


Jaarboek der 

sociale en economische geschiedenis 

van Leiden en omstreken 

1998 

, _ ,rT 



"!lUI 1l1n'gg'wII)t, •••• , 1 .... *ïI.lfaIl'IU'lf II 1 ';!%Jl,UI JIJ" IJI't'nUI ;}"III'I (, f!11"I~dILt;I,jJ Uj ........ !Ia ,111 

Dirk van Eek-Stichting 
opgericht 1 mei 1987 

Bestuur 

Drs. ] . Slangen, voorzitter 

Drs. ] .] A . Groos, secretaris 

Drs. E.T. van der Vlist, penningmuster 

Drs. R.J .W. Arnoldus 
A. Honkoop 

Or. D.J. Noordam 

Drs. G.]. van Rijn 

Mr. T.N. Schdhaas 

Drs. C.BA. Smit 

Drs. M .H.A.C. Weevers 
E. van der Veen 

Redactie Jaarboek 1998 

P.] .M. de Baar 

Dr. 0.]. Noordam 

Drs. PA.] . Otgaar 

Drs. ] . Slangen 

Drs. IJ . Woensdregt 
Drs. G .J. van Rijn, eindredactie 

Drs. E.T. van der Vlist, eindredactie 

Kopij voor het Jaarboek der sociale en econo

mische geschiedenis van Leiden en omstreken 

1999 dient voor 31 december 1999 in het 
bezit te zijn van de redactie. 



Dirk van Eek-Stichting 

Jaarboek der 

sociale en economische geschiedenis 

van Leiden en omstreken 

1998 

Leiden 1999 



ISBN 90-73279-16-X 

ISSN 1387-8123 

Uitgave: 

Dirk van Eek-Stichting, Leiden 

Secretariaat: 

© Copyright Dirk van Eck-Stichting, Postbus 849 

Leiden 2300 AV Leiden 

Niets uit deze uitgave mag worden Vormgeving: 

gereproduceerd door middel van foto-copy, Bert van der Veer, Leiden 

foto-offset, microfilm of welk ander 

medium dan ook, zonder schriftelijke Grafische adviezen: 

toestemming van het bestuur van de Dirk Grafaria Leiden 

van Eck-Stichting. 
Druk: 

De Zijl Bedrijven, Leiderdorp 



I 

Inhoud 

7 Voorwoord 

9 Jaarverslag 1998 

15 COR SMIT 

In memoriam mr. Daniel Engel Krantz (1918-1998) 
23 MADELON VAN LUIJK 

'Ter eeren ende love Goodes'. Religieuze lekenbroeder- en 

zusterschappen te Leiden, 1386-1572 
59 RAB HOUSTON EN MANON VAN DER HEIJDEN 

Banden over zee. Huwelijken en scheidingen tussen 
Nederlanders en Schotten in het midden van de achttiende 
eeuw 

92 P.J.M. DE BAAR 

'De Nijverheid'. I]zer-, koper- en metaalgieterij van O.A. 
Schreden 

128 GERT-JAN VAN RIJN EN MONIQUE WITTEMAN 

'Omzien zonder wrok'. Herinneringen aan de Koninklijke 
Nederlandse Grofsmederij 

188 Aanwinsten van het Gemeentearchief Leiden op sociaal en 
economisch gebied in 1998 

191 Boekbesprekingen 



_ IC. 231 1 v L Ltau", .. 
, - . 

Voorwoord 

U leest het tiende Jaarboek van de Dirk van Eck-Stichting; een Jaarboek in 
een nieuw jasje, en wat dikker dan u bent gewend. Het robuuste rood van 
de omslag maakte plaats voor een grazig groen-om geen andere reden dan 
het verlangen naar verandering-en de opmaak van het binnenