel wat zwakbegaafden in straf
inrichtingen terecht. 1 
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De centrale vragen in deze bijdrage zijn: hoe en wanneer veranderde 
de houding in Leiden ten opzichte van gehandicapten en werk? 

EMANCIPATIE VAN GEHANDICAPTEN 
De hoofdlijn in de geschiedenis van gehandicapten gedurende de afge
lopen honderdvijftig jaar staat onmiskenbaar in het teken van emanci
patie. Deelname aan het arbeidsproces speelde een belangrijke rol bij de 
humanisering van het beeld dat in de samenleving van gehandicapten 
heerst. Mede door hun arbeidsprestaties werden zij immers steeds meer 
als medemensen gezien die op alle terreinen dezelfde rechten kunnen 
doen gelden als niet-gehandicapten. De ontwikkeling verliep dan ook van 
gunst naar recht op werk. 

In deze bijdrage beperk ik mij hoofdzakelijk tot een belangrijke fase 
in het emancipatieproces, namelijk de periode waarin de overgang optrad 
van vrijblijvende armenzorg naar recht op werk via speciale arbeidsvoor
zieningen. De overheid nam een corrigerende functie aan daar waar de 
vrije krachten in de samenleving tekort schoten, omdat bedrijven en in
stellingen gehandicapten niet in het arbeidsproces opnamen. We kunnen 
deze fase ook wel aanduiden als een collectiveringsfase, omdat de gemeen
schap als collectiviteit steeds meer de verantwoordelijkheid overnam van 
kerkelijke instellingen en particuliere initiatieven.2 

In Leiden speelde de blindenwerkinrichting een sleutelrol bij het 
ontstaan van de arbeidsvoorziening voor gehandicapten in het algemeen. 
Dat vraagt om een verklaring. Doven, doofstommen en blinden behoren 
van oudsher tot de groepen gehandicapten voor wie speciale onderwijs
instituten waren ingericht. Aan het einde van de negentiende en in het 
begin van de twintigste eeuw werden voor hen ook de eerste belangen
verenigingen opgericht om hun maatschappelijke positie te verbeteren. Zo 
zette de Vereniging Effatha (letterlijk: wordt geopend) zich aan het einde 
van de negentiende eeuw aan de Langebrug 87 te Leiden vooral in voor 
doven en doofstommen. De vereniging verhuisde echter in 1898 naar 
Dordrecht. 3 Niet lang daarna werd in de stad een blindenvereniging 
opgericht. Deze omstandigheden verklaren wellicht waarom de eerste 
werkvoorziening voor gehandicapten in Leiden een blindenwerkinrichting 
was. 

We kunnen de eerder geformuleerde vragen nu aanscherpen. Centraal 
staat in deze bijdrage de vraag hoe de particuliere blindenwerkinrichting 
ontstond en op welke wijze zij zich ontwikkelde tot een gehandicapten-
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Onderwijs aan blinde doofstommen omstreeks 1900. 

werkplaats van de gemeentelijke overheid. Het een en ander speelde zich 
voornamelijk af in de jaren twintig en dertig. Als vertrekpunt schets ik 
eerst in enkele hoofdlijnen een beeld van de situatie in de negentiende 
eeuw. 

HET LOT DER LEIDSE BLINDEN IN DE NEGENTIENDE EEUW 
Over het lot der Leidse blinden in de negentiende eeuw tasten wij in feite 
grotendeels in het duister.4 Een van de weinige bronnen die ons enigszins 
inlicht is een in het Leidse Gemeentearchief bewaard gebleven afschrift 
uit 1850 van een enquêteformulier van het Instituut tot Onderwijs van 
Blinden te Amsterdam, waarin om een opgave wordt verzocht van het 
aantal blinden in de stad. Over de betrouwbaarheid van deze opgave valt 
verder weinig te zeggen, maar eruit blijkt in elk geval dat er in 1850 
minstens 47 blinden waren.5 De stad telde toen overigens ongeveer 36.000 
inwoners.6 Uit het formulier valt ook iets te vernemen van de sociaal-eco
nomische omstandigheden waarin deze mensen verkeerden. Bijna tachtig 
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procent (37 personen) werd betiteld als arm, en iets minder dan twintig 
procent (10 personen) was 'gegoed'. 

Jonge Leidse blinden vertrokken toen voor hun opleiding naar een van 
de blindeninstituten.7 De anderen bleven doorgaans in de stad en waren 
daarmee aangewezen op hun familieleden en de armenzorg. Menigeen was 
veroordeeld tot de bedelstaf. In de Stedelijke Werkinrichting die in 1852 
ter bestrijding van bedelarij in de Boerhaavezalen was ingericht, konden 
zij in elk geval niet terecht.8 Blinden waren daar nadrukkelijk uitgesloten. 
Het lijkt erop dat zij net als mensen met een verstandelijke handicap of 
een psychiatrische aandoening waren uitgestoten uit de lokale samen
leving, zodat zij verder niet of nauwelijks aan het sociale verkeer deel
namen. 

VERBETERINGEN OMSTREEKS DE EEUWWISSELING 
Omstreeks 1870 ontstonden overal in Nederland particuliere initiatieven 
om de armenzorg in het algemeen en ook de zorg voor specifieke groepen 
gehandicapten anders aan te pakken.9 In Amsterdam was al in augustus 
1865 een Vereeniging tot werkverschaffing aan Hulpbehoevende Blinden 
opgericht, die voornamelijk werk aan huis organiseerde. lo En in 1869 was 
zo'n organisatie in Utrecht ontstaan. ll Nadat in 1881 eveneens in Amster
dam de Vereeniging tot Verbetering van het lot der Blinden in Nederland 
en zijne Koloniën tot stand was gekomen, werd in februari 1904 een 
Leidse afdeling van deze vereniging opgericht voor onvermogende 
blinden. 12 

In Leiden wordt zeer zeker op alle mogelijke gebied veel goed gedaan; toch is het reeds 

eenige malen gebleken, dat voor het doel, waarvoor wij uwe hulp komen vragen, Leiden 

bij vele andere steden in ons land verre achterstaat. 

Aldus de aan de stadgenoten gerichte bedelbrief van de kersverse blinden
vereniging. l3 De geldelijke steun werd geworven onder het motto: 

wie zou niet voor zijne naasten, die toch reeds van zooveel verstoken zijn, eene kleine 

bijdrage over hebben om hun leven eenigszins te veraangenamen. 

Voor een jaarlijkse contributie van vijftig cent kon men lid worden van 
de vereniging en voor een bijdrage van minstens tien gulden werd men 
'honorair lid'. 

I 
I 

I' 
i 
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Volgens de statuten richtte de vereniging zich op: 

1. Het bevorderen hunner plaatsing op inrichtingen welke voor hun lot het meest 

geschikt zijn, alsmede het behartigen hunner belangen door het verleenen van 

zedelijken en geldelijken steun . 

2. Het verschaffen van hulp aan Blinden, die niet in een der bestaande inrichtingen 

zIJn opgenomen. 

3. Het verschaffen van werk. 

4. Het bezorgen van lectuur of van hulpmiddelen om den tijd nuttig en aangenaam 

door te brengen. 

5. Het bezoeken van hulpbehoevende Blinden, het verlichten en veraangenamen van 

hun toestand en het bevorderen in het algemeen van hun maatschappelijk en 

zedelijk welzijn. 

Door deze particuliere organisatie wisten de 'gulle gevers' voortaan zeker 
dat hun financiële bijdragen werden benut voor de verbetering van het lot 
der blinden. Tot dan was het namelijk herhaaldelijk voor gekomen dat 
misbruik werd gemaakt van de goedgeefsheid der burgerij. 

Hoe dikwijls wordt men niet lastig gevallen door personen, die loten of handwerken 

komen aanbieden ten behoeve van blinden en hoevele malen blijkt dit later bedrog te 

zijn geweest; en toch blijft men geven, omdat het voor de blinden is, en bijna iedereen 

daarvoor iets over heeft
14 

In het Leidsch Dagblad verschenen regelmatig waarschuwende berichten 
over onbetrouwbare geld inzamelaars. 

De oproep aan de Leidse burgerij om lid te worden van de nieuwe 
vereniging vond al spoedig gehoor. In 1906 was het ledental met 25 ver
meerderd tot 224, die samen 1401,60 bijeen brachten. Daarmee konden 
in dat jaar negentien Leidse blinden worden ondersteund. Uit het finan
ciële overzicht van 1906 blijkt dat de Vereniging hen dat jaar in totaal 
1122,08 aan wekelijkse ondersteuning had verstrekt. Daarbij moet worden 
aangetekend dat er gedurende het jaar veranderingen in het aantal 
ondersteunde blinden optraden. Zo overleed een blinde vrouw, terwijl in 
dat jaar vier nieuwe aanmeldingen werden geteld. 

De werkverschaffing bestond toen uit huisarbeid, zoals het breien van 
kousen en het maken van bouffàntes [hoepelrokjes, JM]. Het brei- en 
haakwerk werd ingezonden naar de Huisvlijttentoonstelling die in mei 
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Helen Kefler, een blinde typiste aan het einde van de negentiende eeuw. 
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1906 in de stad werd georganiseerd. Daar werden de artikelen voor goede 
prijzen verkocht. En in 1908 organiseerde men in de stad een speciale 
!ancy !air om de door blinden thuis vervaardigde producten te slijten. 

Uitnodiging voor de bazar in Leiden. 1908 (CAL. Archief Liefdadigheidscomité inv.nr. 5). 

Zo'n tien jaar later was er nog niet veel veranderd. Uit het jaarverslag van 
de landelijke vereniging over 1916, blijkt dat in Leiden 23 blinden werden 
ondersteund. Met trots wordt door de Leidse afdeling vermeld, dat 

Rombouts het door arbeid en vlijt zoover heeft gebracht. dat hij de wagen, waarmede hij 

zijne borstels en mandewerk aan de huizen verkocht aan een andere blinde heeft kunnen 

overdoen. Hij kan thans zonder deze bijverdienste in zijn onderhoud en dat van zijn 

gezm voorzIen. 

Aan wekelijkse uitkeringen werd in 1916 een totaalbedrag van }215,50 
verstrekt. De contributies bedroegen }339,40. 

Inmiddels was op 2 mei 1916 een Staatscommissie geïnstalleerd om te 
onderzoeken wat er van staatswege kon worden gedaan ter verbetering van 
het lot der blinden in Nederland. ls Een van de conclusies van de Com
missie was dat het particuliere initiatief onvoldoende hulp had geboden 
om de blinden afdoende te helpen. Vandaar dat de staat hier een taak te 
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Ambachtelijke werk;~3amheden van gehandicapten: schrijnwerkenj in de werkp/3ats van het 

Instituut voor Doofstommen te Groningen omstreeks 1900. 

vervullen had. De prioriteit liet men evenwel net als voorheen bij het 
particulier initiatief liggen. Dit was geheel in overeenstemming met de 
geest van de Armenwet van 1912. Als maatregelen ter verbetering van het 
lot der blinden werd gedacht aan een behoorlijke opleiding en het 
verschaffen van gelegenheid tot het uitoefenen van een voor blinden 
geschikt beroep.16 Bij dit laatste waren ook werkvoorzieningen van belang. 

De bestaande werkinrichtingen in Nederland waren toen hoofdzakelijk 
bedoeld voor degenen die aan een blindeninstituut een opleiding hadden 
genoten, maar ook degenen die niet waren opgeleid en zij die op latere 
leeftijd blind werden, moesten de gelegenheid krijgen in hun eigen 
levensonderhoud te voorzien. Verder waren er ook nog blinden die thuis 
werk bezorgd kregen. 17 Met name dit laatste typeerde de situatie in Leiden 
tot in de jaren twintig. 

In de tweede helft van de jaren twintig traden enkele belangrijke 
veranderingen op voor de Leidse blinden. In februari 1927 werd een 
Leidse afdeling van de Nederlandse Blindenbond (NBB) opgericht. 18 De 
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Ambachtelijke werkzaamheden van gehandicapten: doofStommen in de kleermakerij van de 
Vereniging 'Door Liefde Saamgebracht' te Amsterdam omstreeks 1900. 

NBB was in 1895 tot stand gekomen om een beter georganiseerde hulp aan 
visueel gehandicapten te bieden. Het liberaal-confessionele gemeente
bestuur zegde herhaaldelijk steun toe, maar deze bleef zo lang uit, dat het 
Bondsbestuur in 1927 haar toevlucht zocht in de organisatie van een 
'Bloempjesdag'. Dat was een speciale geldinzamelingsactie onder de Leidse 
burgerij waarbij door de Leidse afdeling met een bescheiden winstmarge 
bloemen werden verkocht ter ondersteuning van de blinde stadgenoten. 19 

Dit soort acties kwam toen meer voor om verschillende groepen hulp
behoevenden te helpen. 

Het gemeenteraadslid H.J. Baart van de Sociaal Democratische 
Arbeiders Partij (SOAP) vond deze vorm van hulpverlening geen goede 
zaak. 

Te Amsterdam en te 's-Gravenhage b.v. heeft men het instituut van het eigen werk; daar 

worden door de menschen zelf allerlei voorwerpen als borstels en bezems vervaardigd. 

Ook te Leiden hoopt men dat gedaan te krijgen, maar, zoo lang het niet is bereikt, moet 

men zijn toevlucht nemen tot middelen als het houden van bloempjesdagen.2o 



• , '3 , ... 
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Ambachtelijke werkzaamheden van een blinde jongen omstreeks de Eerste Wereldoorlog. 
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De SOAP zag dus liever dat in Leiden ook een blindenwerkinrichting werd 
geopend. 

WERKVERSCHAFFING AAN LEIDSE BLINDEN 

In de gemeenteraadsvergadering van 23 januari 1928 kwam Baart nog eens 
terug op een kwestie die hij al eerder had aangekaart, namelijk of er voor 
de blinden, die van de gemeente een steunuitkering kregen geen produc
tief werk kon worden gevonden. Het was immers in het voordeel van alle 
betrokken partijen dat zij in hun eigen levensonderhoud voorzagen in 
plaats van te leven van een uitkering.21 Hoewel het College van B en W 
vreesde voor de kosten, vond men wel dat er iets moest gebeuren. 

Vooralsnog gebeurde er echter niet zoveel. Het College had wel 
besprekingen gevoerd met de besturen van de beide lokale Blinden
organisaties over de wijze waarop aan blinden passend werk zou kunnen 
worden verschaft tegen een behoorlijk loon, maar oordeelde uiteindelijk 
toch dat aan de oprichting van een werkinrichting niet viel te denken. Er 
zou een te groot financieel offer moeten worden gebracht.22 

Men denke slechts aan de kosten van localiteiten met verwarming en verlichting, de 

aanschaffing van materiaal en gereedschappen, het loon van den leider en ten slotte de 

loonen aan de blinden zelf uit te keeren, waar dan slechts tegenover staat de geringe 

opbrengst van het geproduceerde werk . 

Bovendien vond het College dat deze vorm van werkverschaffing moest 
worden ontraden, omdat er slechts zes Leidse blinden waren die ervoor in 
aanmerking kwamen. De overigen zouden op een andere wijze moeten 
worden geholpen. Zij waren óf te jong óf op een vergevorderden leeftijd 
óf hadden reeds zelf een werkkring gevonden. De voorkeur ging daarom 
uit naar werkverschaffing in de woning van de blinden zelf. 

De Leidse afdeling van de Vereeniging tot Verbetering van het lot der 
Blinden in Nederland en zijne Koloniën organiseerde deze vorm van 
werkverschaffing aan huis al sinds 1904. Nu kwam er evenwel een lokaal 
dat als opslagplaats voor het materiaal en de producten kon dienen. Het 
was de bedoeling dat de grondstoffen voor matten en borstels aan de 
blinden in hun woning zouden worden verstrekt, waarna de gemaakte 
producten in het gebouw konden worden verzameld. Van daaruit zou de 
leverantie aan de afnemers plaatsvinden. 

De Leidse afdeling beschikte reeds over een wagen waarmee de produc
ten langs de huizen aan de man konden worden gebracht, zodat de kosten 
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meevielen. Bovendien zorgde het afdelingsbestuur zelf voor de grond
stoffen. Maar bij de te betalen lonen voorzag men problemen. Zij werden 
geschat op zo'n f4.700 op jaarbasis, en dat ging de draagkracht van de 
Leidse afdeling te boven. Via contributies van weldadige stadgenoten en 
de verkoop van de producten verwachtte het Leidse afdelingsbestuur een 
bedrag van f3.200 bijeen te kunnen krijgen. Resteerde nog 11.500, 
waarvoor de gemeente werd benaderd.23 Het gemeentebestuur toonde zich 
daartoe bereid. 

Al in 1929 bleek dat de subsidie van 11.500 tekort schoot. Het bestuur 
van de Leidse afdeling kon toen de benodigde f2.500 voor de aankoop 
van de grondstoffen niet opbrengen.24 Daarom verzocht Penningmeester 
C. Pieck in een adres aan de gemeente de subsidie te verdubbelen tot 
j3.000. 

Het wu naar onze meening te betreuren zijn, indien de afdeding genoodzaakt werd de 

werkverschaffing, en daarmede een sympathieken en tevens zeer nuttigen en dodmatigen 

vorm van steunverleening onmiddellijk te beeindigen, 

luidde toen het advies van het College aan de gemeenteraad.25 De subsidie 
voor 1929 werd dan ook verhoogd tot het gewenste bedrag. De betrokken
heid van de gemeente bij de zorg voor blinden was dus aan het einde van 
de jaren twintig tot stand gebracht, zij het dat deze nog vrijblijvend was. 

DE EERSTE LEIDSE WERKINRICHTING VOOR GEHANDICAPTEN 
Een echte mijlpaal werd in 1929 bereikt toen de Leidse afdeling van de 
Vereeniging tot Verbetering van het lot der Blinden in Nederland en zijne 
Koloniën op 1 december op eigen initiatief een werkinrichting voor 
blinden opende in een gebouw aan de Pieterskerkgracht 9.26 Dit was een 
voormalig schoolgebouw dat in 1922 op last van de onderwijsinspectie 
werd gesloten, omdat het voor onderwiisdoeleinden niet langer voldeed.27 
De gemeente stelde de ruimte niet lang daarna ter beschikking aan de 
blindenvereniging en al spoedig verdween het huiswerk van blinden naar 
de achtergrond. Deze blindenwerkinrichting liet geen archief na, maar uit 
andere bronnen valt wel een beeld te krijgen van de ontwikkeling die dit 
particuliere initiatief doormaakte. 
Het aantal tewerkgestelden was bij aanvang van de werkinrichting in 
december 1929 zes, na 14 februari zeven en later dat jaar negen. De werk
zaamheden waren ambachtelijk van aard. De blinden vervaardigden en 
repareerden hoofdzakelijk manden en borstels. De kosten van de blinden-
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SCHOOLSTEEG 

PIETERSKEAKGRACHT 

Plattegrond van Pieterskerkgracht 9. VermoedelJik was de blinden werkinrichting gevestigd 
in de grote loods (8) die omstreeks 1925 werd gebouwd (tekening ].F. Dröge) . 

Tabel 1. Enkele kengetallen van de particuliere blindenwerkinrichting 1929-1936 

1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 

Aantal personen 6 9 10 10 9 10 10 10 

Aantal werkdagen 2.700 3.000 3.000 2.700 3.000 3.000 280 

Arbeidslonen 5.107 6.707 8.984 9.293 9.462 9.721 10.106 1.010 

Bron: Jaarverslag van den Armenraad te Leiden 1933-1937 

werkinrichting bedroegen dat jaar 15.107,42. De gemeente Leiden subsi
dieerde het initiatief met 13.000, terwijl het Burgerlijk Armbestuur ten 
behoeve van de blinden die daarvoor in aanmerking kwamen 1420,25 
steungeld verstrekte. Het loon was toen een combinatie van een vast 
'grondloon' van 13 per week met daarbovenop een stukloon voor het 
afgeleverde werk.28 Uit de tabel blijkt dat het aantal tewerkgestelden daar
na tot 1936 toenam tot tien waardoor ook het aantal werkdagen steeg en 
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de betaalde arbeidslonen toenamen. In 1936 werkten er nog steeds tien 
blinden, maar het aantal arbeidsdagen en de arbeidslonen waren slechts 
fracties van wat gewoon was. De werkinrichting was in deze crisisjaren in 
de problemen gekomen. 

'DE WERKPLAATS IS NIET IDEAAL' 
Na een bezoek aan de blindenwerkinrichting in 1930 had het SOAP
raadslid mevrouw c.P. Braggaar-de Does er bij het College op aange
drongen een betere huisvesting ter beschikking te stellen en de lonen te 
verhogen. In Haarlem, Rotterdam en Amsterdam werd aan de tewerk
gestelde blinden f20 per week betaald, in Den Haag zelfs f24, terwijl de 
Leidse blinden een 'grond loon' van slechts flO kregen en zij door systeem 
van stUkwerk onmogelijk een hoger weekloon dan zo'n fIS konden halen. 
Leiden liep dus achter bij andere grote steden. Mevrouw Braggaar-de Does 
vond dan ook dat de gemeente zich meer met de blindenwerkinrichting 
moest bemoeien. 

"De werkplaats is niet ideaal", gaf de zuinige liberale wethouder van 
financiën T.S. Goslinga volmondig toe, "maar alle begin is moeilijk". 
Behalve het verstrekken van subsidie vond hij dat de gemeente zich niet 
met het reilen en zeilen van de werkinrichting moest bemoeien. Hij 
vreesde dat de vrijwilligers van de blindenvereniging door een te grote 
bemoeizucht van de gemeente er het bijltje bij neer zouden leggen en dat 
zij zouden zeggen: "als men het zooveel beter weet, laat men het dan zelf 
doen".29 Alleen de tienkoppige SOAP-fractie stemde voor meer invloed van 
de gemeente op de blindenwerkinrichting, maar dat was onvoldoende 
want de gemeenteraad telde toen 33 leden.30 

"DE MENSEN WORDEN NUTTIG BEZIGGEHOUDEN" 
Toen reeds in 1930 bleek dat ook de subsidieverhoging van 1929 onvol
doende was voor de continuering van de bedrijfsvoering, werd door het 
bestuur van de blindenvereniging wederom een hogere bijdrage van de 
gemeente gevraagd. Het gaat misschien te ver om te veronderstellen dat 
het verenigingsbestuur een doordachte strategie volgde om de gemeente 
stukje bij beetje meer bij het initiatief te betrekken, maar een feit blijft dat 
de lokale overheid steeds meer met de particuliere blindenwerkinrichting 
te maken kreeg. 
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Het aantal blinde werknemers was inmiddels van tien tot elf toege
nomen, er was een bedrijfsleider bijgekomen, en het nadelige saldo 
bedroeg in 1930 ruim 16.000. De blindenvereniging verzocht daarom de 
gemeente haar subsidie te verdubbelen tot 16.000 per jaar. Het gemeente
bestuur toonde zich in dit opzicht wederom bereidwillig. Voortzetting 
van de particuliere blindenwerkinrichting was het College best wat waard. 
Het mes sneedt immers aan twee kanten. 

Naast het groote nut van de werkverschaffing als middel tot verzorging van de blinden 

1 ... 1 heeft de werkverschaffing het dubbele voordeel, dat de menschen nuttig worden 

beziggehouden en dat zij voor hun levensonderhoud niet een beroep hoeven te doen op 

de burgerlijke armenzorg. 

Het College vond echter wel dat de leden van de vereniging ook een 
bijdrage moesten leveren en wilde ook dat de verkoop van de producten 
zou worden verbeterd. De gemeentesubsidie werd daarom verhoogd tot 
15.000.31 

Inmiddels waren enkele verbeteringen bereikt. De blindenwerk
inrichting kocht de grondstoffen niet meer uitsluitend in bij de vrij dure 
Amsterdamse Inkoop-Centrale, maar ook elders. Verder waren de 'grond
lonen' inmiddels wat verhoogd en betrokken nu ook veel gemeentelijke 
instellingen hun artikelen van de blindenwerkinrichting, en tevens een 
aantal scholen.32 De SOAP zag bij monde van mevrouw Braggaar-de Does 
in de subsidieverhoging aanleiding eindelijk de invloed van de gemeente 
op de blindenwerkinrichting te vergroten. Zij stelde voor een door de 
gemeenteraad benoemde gedelegeerde uit zijn midden in het bestuur van 
de blindenvereniging op te nemen. Bovendien wees zij er nogmaals op dat 
het hoog tijd werd naar een andere ruimte voor de werkinrichting uit te 
kijken, want die was volgens haar vanaf het begin ongeschikt geweest. De 
benedenruimte van Pieterskerkgracht 9 was zeer vochtig en verre van 
gezond. 

Wethouder Goslinga was het volstrekt met haar eens. Er werd reeds 
rusteloos naar een betere gelegenheid gezocht, maar dat viel niet mee. 
Temeer niet, omdat hij in een nieuw onderkomen eventueel ook andere 
'onvolwaardige arbeidskrachten' zoals zwakzinnigen wilde huisvesten. 
Men slaagde er echter niet in een geschikte huisvesting te vinden. 
Praktische overwegingen lijken dus een belemmering te hebben gevormd 
om de werkvoorziening op dat moment te beperkten tot blinde stad
genoten. Kort na de Tweede Wereldoorlog, kwam bij de tot standkoming 
van de Gemeentelijke Werkplaats de uitbreiding van de doelgroep 
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opnieuw ter sprake. Verstandelijk gehandicapten zouden toen echter nog 
steeds van de werkinrichting worden uitgesloten. Dat leidde ertoe dat voor 
hen een eigen, particuliere werkvoorziening tot ontwikkeling zou komen, 
namelijk van de Vereniging Zwakzinnigenzorg. 

We keren terug naar 1930. Het waren barre winters in die tijd. Zo werd 
het blussen van de stadhuisbrand in februari 1929 zwaar belemmerd door 
de uitzonderlijk strenge vorst. In 1930 richtte het bestuur van de Leidse 
afdeling nogmaals een adres aan het College van B en W om extra 
ondersteuning in de wintermaanden. De blinde werknemers beschikten 
immers over een karig weekinkomen dat varieerde van }14,50 tot }16,50. 
Een doorsnee arbeider in een Leidse textielfabriek verdiende toen onge
veer }20 tot }25 per week. 33 Het College verstrekte daarop brandstoffen 
aan de blinden die daar blijkens hun inkomen voor in aanmerking 
kwamen.34 

EEN GUNSTIG DEBACLE 

In 1931 vond wethouder Goslinga wederom mevrouw Braggaar-de Does 
met een gedreven betoog tegenover zich. Zij wilde een gemeentelijke 
commissie instellen, die belast zou worden met de zorg voor de Leidse 
blinden.35 De wethouder vreesde dat het voor de gemeente een duur 
avontuur zou worden. Het college dacht er dus niet aan hiervoor even
tueel een gemeentelijke dienst in het leven te roepen en de gemeenteraad 
sloot zich daar uiteindelijk in meerderheid bij aan. 

Met ingang van 1933 had de gemeente weliswaar een jaarlijks bedrag 
bijgedragen van zo' n }6.000, maar toch slaagde de Leidse blinden
vereniging er nog steeds niet in een gunstig exploitatieresultaat te boeken. 
Het grootste probleem vormde de afzet van het fabrikaat, die mede onder 
invloed van de algemene crisis in deze jaren geleidelijk verder terugliep.36 
Al spoedig ontstond het idee, dat de afzet kon worden gestimuleerd door 
naast borstels, bezems en matten ook andere producten te gaan maken. 
Een uitbreiding van het assortiment zou tevens kunnen leiden tot andere 
werkzaamheden en dat zou tegelijkertijd ook goed zijn voor de mensen. 
Het werkte immers uiterst ontmoedigend om steeds artikelen te vervaar
digen waaraan geen behoefte bestond.37 

Voor de SOAp-fractie wezen deze signalen in elk geval in één richting: 
de particuliere Vereniging tot Verbetering van het Lot der Blinden was 
niet bij machte blinden datgene te verzekeren waarop zij recht hadden, 
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namelijk nuttig werk en een redelijk loon.38 De gemeente zou dat beter 
kunnen organiseren en daarom moest de blindenzorg principieel een 
over h ei d staak zijn. 39 

In 1935 had de voorraad producten in de blindenwerkinrichting een 
gigantische omvang aangenomen. Op zolder lagen maar liefst zo'n zes
duizend borstels en vierduizend bezems op een koper te wachten.40 Dit 
betekende onder andere dat door de werkinrichting alleen maar uitgaven 
waren gedaan, zonder dat daar noemenswaardige inkomsten tegenover 
stonden. De blindenwerkinrichting was toen in ernstige financiële proble
men geraakt, en het bestuur zag geen kans meer het tij te keren. Op 29 
januari 1936 dienden de voorzitter van de Leidse afdeling van de Neder
landse Blindenbond, L. Rombaut en de secretaris Gr. Rombaut bij het 
Leidse Gemeentebestuur een historisch adres in. 41 De gemeente werd 
verzocht de particuliere werkinrichting voor blinden over te nemen of een 
subsidie te verlenen om daarmee de werkinrichting in stand te kunnen 
houden.42 De particuliere Blindenwerkinrichting werd ondertussen op 1 
februari 1936 gesloten.43 

Het College tekende bij het ingediende adres aan dat een eventueel 
nieuw op te richten werkinrichting ongetwijfeld met dezelfde problemen 
te kampen zou krijgen, maar stelde de gemeenteraad wegens het sociale 
belang toch voor tot een overname van de exploitatie te besluiten, zij het 
op bepaalde voorwaarden. Om te beginnen diende de blindenwerk
inrichting te worden gereorganiseerd . Het College dacht daarbij concreet 
aan veranderingen in de productie en in de beloningen van de blinden. 
Het voorstel was om tot een voorlopige oprichting over te gaan en na 
verloop van een jaar de zaak opnieuw te beoordelen. Verder werd het 
financiële risico afgegrendeld met de bepaling dat de gemeente niet meer 
dan het subsidiebedrag van f6 .000 per jaar voor de blindenwerkinrichting 
ter beschikking zou stellen. 

Het debacle van de particuliere blindenwerkinrichting had dus een 
gunstig gevolg. Nu de gemeente bereid leek de zaak over te nemen, 
werden er wat meer mogelijkheden voor verbeteringen geschapen. 

DE GEMEENTELIJKE BLINDENWERKINRICHTING OPENT HAAR DEUREN 
In het proefjaar werd het beheer van de inrichting opgedragen aan een 
speciale, door het college samengestelde commissie. Deze beheercommissie 
zou aan het College rapporteren, waarna moest worden bezien of de 
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blindenwerkinrichting als een gemeentelijke werkplaats kon worden voort
gezet. Het college wilde de nieuwe werkinrichting niet langer aan de 
Pieterskerkgracht huisvesten, maar in de voormalige bewaarschool aan de 
Groenesteeg waar enkele betere lokalen beschikbaar waren. 

Uit het verloop van de Gemeenteraadsvergadering van 12 oktober 1936 
blijkt hoe men over de gemeentelijke sociale zorg voor gehandicapten 
dacht. De SOAp-fractie drong net als eerder aan op een verbetering van de 
blindenzorg door een grotere betrokkenheid van de gemeente.44 Mw. Je. 
de Cler-de Bruin wilde bijvoorbeeld twee gemeenteraadsleden in de 
Beheercommissie benoemen, waarmee zij de gemeentelijke verantwoorde
lijkheid op dit terrein onderstreepte. De CHu-fractie drong er bij monde 
van de heer D. van der Kwaak op aan de werkinrichting wel voort te 
zetten, maar hij had bezwaar tegen een nieuwe huisvesting. De blinden 
moesten immers steeds naar de werkinrichting gebracht en daar ook weer 
gehaald worden. Daarom gaf hij de voorkeur aan een werkplaats in het 
centrum van de stad lag. Het gebouw aan de Pieterskerkgracht genoot dus 
zijn voorkeur. 

Al eerder was in de gemeenteraad gesproken over de mogelijkheid de 
zorg voor de groep 'onvolwaardige arbeidskrachten' aan het Leger des 
Heils op te dragen. Visueel gehandicapten werden ook tot de 'onvol
waardige arbeidskrachten' gerekend. Het ARP-raadslid mr. e. Beekenkamp 
vond echter dat de gemeente zich pas in laatste instantie met de blinden
zorg moest bezighouden. 

Het is allereerst de taak van de blinden zelf zich door opvoeding en ontwikkeling in een 

of ander vak te bekwamen, en secundair, als dat niet gelukt, zijn er de kerkelijke en 

burgerlijke instellingen van liefdadigheid, die hen terzijde kunnen staan; pas in de derde 

plaats heeft de Overheid tot taak hen te helpen. 

Hij vond dat de centrale zorg voor onvolwaardige arbeidskrachten dat wil 
zeggen de zorg voor zowel 'maatschappelijke' [langdurig werklozen, JM] 
als voor 'geestelijk- en lichamelijk onvolwaardigen' centraal moest worden 
ondergebracht bij het Leger des Heiis. 

De SOAP zat nu voor het eerst in het College van B en W. SOAP
wethouder JJ van Stralen reageerde op het vraagstuk van zorg voor 
'onvolwaardige arbeidskrachten' als volgt. 

Het College heeft de samenkoppeling van de zorg voor onvolwaardigen in het algemeen 

en die voor blinden wel overwogen, maar de moeilijkheden op het terrein van de 

algemeene zorg voor onvolwaardigen zijn zoo groot, dat het College geen mogelijkheid 

ziet om binnen zeer korten tijd ten aanzien van de zorg zoowel voor de blinden als voor 
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de onvolwaardigen in het algemeen een oplossing aan den Raad voor te stellen. Vooral 
in dezen tijd is dit vraagstuk buitengewoon moeilijk. 

Daarmee doelde hij op de crisistijd met veel valide werklozen, en dat 
baarde al genoeg zorgen. 

Het vraagstuk van de zorg voor onvolwaardigen is in het College wel eenige keeren ter 
sprake geweest, maar daarbij is het dan ook gebleven; van een voorbereiding, van een 
plan of voorstel in deze richting is nooit sprake geweest.45 

Verder werd tot ongenoegen van de wethouder de voorgenomen 
reorganisatie van de oude, uit 1852 daterende Stedelijke Werkinrichting 
in de discussie betrokken. Zouden de blinden niet beter daar tewerk 
kunnen worden gesteld? Volgens de wethouder waren de Stedelijke Werk
inrichting en de blindenwerkinrichting geheel verschillend en diende men 
de vraagstukken los van elkaar te beschouwen. 

Het groote verschil tusschen deze beide zaken is, dat in de Stedelijke Werkinrichting 
alleen worden opgenomen de z.g.onmaatschappelijken, de a-socialen, een geheel ander 
soort menschen dan de onvolwaardige arbeidskrachten. Het ligt voor de hand, dat 
blinden en andere onvolwaardigen zeker niet in hetzelfde gebouw ondergebracht mogen 
worden met de onmaatschappelijken. 

Daarom kon men de zaak ook niet overlaten aan het Leger des HeiIs, 
omdat in de zogenaamde industriële inrichtingen hoofdzakelijk 'maat
schappelijk onvolwaardigen' waren ondergebracht.46 

De SOAP-wethouder pleitte voor een overname van de blindenwerk
inrichting door de gemeente. Met het oog op een betere exploitatie wilde 
hij vooral de afzet van de producten centraal stellen. Dit kon door de 
voorraden zeer beperkt te houden en de werktijden zo in te richten dat 
er alleen werd gewerkt als er vraag was naar de producten. De verkoop aan 
particulieren diende ondertussen wel verder gestimuleerd te worden. Daar 
hing de verandering in huisvesting mee samen. 

De Groenesteeg is eigenlijk een noodoplossing, maar de inrichting zal daar waarschijnlijk 
niet voor altijd behoeven te zijn gevestigd. [ .. . ]Juist om de aandacht van het publiek op 
de inrichting te vestigen, is vestiging van de inrichting op een in het oog loopende plaats 

zeer gewenst, aldus Van Stralen. 
Op 1 februari 1937 benoemde het College van B en W de leden van de 
Commissie van Beheer van de voor één proefjaar op te richten 
Werkinrichting voor Blinden: mr. dr. S. Rozemond, e.TH. Breebaart, P.J. 
Michels, e.F.M. Pieck, J. Zitman, W.A Jacobs en mw. J.e. de Cler-de 
Bruyn (voorzitter), Th.W. Zouteriks (secretaris). Op 15 maart 1937 was 
alles gereed en opende de nieuwe, door de gemeente geëxploiteerde blin-
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De blindenwerkinrichting aan de Groenesteeg. Pentekening door Delfos (entree DZB). 

denwerkinrichting haar deuren aan de Groenesteeg 97 voor elf blinden.47 

Daarmee was de directe bemoeienis van de gemeente met werkvoorziening 
voor gehandicapten een feit. 

EEN WAT LANG PROEFJAAR 

De commissie rapporteerde aan het College van B en W in maart 1938 
over de exploitatie in het proefjaar. Op 1 april 1938 lichtte het College de 
gemeenteraad in. De eerste omzet in maart 1937 bedroeg nog slechts 132, 
maar in de daaropvolgende maanden werd deze geleidelijk opgevoerd tot 
1763 in januari 1938. Toch wilde het College nog niet tot een voortzetting 
van de werkinrichting besluiten. De financiële positie was nog niet sterk 
te noemen, zodat de gemeentesubsidie van 13.400 niet lager kon worden 
gesteld. B en W stelden dan ook voor om de werkinrichting opnieuw voor 
een jaar voort te zetten en daarvoor wederom een subsidie te verstrekken 
van 13.400.'48 



OVER HET ONTSTAAN VAN DE SOCIALE WERKVOORZIENING 151 

De blindenwerkinrichting aan de Groenesteeg (foto afkomstig van de heer R. Bakker). 

Over het reilen en zeilen van het experiment in 1938 - dus het tweede 
proefjaar - zijn we dank zij het bewaard gebleven rapport van de 
commissie van beheer nauwkeurig ingelicht.49 Zij concludeerde in haar 
verslag over de periode 15 maart tot en met 15 september 1938, dat het 
bedrijf zich in gunstigen zin ontwikkelde en dat de omzetcijfers verder 
stegen.so 

Er werkten in deze periode twaalf blinden. Onder hen waren geen 
vrouwen. De meesten werkten er gedurende langere tijd, enkelen korter. 
Uit het verslag van de commissie weten we wie de eerste werknemers van 
deze eerste gemeentelijke sociale werkvoorziening waren (zie tabel 2). De 
lonen bestonden uit een steunuitkering die de tewerkgestelden ook 
zouden ontvangen als zij niet werkten en daar kwam vervolgens een stuk
loon bij. De wekelijkse steun overtrof in vrijwel alle gevallen het loon. Vier 
werknemers kregen geen steun en één verkeerde in zo'n psychische 
toestand, dat hij niet langer tewerk kon worden gesteld. Bij allen bleek dat 
hun uurloon in de loop van het half jaar was gestegen als gevolg van een 
verhoogd werktempo en een 'vergroote habiliteit der te-werk-gestelden'. 
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Tabel 2. Weeklonen en steunbedragen van de werknemers der blindenwerkinrichting, 

15 maart-IS september 1938 

Gemiddeld Gemiddelde Gemiddeld 

weekloon steun per week weekinkomen Aantal weken 

Leo R. 6,14 9,65 15,79 26 

Henk N. 5,54 9,55 15,09 26 

Aad S. 7,15 9,13 16,28 26 

Nico B. 6,05 8,85 14,89 26 

Allard B. 3,68 7,75 11,43 26 

Johan S. 5,40 3,00 8,40 26 

Adriaan S. 5,84 3,00 8,84 26 

JooP H. 6,15 0,00 6,15 26 

Anselm V. 4,41 0,00 4,41 26 

Hans O. 4,80 3,00 7,80 1 

Piet van den B. 4,83 0,00 4,83 5 

Jan H. 4,25 0,00 4,25 3 

Bron: Gemeentearchief Leiden, Bibliotheek Leiden en omstreken, 'Verslag van de commissie 

van beheer over de blindenwerkinrichting (1938)', 77817x pf51 

In 1938 kon de werkgelegenheid dank zij opdrachten van de Nederlandse 
Blindenbond en de Mr.Dr. Willem van den Bergh-Stichting worden uitge
breid. Bovendien kreeg men toen via een schenking een weefgetouw met 
een waarde van 11000, waarmee zogenaamde ruige matten konden worden 
gemaakt. De afzet verliep ook naar wens. De debiteurenadministratie 
toont een lijst van meer dan zeventien afnemers der producten, waaronder 
de Stedelijke Lichtfabrieken, Gemeentewerken, de Grofsmederij, land
bouw, de N.V. Gebrs. van Wijk & Co., de N.Y. P. CIos & Leembruggen, 
de NV v/h Sanders & Co., Wernink's Beton-Mij. NV, de NV Noord
Zuid-Hollandse Tramweg-Maatschappij, het Diaconessenziekenhuis, de 
N.Y. Dordrechtsche Asphaltfabriek en verscheidene particulieren. 

De commissie was tevreden met de bereikte resultaten in 1938 en 
adviseerden B en W tot definitieve voortzetting van de werkinrichting, en 
de subsidie voorlopig ongewijzigd te laten. Het College van B en W nam 
kennis van deze rapportage en stelde de raad voor het per 15 maart 1939 
aflopende experiment voorlopig te verlengen tot 31 december 1939.52 
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Blijven de resultaten van de inrichting gunstig en wordt de verwachting verwezenlijkt dat 

de hooge re uitgaven aan sa larissen enz. worden gecompenseerd door hoogere ontvang

sten tengevolge van verdere vergrooting van den o mzet, dan kan tegen het einde van het 

jaar tot definitieve voortzetting worden besloten. 

Op 24 november 1939 berichtten B en Waan de Raad dat het experiment 
met de blindenwerkinrichting twee jaar liep en dat de bedrijfsresultaten 
gunstig bleven. Eindelijk werd voorgesteld de werkinrichting voor blinden 
met ingang van 1 januari 1940 op de bestaanden voet voorlopig voor 
onbepaalde tijd voort te zetten. Het gemeenteraadsbesluit werd op 4 
december 1939 genomen. Korte tijd later brak de Tweede Wereldoorlog 
uit. 

Gedurende de oorlogsjaren konden de werkzaamheden in de werk
inrichting worden voortgezet, maar er ontstonden gaandeweg meer 
praktische problemen. Uit het inkoopboek blijkt dat de handelsgoederen 
al vrij snel afnamen, maar dat de grondstofvoorziening tot en met 1943 
goed verliep. Daarna ontstonden ook daarmee steeds meer problemen. 
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Tabel 3. Enkele kengetallen van de blindenwerkinrichting 1937-1950 

1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 

Aantal personen 10 13 11 11 12 13 13 

Aantal werkdagen 1.770 2.285 2.477 2.445 2.601 2.756 2.600 

Arbeidslonen 1.978 2.920 3.330 3.471 3.917 11.407 12.093 

Bron: Jaarverslag van den Armenraad te Leiden, 1933-1943. 

1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 

Gehandicapten 14 14 14 19 25 28 28 

waaronder blinden 14 14 14 19 17 17 18 

Arbeidslonen 14.000 14.035 16.463 18.000 28.116 39.000 44.098 

Bron: Jaarverslag van de Sociale Raad 1944 tot en met 1950, bijlage XX. 

Het maximale subsidiebedrag van de gemeente ten bedrage van 16.000 
moest in de oorlogsjaren worden losgelaten. Deze subsidie bestond toen 
nog steeds uit een grondbedrag aan ondersteuning van de tewerkgestelden, 
het werkloon dat afhankelijk was van de prestaties, en de dekking van het 
uiteindelijke exploitatietekort. Uit tabel 4 blijkt dat de arbeidslonen 
vooral met ingang van 1942 fors stegen. Dit is echter een vertekening, 
want de steun die voorheen door de gemeentelijke commissie voor 
Maatschappelijk Hulpbetoon (de voorloper van de Gemeentelijke Sociale 
Dienst) werd verstrekt, is met ingang van 1942 via de werkinrichting 
uitbetaald. Toch was er sprake van een kostenstijging, die werd veroor
zaakt door een algehele verhoging van het steunbedrag voor armlastigen, 
wijzigingen in de lonen van het personeel, en een verbetering in de lonen 
van blinden.53 Het tekort was verder ook gestegen door de belemmeringen 
die de oorlogstijd de exploitatie had opgelegd. In 1946 beliep het tekort 
114.000.54 Daarbij moet worden opgemerkt dat wanneer de werkinrichting 
niet bestond, de gemeente over 1946 19.500 aan ondersteuning zou 
hebben uitgekeerd. 

Uit tabel 4 blijkt dat het aantal tewerkgestelde blinden vanaf 1937 
geleidelijk steeg tot negentien in 1947. In 1948 werden voor het eerst ook 
andere lichamelijk gehandicapten in de werkinrichting opgenomen. Toen 
was de Gemeentelijke Werkplaats inmiddels officieel tot stand gekomen 
en was een nieuw reglement van kracht. 
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Weefgetouw voor ruige matten dat in 1938 aan de BlindenwerkinrÎchting werd geschonken 
(foto afkomstig van de heer R. Bakker; archief DZB). 
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DE GEMEENTELIJKE WERKPLAATS 

EN DE UITBREIDING VAN DE DOELGROEP 
Na de Tweede Wereldoorlog werd in het algemeen anders tegen mensen 
met een handicap aangekeken. De Staatscommissie voor' onvolwaardige 
arbeidskrachten' had kort voor de oorlog haar rapport gepubliceerd en 
daarna won het inzicht veld dat gehandicapten onder aangepaste arbeids
omstandigheden volwaardig werk konden afleveren. Bovendien waren er 
ook vele oorlogsinvaliden waarvoor de overheid zich verantwoordelijk 
voelde. De veranderde houding vinden we ook op lokaal niveau terug. 

In 1947 stelde het Leidse College van B en W vast dat in 1939 
"voorloopig voor onbepaald en tijd " werd overgegaan tot de exploitatie 
van de blindenwerkinrichting.55 De inrichting droeg dus feitelijk in 1947 
nog steeds een voorlopig karakter.56 

De groote sociale beteekenis van de werkinrichting is afdoende gebleken. Een niet 

onbeduidend aantal blinden verricht in die inrichting regelmatig werk en smaakt daarin 

niet alleen de vreugde, welke regelmatige arbeid biedt, doch vindt daarin ook gelegenheid 

om door arbeid zijn bestaansmogelijkheden eenigermate te verruimen. Ons Co llege is 

dan oo k van oordeel , dat thans aan de inrichting een definitief karakter kan worden 

gegeven. 

Tegelijkertijd stelde het College voor deze werkvoorziening open te stellen 
voor andere gehandicapten, die niet in staat waren om een plaats in het 
arbeidsproces te bemachtigen en daardoor waren aangewezen op een 
ondersteuningsuitkering van de gemeente ingevolge de Armenwet. 

O ok voor velen van dezen zou het een zeer gelukkige en welkome oplossing zijn. indien 

zij op denzclfden voet als de blinden in een werkplaats regelmatig arbeid zouden kunnen 

verrichten. 

De gedachten gingen daarbij uit naar uitsluitend andere lichamelijk 
gehandicapten. "Geestelijk onvolwaardigen zijn bezwaarlijk met anderen 
tot één werkgemeenschap samen te voegen." 
Verstandelijk gehandicapten bleven dus vooralsnog van gemeentelijke zorg 
verstoken. Voor hen was in 1942 de particuliere Vereniging Zwakzinnigen
zorg opgericht, die een kleine tuin exploiteerde voor enkele ex-BLO-Ieer
lingen.57 

Het karakter van de werkinrichting zou door de uitbreiding van de 
doelgroep niet mogen veranderen. De werkinrichting was een maatregel 
om "aan misdeelde medeburgers meer levensvreugde te schenken en hun 
materieele omstandigheden eenigermate te verbeteren". Van arbeidsdwang 
mocht dan ook geen sprake zijn. 5s De mensen zouden vrijwillig in de 
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werkplaats werken. Dit betekende overigens ook dat met hen geen arbeids
overeenkomst werd aangegaan. Strikt genomen waren de mensen in de 
werkplaats dus geen werknemers en werd met de werkinrichting aan 
gehandicapten niet meer dan een gelegenheid geboden zich nuttig te 
maken. 

Met de betrekkelijk geringe kosten van 16.000 zou de werkinrichting 
aan de Groenesteeg geschikt kunnen worden gemaakt voor in totaal 35 
gehandicapten, waaronder vijftien blinden. Het was de bedoeling zienden 
en niet-zienden zoveel mogelijk bij elkaar te laten werken, waardoor meer 
variatie in de werkzaamheden kon worden gebracht. Dat was niet alleen 
in het belang van de bedrijfsvoering, maar ook voor de mensen was het 
een goede zaak. De werkzaamheden bestonden toen hoofdzakelijk uit 
borstelmaken, mattenvlechten, mattenweven en stoelenmatten. In de 
uitgebreide werkinrichting zou daaraan kunnen worden toegevoegd het 
maken van manden, het weven van handdoeken en dweilen, het maken 
van vatenkwasten, speelgoed en cartonnagewerk. Ook kon werk voor 
derden in de nieuwe inrichting worden verricht. De voor de verschillende 
werkzaamheden nodige werktuigen en gereedschappen konden voor een 
deel in bruikleen worden verkregen. Volgens het college zouden er dus 
geen grote uitgaven met de inrichting gemoeid zijn. 

Geschat werd dat het negatieve exploitatiesaldo dat voor rekening van 
de gemeente kwam jaarlijks zo'n 135.000 zou belopen, ofwel zo'n duizend 
gulden per tewerkgestelde. Op dit totale bedrag moest echter ongeveer 
125.000 in mindering worden gebracht, wegens de steunuitkering van de 
geplaatsten, die de gemeente dus niet hoefde te verstrekken. Eigenlijk zou 
de werkplaats de gemeente dus slechts 110.000 per jaar kosten. Nu was het 
al zo, dat de gemeente jaarlijks een subsidie aan de werkplaats verstrekte. 
In 1946 bedroeg deze zo'n 14.500. Dit bedrag moest dus ook in 
mindering worden gebracht op de 110.000, zodat de uitbreiding van de 
werkplaats de gemeente uiteindelijk naar schatting ongeveer slechts 15.500 
per jaar koste, ofwel zo'n 1157 per tewerkgestelde. 

Op 6 oktober 1947 kon het College de gemeenteraad berichten dat 
Gedeputeerde Staten geen bezwaar hadden tegen de aan de uitbreiding 
van de werkplaats verbonden uitgaven, zodat definitieve besluitvorming 
eindelijk kon plaatsvinden. De Gemeentelijke Werkplaats werd aange
wezen als een tak van dienst in de zin van artikel 252 van de gemeente
wet.S9 De werkplaats diende op commerciële basis te worden geëxploiteerd 
en moest als een afzonderlijk bedrijf van de gemeente worden beheerd. 
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Daarbij werd een concept-verordening gevoegd van het reglement voor de 
Gemeentelijke Werkplaats bestaande uit dertig artikelen.60 Met het 
gemeenteraadsbesluit was de gemeentelijke werkvoorziening voor lichame
lijk gehandicapten na een experiment van ruim tien jaar eindelijk een feit. 
De werkzaamheden vingen officieel per 1 januari 1948 aan.61 

UITLEIDING 
"Hoe kleiner dergelijke dingen worden opgezet, hoe beter ze groeien", 
aldus sprak de Leidse wethouder voor sociale zaken T.S. Goslinga zich in 
de gemeenteraadsvergadering van 24 januari 1930 uit over de toenmalige 
particuliere blindenwerkinrichting in de stad.62 Hij vond dat de overheid 
zich niet direct met de werkvoorziening voor blinden c.q. gehandicapten 
moest bemoeien, en dat was geheel in overeenstemming met de geest van 
de Armenwet van 1912. Volgens de gangbare confessionele en liberale 
opvattingen van die tijd behoorde deze taak nog hoofdzakelijk tot het 
domein van het particuliere initiatief en de kerkelijke instellingen. 

Sociaal-democraten en communisten in Leiden dachten daar anders 
over. Zij redeneerden vanuit een solidariteitsbeginsel en vonden dat de 
overheid c.q. de gemeenschap juist op het terrein van de zorg voor de 
zwaksten in de samenleving een verantwoordelijkheid had. 

Achteraf kan wethouder Goslinga een zekere visionaire blik niet 
worden ontzegd. De werkvoorziening voor gehandicapten is in de afge
lopen 67 jaar inderdaad flink gegroeid. Het ironische wil echter dat deze 
groei vooral door toedoen van de overheid tot stand kwam. In 1929 begon 
de particuliere blindenwerkinrichting met niet meer dan zes werknemers. 
Kort na de Tweede Wereldoorlog nam de gemeente deze werkinrichting 
officieel onder haar hoede. De naam werd dan ook veranderd in Gemeen
telijke Werkplaats. Naast blinden kwamen er sindsdien steeds meer 
mensen met andere, overwegend lichamelijke handicaps werken. Nadat de 
Gemeentelijke Sociale Werkvoorzieningregeling in 1952 van toepassing 
was verklaard op werkplaatsen voor gehandicapten nam de expansie van 
de Gemeentelijke Werkplaats een vlucht. De grootste expansie dateerde 
evenwel van de eerste tien jaar na de invoering van de Wet Sociale Werk
voorziening (wsw) in 1969.63 

Net als in veel andere gemeenten gingen na 1969 in Leiden 
verschillende bestaande werkvoorzieningen samen. Zo fuseerden in 1972 
de Gemeentelijke Werkplaats met de van oorsprong particuliere Stichting 
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Leidse Werkplaatsen waar voornamelijk verstandelijk gehandicapten 
werkten. Daar kwamen nog drie andere werkvoorzieningen bij: de zoge
naamde Verspreide objecten, de Hoofdarbeidersobjecten en de werk
voorziening in de tuin van psychiatrisch ziekenhuis Endegeest. Aldus 
on stond een nieuwe gemeentelijke dienst, namelijk de Gemeentelijke 
Dienst Sociale Werkvoorziening (GDSW). Sinds 1988 is de Leidse sociale 
werkvoorziening beter bekend onder de naam De Zijl Bedrijven (DZB). Dit 
gemeentelijke bedrijf voert nu de wsw uit voor Leiden, Leiderdorp, 
Voorschoten en Zoeterwoude. Anno 1996 werken er bijna elfhonderd 
werknemers. Daarmee is DZB tot een van de grootste werkgevers in de stad 
uitgegroeid.64 Maar dat had wethouder Goslinga nooit kunnen denken. 
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Aanwinsten 
van het Gemeentearchief Leiden 
op sociaal en economisch 
gebied in 1996 

Het belangrijkste feit van 1996 was de ingebruikneming van de nieuwe 
archiefdepots, waardoor bijvoorbeeld het niet aan de eisen voldoende 
hulpdepot aan de Ir. Driessenstraat opgeheven kon worden. Daar waren 
met name de recentere archieven geborgen, waaronder vooral uit de 
sociale en economische sector. Deze zijn nu dus weer gemakkelijk en veel 
sneller in de studiezaal op te vragen. 

Was het beleid om tot die ingebruikname de overdracht van archieven 
zoveel mogelijk uit te stellen en de verwachting dat daarna een soort 
stuwmeer zou leeglopen, toch is dat niet gebeurd. De oogst is eerder 
mager te noemen; wat verworven werd, had toch nog wel geborgen 
kunnen worden. Voor een notulenboek (tevens plakboek) van de Vereni
ging van Oud-Leerlingen der Ambachtsschool te Leiden (VOlA) over de 
periode 1960-1973, 5 cm. dik , kan altijd wel een plaatsje gevonden 
worden, en dat geldt ook voor een supplement op het archief van Sajet
fabriek Vervoort en Van Cranenburgh, later Van Wijk en Heringa, 1938-
1950 en 1959-1982, 20 cm. groot. Ook het archief van de Koninklijke 
Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, afd. Leiden, 1905-1950, groot 
1 meter, valt in die categorie. Een wat groter archief, dat nog zeer kort in 
het hulpdepot geborgen is geweest, is dat van het opgeheven elektro
technische bedrijfJesse, 1936-1993. Dit beslaat 14 meter en bestaat vooral 
uit technische tekeningen, ontsloten door een kaartsysteem, en corres
pondentie vanaf het midden van de jaren '70. 

Het grootste overgenomen archief is dat van de Stichting Welzijn 
Leiden, ca. 1971-ca. 1994, ruim 25 meter, en het daaraan gelieerde SKIL, ca. 
1980-ca. 1995, 4 meter groot. Bij het verworven archief van sportvereni
ging De Bataven 1931-1996 werd door de secretaris, de heer Gussenhoven, 
een door hem samengestelde inventaris meegeleverd; dit archief is vier 
meter groot. Voor de atletiekbeoefening door vooral het katholieke deel 
van de Leidse bevolking is dit een prachtige informatiebron. Het archief 
is ook vrij compleet te noemen, inclusief het clubblad. 
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Tot slot verdient nog vermelding dat het feit dat het Gemeentearchief 
van Leiden die functie ook heeft voor Zoeterwoude ertoe heeft geleid dat 
een archiefje van het Zoeterwoudse schildersbedrijf Hos, 1867-1872, 10 
cm. groot. door de eigenaar - het Nederlandse Openluchtmuseum te 
Arnhem - vanuit het Algemeen Rijksarchief overgebracht werd naar 
Leiden. 

Het ziet er thans naar uit dat in 1997 heel wat meer op het gebied van 
aanwinsten te melden zal zijn; tal van plannen worden ontwikkeld, onder 
meer in het kader van de verkorting van de termijn van overbrenging van 
overheidsarchieven naar de openbare archiefbewaarplaatsen (voorheen na 
50 jaar, thans na 20 jaar), om archieven of delen daarvan over te brengen, 
niet alleen vanuit Leiden, maar zeker ook vanuit Zoeterwoude. 

Wat de inventarisatie van archieven betreft valt er evenmin veel te 
melden. Een aantal zeer grote klussen zal pas in 1997 tot een afronding 
komen. In het kader van het ompakken van archieven in zuurvrije 
omslagen en dito archiefdozen werd van een paar kleinere archiefjes 
meteen een plaatsingslijst gemaakt; het betreft het Marokkaans-Neder
landse maandblad Al Mizan, 1984-1991, en de Stadskrant, 1981-1985. Dit 
werk werd al begonnen voor het transport naar de nieuwe depots, maar 
pas na de ingebruikname van die depots werd dit beleid met kracht 
voortgezet. Dit leidt doorgaans tot verbetering van al bestaande inventa
rissen, waarbij bijvoorbeeld specificaties van lange reeksen opgenomen 
worden. Dat een en ander aan bestaande verwarring of verkeerde berging 
meteen werd verbeterd, behoeft wel geen betoog. Hopelijk kunnen de 
bezoekers hiervan volledig profiteren. 

P.J.M . DE BAAR 



Boekbesprekingen 

Eric Jan Weterings en Ed van der Vlist, 'Wie maakt me los?' Negen eeuweJl markt iJl Leiden. 

Stichting Marktpromotie Leiden, Leiden 1996, 96 p. ISBN 90-9009617-5 

Het Leidse geschiedenisboek waaraan in 1996 de meeste ruchtbaarheid 
werd gegeven, is zonder twijfel 'Het Marktenboek', zoals het in de wandel
gangen al wordt genoemd. De Stichting Marktpromotie Leiden verkocht 
het boek op een manier die van marktkooplieden verwacht kan worden. 
Een van mijn vrienden werd op zijn verjaardag verrast met maar liefst 
drie exemplaren. Volgens de laatste berichten zijn er inmiddels al twee 
forse oplagen van een paar duizend boeken over de toonbank gegaan. 

Het zal iedereen direct duidelijk zijn dat het niet alleen gaat om een 
geslaagde verkoopstunt, maar ook om een belangrijk onderwerp uit de 
stadsgeschiedenis. In de Leidse geschiedenis kunnen immers drie peilers 
worden genoemd waarop de lokale, stedelijke ontwikkeling grotendeels is 
gebaseerd: de (textiel)nijverheid, de universiteit en het marktwezen. Alle 
drie hangen deze peilers nauw samen met de centrumfunctie van de stad. 
Over de textielnijverheid is al veel geschreven, en ook de universiteit heeft 
zich al in heel wat belangstelling mogen verheugen. De Leidse markten 
Waren tot voor kort wat stiefmoederlijk bedeeld. Wie het verouderde, wat 
stugge boek kent van D.R. Kooiman, Van de markten en de waag. Van 
wateren en bruggen te Leiden in heden en verleden weet dat er behoefte 
bestond aan een beter toegankelijke publicatie over dit belangrijke en ook 
leuke onderwerp. 

De beide auteurs zijn daar zonder meer in geslaagd, want het verhaal 
leest vlot en het is een verdienste dat het ook nieuwsgierig maakt naar 
meer. Aardig is dat zij beiden op hun eigen manier etaleren dat zij plezier 
in het schrijven hebben. Voor de lezer is dat als altijd een aangename 
constatering, want dat maakt het lezen doorgaans leuk. Van der Vlist 
toont zijn nauwkeurige, wetenschappelijke inslag, terwijl de tekst van 
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Weterings opvalt door de vlotte, journalistieke weergave waardoor je af en 
toe de marktkooplieden bijna hoort spreken. Op zich is dat een fraaie 
combinatie. Weterings schreef de hoofdstukken 1, 3, 4 en 5, terwijl Van 
der Vlist het grote hoofdstuk 2 voor zijn rekening nam en daarnaast de 
lijsten van gebruikte bronnen en literatuur opstelde. 

De fraaie lijst van geraad pleegde archivalia heeft vooral betrekking op 
hoofdstuk 2; hetzelfde geldt voor de literatuurlijst. Maar er kan geen 
misverstand over bestaan: het boek is toch vooral populair bedoeld, in de 
zin dat een zo breed mogelijk publiek ervan kan en wil kennis nemen. Dit 
betekent bijvoorbeeld heel concreet dat er geen woord wordt gewijd aan 
de theorie van het verschijnsel markt; wel is veel uit orale bronnen geput, 
worden sprekende kaderteksten op een handige wijze gebruikt en zijn in 
het boek veel leuke historische afbeeldingen te vinden. Een flink aantal 
illustraties is zelfs in kleur. Kortom, het boek bevat alle ingrediënten voor 
een geslaagde, populaire uitgave. Laten we toch ook proberen wat verder 
te kijken. 

De opzet van 'Het Marktenboek' komt een beetje rommelig voor. Ook 
de afbeeldingen staan althans vanuit een chronologisch oogpunt be
schouwd door elkaar, wellicht om illustratieproblemen met de vroege 
perioden te verhullen. Wat ernstiger is dat in de tekst de zeventiende en 
vooral ook de achttiende eeuw er beslist te bekaaid van af komen. Dat 
hangt vermoedelijk in hoge mate samen met de snelheid die opdracht
gevers van auteurs/historici verwachten. Zonder historisch bronnenonder
zoek, dat nu eenmaal tijdrovend is, valt in elk geval over deze twee eeuwen 
niet zo veel nieuws te melden. Goedkoop is hier dan ook duurkoop, maar 
dat zouden marktkooplieden toch moeten weten. Ten slotte is het een 
beetje gek dat de auteursnamen in verschillende grootten op en in het 
boek staan vermeld. Deze constateringen doen echter niets af aan het feit 
dat 'Het Marktenboek' gewoon een leuk Leids geschiedenisboek is. 

Ongetwijfeld zijn met deze publicatie veel mensen bereikt die gewoon
lijk geen historische lectuur bekijken, laat staan lezen, en dat is vandaag 
de dag ook heel wat waard . 

JAAP MOES 



------ - - -- - --

BOEKBESPREKINGEN 167 

GerritJan Pelt jes, Leidse/asten. Twee beJastingkohieren uit 1674. Nederlands Historisch Data 

Archief, Leiden 1995 (NHDA rapporten: 2), 154 p., met multimediaprogramma op diskette. 

ISBN 90-75051-02-6 

Pelt jes heeft met deze publicatie twee belangrijke Leidse fiscale bronnen 
uit 1674 goed toegankelijk gemaakt. Het gaat om het Klein Familiegeld 
en om de Tweehonderdste Penning, beide geheven op vermogen. De 
eerste bron was al goed bekend - onder meer door een klapper op het 
Leidse Gemeentearchief en een publicatie -, maar over de tweede bestaat 
slechts een enkele vermelding in de literatuur. 

Men zou kunnen vermoeden dat beide bronnen elkaar overlappen, 
maar dat is zeker niet het geval. Het gaat in totaal om 4.049 namen, waar
van 668 in beide registers voorkomen. Over dit verschil kan nog steeds 
weinig zinnigs worden gezegd, en Pelt jes volstaat dan ook terecht met 
enkele opmerkingen hierover. 

Dit werk is uniek, omdat niet alleen beide bronnen vrijwel integraal 
worden gepubliceerd, maar ook omdat zij via de bijgevoegde diskettes 
kunnen worden geraadpleegd. Deze bestanden geven uiteraard veel meer 
mogelijkheden tot zoeken en vaak met snellere resultaten dan via de tekst. 
Pelt jes beschrijft uitvoerig wat men zo al kan vinden. Hij geeft ook 
stadsplattegronden en zelfs straten waarin de opgeroepen gegevens kunnen 
worden geplaatst. Zo kan men precies analyseren hoeveel bakkers en bon
meesters er in een bepaalde straat woonden. Aan het zoeken naar namen 
is veel aandacht besteed, waarbij ook nog een soort stand aard naam of 
'stamnaam' wordt gegeven. Alle voornamen, patroniemen, familienamen 
kunnen in de volgorde van het register of alfabetisch worden opgeroepen. 
Behalve de aanslag is de sociale status een belangrijk gegeven. Met deze 
bestanden valt ook te rekenen, door de gegevens in te lezen in Dbase-IV. 
Dat is voor een wetenschappelijke analyse uiteraard bijzonder waardevol. 

Om de bestanden te bekijken, dient men wel over moderne apparatuur 
te beschikken, want het geheel neemt 6 MegaByte in beslag en werkt 
onder Windows. Eén van de weinige echte bezwaren die ik bij raadpleging 
vond, ligt in de beroepen. De minder frequente beroepen zijn niet terug 
te vinden, maar gegroepeerd als beroepsgroepen. 
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Deze bezwaren doen niets af aan deze bijzondere publicatie, die ver 
dient veel te worden gebruikt. Dat kan ook gebeuren op het Leidse 
Gemeentearchief, dat hiermee weer eens bewijst met zijn tijd mee te gaan. 

DIRKJAAP NOORDAM 

w. Otters peer, De opvoedende kracht van den groentJïd. Het Leidse ontgroenschandaal van 

1911. Burgersdijk & Niermans Pub li shers, Leiden 1995 (In den Houttuyn, nieuwe reeks: IV), 
54 p. ISBN 90-75089-04-X 

Dit boekje behandelt een geruchtmakend ontgroeningsschandaal dat in 
1911 tijdens een groenenrevue in 'Zomerzorg' in Leiden plaatsvond. 
Otterspeer gaat betrekkelijk uitvoerig in op het verschijnsel ontgroenen 
dat de hele negentiende eeuw periodiek voor schandalen zorgde. Hij 
plaatst deze ook in het kader van een begrip als 'modernisering', maar de 
redenering hierover mist toch wel bewijskracht. Dit alles wordt wel 
beschreven in de bijzonder leesbare stijl die we al kenden uit de periode 
voordat de schrijver genomineerd werd voor de AKO-literatuurprijs. 

Onze nieuwsgierigheid naar de schandalen met 'seksueel donderen' die 
vanaf 1901 opduiken, kan de auteur niet helemaal bevredigen. Mogelijk 
passen de gebeurtenissen uit 1911 bijzonder goed in een ontwikkeling die 
al tien jaar aan de gang was. Het aardigste deel van het boekje wordt 
gevormd door de beschrijving van de hoofdrolspeler - professor De 
Groot - die alles aan het rollen bracht, en van de Kamerdebatten. 

Het libretto van de groenenrevue is, ondanks de aansporing tot 
vernietiging ervan, in voldoende exemplaren bewaard gebleven. Dat men 
er in 1911 door werd gekwetst, kwam mij, zelfs aan het einde van een 
eeuw waarin seks (met drugs en housemuziek) tot de meest geconsu
meerde genotmiddelen behoren, zeer overtuigend over. Bovendien betrof 
het niet zo maar seksuele handelingen en toespelingen, maar activiteiten 
tussen mannen onderling. 

Onder het misschien hier wat ruim uitgevallen begrip 'cultuur
geschiedenis' is nu een bron gepubliceerd die laat zien dat het moralise
ringsoffensief dat in het begin van deze eeuw plaatsvond, de studenten in 
die tijd zeker niet had beïnvloed. 

DIRK JAAP NOORDAM 
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[Gert-Jan Ma.lUrel (tekst), Lueien Geelhoed (eindredactie) en Aukje Sannen (research)l , Brood 

& wonen. Korevaarstraat 30 en omgeving. Incentive Affairs, I Leiden 19951.48 p. Geen ISBN 

Voor velen die op de een of andere manier doende zijn met de recente 
geschiedenis van Leiden, was 15 november 1995 een vrolijke dag. 
Wethouder Van Rij heropende op die datum het pand van de voormalige 
socialistische coöperatieve broodfabriek 'De Vooruit' aan de Korevaar
straat. Nadat jarenlang afbraak dreigde voor dit monument van bedrijf en 
techniek nam woningbouwvereniging Zijl & Vliet het (gedeeltelijk) 
gerestaureerde gebouw als administratiekantoor in gebruik. Daarmee bleef 
de functie van Korevaarstraat 30 als Leids socialistisch bolwerk behouden, 
zij het in verwaterde vorm. Een van de fusiepartners waaruit Zijl & Vliet 
enige jaren geleden ontstond, was de socialistische woningbouwvereniging 
De Eendracht. Ter gelegenheid van de heropening gaf Zijl & Vliet als 
relatiegeschenk een boekje uit met de titel Brood & wonen. Daarin 
beschrijft Gert-Jan Masurel niet alleen de geschiedenis van het pand, maar 
ook die van de directe omgeving, de huidige driehoek Korevaarstraat
Oranjeboomstraat-Levendaal. 

Brood & wonen is een fraai uitgegeven boekje, dat in dertig korte 
hoofdstukjes, geïllustreerd met veel foto's, de geschiedenis van het gebied 
beknopt beschrijft. Die historie begint met de vierde stadsvergroting in 
1386, als de wijk Nieuwland ontstaat. Verder zijn verschillende hoofd
stukjes gewijd aan onder meer het in 1621 gebouwde hofje van Cathrijne 
Maartensdochter, molen De Oranjeboom en de ingrijpende bouwplannen 
van wethouder Korevaar aan het begin van de twintigste eeuw. 

Broodfabriek Ceres - genoemd naar de Romeinse godin van de land
bouw - , verrees in 1894. Het ontwerp in neo-renaissancestijl was van de 
bekende architect W.G Mulder. Naast het thans aan de linkerzijde 
gelegen deel met trapgevel ontwierp hij in 1910 aan de rechterzijde een 
aansluitend gebouw met lijstgevel in dezelfde stijl. Sindsdien werd de 
voorzijde van het complex nauwelijks gewijzigd. 

De in 1901 opgerichte socialistische coöperatie 'De Vooruit' nam het 
pand in 1931 over, om er tot 1966 te blijven. Daarna volgde een verhui
zing naar een nieuwe fabriek aan de Rooseveltstraat. 'De Vooruit' was 
toen echter al het slachtoffer geworden van de ontzuiling. Inmiddels om
gedoopt tot Coöp Rijnland, ging de organisatie in datzelfde jaar op in 
Coöp Nederland, om enige jaren later definitief ter ziele te gaan. Sinds
dien bood de voormalige broodfabriek onderdak aan onder meer een 
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schoenmaker, een drukkerij, tafeltennisvereniging Scylla, de Stichting 
Werkgroep Marokkanen en de Turkse arbeidersbeweging HTIB. 

De gemeente Leiden maakte in 1991 bekend het gebouw te willen 
slopen, omdat het in slechte staat verkeerde. Naast de hoge restauratie
kosten noemden de plaatselijke bestuurders ook de 'lelijkheid' van het 
complex als argument om het tegen de vlakte te gooien. De Dirk van Eck
Stichting, de Stichting Industrieel Erfgoed Leiden, het Overleg Cultureel 
Erfgoed Leiden en buurtbewoners kwamen echter in het geweer. De 
gemeente onderschatte niet alleen de esthetische waarde van het pand 
schromelijk, zo luidde het verwijt, maar ze toonde tevens geen oog te 
hebben voor het feit dat een belangrijk monument uit de geschiedenis 
van de Leidse arbeidersbeweging dreigde te verdwijnen. De opponerende 
organisaties beperkten zich niet tot boos gemopper langs de zijlijn, maar 
kwamen zelf met alternatieven die in elk geval voorzagen in behoud van 
een deel van het complex. Na een jarenlange strijd bleek de gemeente ten 
slotte bereid de karakteristieke voorzijde van het pand te behouden. De 
achterliggende fabriek werd gesloopt om plaats te maken voor woning
bouw. 

Boze tongen beweren dat het gemeentebestuur met haar - uiteinde
lijk - welwillende houding een goedmakertje offreerde aan Leidse histori
sche organisaties. Die zouden nog wat tegoed hebben na de sloop van de 
laatste gave Leidse textielfabriek aan de Lammermarkt, enige jaren gele
den. Hoe het ook zij, dat doet aan het behoud van 'De Vooruit' niets af. 

Die laatste opmerking is overigens niet terug te vinden in Brood & 

Wonen. De schrijver houdt zich keurig aan de feiten, zonder te polemi
seren. Wel beschrijft hij uitvoerig het gevecht dat de laatste jaren om het 
behoud van het gebouw is gevoerd. Ook over de vroegere geschiedenis van 
het gebied weet hij interessante wetenswaardigheden te melden die nog 
niet eerder in boekvorm verschenen. Het is dan ook een duidelijk plus
punt dat de samenstellers moeite hebben gedaan om in het archief oor
spronkelijk materiaal te vinden. Maar al te vaak ontaardt dit soort 
gelegenheidsuitgaven in het creatief overschrijven van bestaande litera
tuur. 

Een notenapparaat lijkt voor deze bescheiden uitgave wat overdadig, 
maar een literatuurlijst en/ of hier en daar in de tekst een duidelijke ver
wijzing naar de bron lijkt me niet teveel gevraagd. Een minpunt vind ik 
ook het feit dat de namen van de samenstellers achterin het colofon 
worden weggemoffeld. 
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Over minpunten gesproken: elke recensent heeft tegenwoordig onder 
een macro-toets van zijn of haar computer de volgende standaardzin (of 
een variatie daarop): "helaas bevat de tekst een aantal storende fouten" etc. 
Daarna volgt een lijst van veelal onbeduidende onnauwkeurigheden. Het 
voornaamste doel van die standaard-opmerking lijkt dan ook om duide
lijk te maken dat de recensent het besproken werk daadwerkelijk heeft 
gelezen. 

Ook in Brood & Wonen zal wel eens een jaartal niet kloppen, of een 
komma op de verkeerde plaats staan. Daarover zeuren doet echter onrecht 
aan dit fraai verzorgde stukje micro-historie van Korevaartsraat 30 en 
omgevmg. 

ERIC JAN WETERINGS 

Willem Otterspeer, Bol1and. Een biografie. Bert Bakker, Amsterdam 1995, 632 p. 

ISBN 90-351-1604-6 

De confrontatie met het imposante postuur van de Leidse professor in de 
filosofie Gerardus Johannes Petrus Josephus Bolland (1854-1922), die je 
aanstaart met een zelfVerzekerde, maar norse blik - afgedrukt op de kaft 
van een al even lijvige biografie van de hand van Willem Otterspeer -
beneemt je voor een moment de adem. De vier voorletters van deze 
Bolland, die wijzen op een (gemengd-)roomse afkomst, staan niet in de 
beknopte titel vermeld. Het fenomeen Bolland vooronderstelt blijkbaar 
zo'n grote bekendheid, dat iedere nadere aanduiding van de persoon in 
kwestie achterwege is gelaten. Mogelijke verwarring bij weltfremde vak
genoten met de zeventiende-eeuwse jezuïet Johannes Bolland, die school 
maakte met zijn vernieuwende tekstkritiek op heiligenlevens, krijgt hier 
geen kans, door de onverbiddelijke foto waarop deze pyknische Bolland 
zich in al zijn burgerlijke deftigheid met hoge hoed op en regenscherm 
in de rechterhand als een monument heeft laten afbeelden. Hoeveel af
standelijkheid de beknopte titel ook suggereert, de biograaf heeft er veel 
van zichzelf in gelegd en het is beslist niet zo'n heiligenleven geworden 
als uit de school van de oude Bollandisten. 

Nu verkeerde Otterspeer als biograaf in een riante positie. Nog afge
zien van zijn professionele netwerken in zijn hoedanigheid als conservator 
van het Leidse Universiteitsmuseum en niet minder door zijn promotie-
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onderzoek naar de geschiedenis van diezelfde universiteit (zijn proef
schrift is in het vorige Jaarboek besproken), was zijn bedje toch bovenal 
gespreid doordat het merendeel van zijn bronnen al verzameld, geïnven
tariseerd en toegankelijk waren gemaakt door adepten van diezelfde 
Bolland, verenigd in het Genootschap voor Zuivere Rede (1912) en de 
Bolland-stichting (1932). Dan komt het erop aan je weg vinden in deze 
overvloed aan informatie. Dergelijke luxe is slechts weinig biografen 
gegeven. 

Vooral de hoofdstukken waarin de levensloop van deze getalenteerde 
autodidact heel leesbaar uit de doeken wordt gedaan, hebben mij zeer 
geboeid. Wel storend vind ik hier en daar de toonzetting. Neem zo'n 
neerbuigende zin als: "Misschien omdat hij zo weinig te doen had, zette 
Hendrik [de Leidse grootvader] zich aan het voortplanten" (p. 38). Daar
mee verliest de biograaf zijn evenwicht en zet hij ook de lezer makkelijk 
op het verkeerde been, alsof die zijn conclusie zou moeten delen. On
danks dit dédain schetst Otterspeer met verve de opkomst en eigenlijk 
ook de ondergang van een parvenu die aan bijna alles en iedereen de 
oorlog heeft verklaard. Hoe een zoon van een prostituée (waarschijnlijk 
een bastaard) opgroeit in kommervolle omstandigheden, mislukt in het 
leger (waar driftigheid hem parten heeft gespeeld) en in het Leidse 
Pesthuis (toen nog militaire strafgevangenis) een uitweg naar boven vindt 
via zelfstudie die uitmondt in een onderwijscarrière. Daarbij wordt hij 
geholpen door twee Leidse beschermengelen: de onderwijzer W. Haanstra 
en professor P.J. Cosijn. Tijdens zijn jarenlange verblijf in Nederlands 
Indië ontdekt de hardwerkende HBS-leraar in Batavia de filosofie. De 
Hegeliaanse dialectiek, daarin zal hij zich uiteindelijk vastbijten. 

Een dubbeltje kan raar rollen, want in 1896 wordt de dan al omstreden 
autodidact Bolland zonder enige academische titel verbazingwekkend 
genoeg benoemd tot hoogleraar aan de Leidse universiteit. Menig profes
sorale collega kan geen touw aan zijn oratie vastknopen, al valt Bollands 
heilige opdracht aan de studenten nauwelijks mis te verstaan: "'In het 
gezicht der barbarizeerende ochlocratie, waarmede de naaste toekomst 
dreigt' [ ... ] hoopte hij de studenten, 'de hoop des Vaderlands', te vormen 
tot 'de schoone zelfstandigheid van den wijze'" (p. 13). Bolland met zijn 
Zuivere Rede mag dan wel in menig opzicht de tegenvoeter zijn van zijn 
medehoogleraren in het almaar uitdijende en zich steeds verder 
specialiserende wetenschappelijk bedrijf, hij past wel goed in het herfsttij 
van het liberalisme van die dagen, waarin nieuwe ideologieën en 
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emanci patiebewegingen furore maken en waartegen Bolland met volle 
overgave ten strijde trekt. Zijn zwanenzang en onmiskenbaar dieptepunt 
wordt zijn rede De teekenen des tijds (1921), waarin niet alleen de 
democratie, maar ook het 'internationale jodendom' het moeten 
ontgelden. 

Zeker geen heiligenleven, maar om het nu een schelmenroman te 
noemen, zoals Otterspeer schrijft, getuigt van een te ironiserende houding 
tegenover de hoofdpersoon, waardoor diens motieven onvoldoende 
serieus worden genomen. Sinds de Huizingalezing van Brodsky enige 
jaren geleden (alles mag nu weer) heeft ook binnen dit historisch genre de 
literaire biografie vrij baan gekregen. Dat is prettig voor de lezer die een 
fraaie artistieke compositie vol met literaire hoogstandjes krijgt voor
geschoteld à la Nouvelle Cuisine, maar is een eenvoudig en helder con
cept met zoveel mogelijk verantwoorde historische verklaringen daarom 
te versmaden? Is die nieuwe trend niet een teken van de culturele crisis in 
ons fin de siècle? Hoe het ook zij , de wijze levensles die Otterspeer ons 
voorhoudt is het verhaal van een dubbeltje dat nooit een kwartje kan 
worden. Jammer dat aan dit dik uitgevallen boek niet nog enkele pagina's 
zijn toegevoegd met een kort overzicht van de belangrijkste biografische 
data uit Bollands leven, als ook een korte bibliografie van zijn belang
rijkste werken. 

Bolland. Een biografie is een vaardig geschreven levensverhaal van een 
curieuze intellectuele omnivoor; een dilettant die het blazoen van de 
Leidse universiteit begin deze eeuw danig heeft besmeurd ; wiens bombas
tische Hegeliaanse retoriek, vervaarlijke demagogie en sinister antisemi
tisme associaties oproepen met het aloude volksrijmpje Holland, bolland. 
Immers, door in zijn voetspoor te treden, zink je steeds dieper weg in het 
moeras. 

JAAK SLANGEN 
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Dorothea Coebergh, Koetsen, Herken en 30 karbonaadjes. Jeugdherinneringen van een Leidse 

n o tarisdochter. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door Reinildis van Ditzhuyzen. 

Uitgeverij Burgersdijk & Niermans, Leiden 1996 (In den Houttuyn, nieuwe reeks: v), 48 p. 

ISBN 90-75089-05-8 

Dorothea Coebergh is 81 jaar oud als ze in augustus 1944 begint met het 
optekenen van haar jeugdherinneringen. Ze richt zicht tot 'onze jongeren' 
en doelt hiermee op haar neefjes en nichtjes, want zelf is ze ongetrouwd 
gebleven. Centraal in haar herinneringen staat haar vader, de notaris 
].AF. Coebergh (1841-1922), die zijn leven lang in Leiden woonde en 
werkte. Zijn oudste dochter schildert hem als de ideale vader die, naast de 
verantwoordelijke notarispraktijk, ook maatschappelijk actief was en 
bovendien nog tijd vond om liefdevol met zijn grote gezin door te 
brengen. 

Jan Coebergh wordt in 1841 geboren in een voornaam katholiek gezin. 
Zijn vader, apotheker aan de Nieuwe Rijn, overlijdt als hij nog maar 
nauwelijks vijf jaar oud is. Na een particuliere katholieke school in Leiden 
te hebben doorlopen, zij het met veel tegenzin, begint hij als jongste klerk 
bij de Leidse notaris Schermer. In diens kantoor op Breestraat 4 vindt de 
jonge Jan zijn draai. Niet alleen klimt hij op tot kanditaat-notaris, ook 
maakt hij kennis met Caroline, de dochter van zijn patroon. Van zijn 
moed om haar al met zeventien jaar ten huwelijk te vragen, waren beide 
families echter 'niet zeer gesticht'. Tot een huwelijk komt het pas veertien 
jaar later, in 1872, nad at Jan zijn notaris-examen heeft behaald en 
bovendien gepromoveerd is aan de Rijksuniversiteit. Inmiddels was Jan 
Coebergh zijn schoonvader opgevolgd als notaris met standplaats Leiden. 
Het echtpaar vestigt zich op Steenschuur 13 en twee jaar later op 
Hogewoerd 82. Na de geboorte van Dorothea in 1873 volgen al snel meer 
kinderen. Kort na de geboorte van het zevende kind, verhuist het 
notarisgezin naar Breestraat 31. Dit monumentale pand , waar tegen
woordig bioscoop Trianon is gevestigd, biedt het gezin een ruim en 
waardig onderkomen. Uiteindelijk worden er twaalf kinderen geboren, 
waarvan er een op jonge leeftijd overlijdt. 

In haar herinneringen beschrijft Dorothea Coebergh onder meer 
enkele voorvallen in de familie en uit haar vaders praktijk, de wande
lingen en de vakanties. Ook besteedt zij aandacht aan de vrienden van de 
familie en aan de uitbundige manier waarop de huwelijksfeesten werden 
gevierd. Uit het geheel ontstaat een beeld van het gezinsleven van een 
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katholieke familie in goeden doen. Omdat de notarisdochter met name 
de anekdotes, waaronder een over karbonaadjes, wil vastleggen, blijft dit 
beeld echter oppervlakkig. Dat gaat op den duur vervelen. 

Het is de inleiding, geschreven door de historica Reinildis van 
Ditzhuyzen, die de jeugdherinneringen hun diepte verlenen. Vooral de 
karakterisering van JA.F. Coebergh is treffend . Hij komt hierin naar 
voren als een katholieke liberaal in hart en nieren. Wonend boven de 
rivieren, hield hij zich bewust afzijdig van de groepsvorming onder zijn 
geloofsgenoten. Ook in de jaren dat hij een nevenfunctie bekleedde als 
schoolopziener bleef hij van mening dat godsdienst en politiek zich niet 
behoorden te vermengen. De notaris vond de politiek een te wisselvallig 
métier; zijn maatschappelijke activiteiten droegen niet alleen een huma
nitair karakter, maar waren ook in godsdienstig opzicht principieel neu
traal. 

Reinildis van Ditzhuyzen bewerkte de jeugdherinneringen en voorzag 
deze van uitgebreide noten. De uitgave bevat enkele mooie foto's, een 
beknopte literatuurlijst en een summiere genealogie van de familie 
Coebergh. 

GERT-JAN VAN RIJN 

Ma rleen van der Weij , Dicht op de muur. Gedichten in Leiden. Gemeente Leiden, Dienst 

Bouwen en Wonen ILeiden 19961 (Leids Verleden: 7), 128 p. ISBN 90-801395-8-0 

De stichting TEGEN-BEELD verfraait sinds 1992 de Leidse gevels met 
gedichten uit alle windstreken. De initiatiefnemers Jan Willem Bruins en 
Ben Walenkamp beogen rond de eeuwwisseling uiteindelijk een totaal van 
honderd gedichten - steeds in hun oorspronkelijke taal - te hebben aan
gebracht. De monumentale waarde van het project wordt inmiddels ook 
door de gemeente erkend. Dit blijkt niet alleen uit de subsidie die de 
stichting ontvangt, maar ook uit de publicatie die de Dienst Bouwen en 
Wonen er nu al aan heeft gewijd. Dicht op de muur is verschenen in de 
reeks Leids Verleden en biedt een fotografisch overzicht van de 43 tot nu 
toe verschenen gedichten. Marleen van der Weij, studente kunstgeschiede
nis, verzorgde de uitgave en schreef er de tekst bij. 

In het boekje komt de lezer veel te weten over het streven en de 
werkwijze van de mensen achter TEGEN-BEELD. ZO is er onder meer 
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aandacht voor de wijze waarop de keuze van gedichten tot stand komt en 
de moeilijkheden bij het maken van de vertalingen. Deze verschijnen 
steeds in het Engels en - indien nodig - het Nederlands op perspex 
bordjes onder ieder gevelgedicht. Ter illustratie van de bovengenoemde 
keuzes en moeilijkheden worden enkele gedichten en hun makers kort 
gekarakteriseerd, zij het soms wat houterig. 

De grote zwakte van Dicht op de mmn ligt in de gebrekkige kwaliteit 
van de foto's. Door het kleine formaat van de reeks waarin het boekje ver
schijnt, zijn de gedichten op de afbeeldingen helaas niet altijd leesbaar. 
Voor de buitenlandse gedichten wordt dit ondervangen door de vertalin
gen die er in druk naast staan. Bij de dertien Nederlandse gedichten is dit 
echter niet het geval, wat ronduit storend is. 

Dit boekje raakt een gevoelige snaar bij iedere Leidenaar; het voorziet 
duidelijk in een behoefte - de verkoopcijfers bewijzen dat. De spaarzame 
gebreken kunnen gemakkelijk worden ondervangen in de follow up die 
verdient te worden uitgegeven. Wanneer Bruins & Walenkamp c.s. klaar 
zijn met hun werk verschijnt hopelijk een groot fotoboek met duidelijke 
foto's van alle honderd gedichten die zij op de gevels van Leiden hebben 
aangebracht: Leiden wil ze allemaal zien! 

GERT-JAN VAN RIJN 
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Dirk fan Eek-Stichting 

opgericb~ 1 mei 1987 

I 

Leiden kent verschillende verenigingen en stichtingen die zich op het 
lokale en regionale verleden richten. Tot voor kort ontbrak het echter 

aan een groepering die aandacht vraagt voo e sociale en economische 
geschiedenis van de stad en haar bewoners. De stichting die daartoe in 
1987 werd opgericht is als een postuum eerbetoon vernoemd naar een 
stadgenoot die zich heeft ingezet voor een verbetering van de levens
omstanmgheden van de Leidenaars, Dirk Antonie van Eek 

(1867-1948). 
In de Leidse geschiedenis hebben werklozen, arbeid(st)ers, kleine 

middedstanders en veel andere categorieën van 'gewone mensen' altijd 
I 

een bel.ngrijke, zij het doorgaans zwijgzam ol gespeeld. Op dit tot 
dusver onderbelichte aspect in de Leidse gesçJtiedschrijving zijn de 
activit~iten van de Dirk van Eek-Stichting gericht. Daarbij moet 

gedac~' worden aan de organisatie van studiedagen, lezingen, tentoon
stellin en, werkgroepen, onderwijsprojecten, audiovisueel materiaal, de 
uitgav van hetjaarb081e der sociale en economische geschiedmis flan LeûJen 
en omst",ken en tal van andere publicaties. 

Ste'fn het initiatief van de Dirk van Eek-Stichting en maak uw 
donati~ over op gironummer 35 6642, Dirk van Eek-Stiehtm" 
Postbqs 849, 2300 AV Leiden. 

Belangstellenden die jaarlijks minimaal f 25 doneren, ontvangen het 
jaarb08k in het jaar van hun donatie. Daarnaast krijgen zij aantrekkelij
ke kortingen op de activiteiten en de publicaties waaraan de naam van 
de stichting is verbonden. 
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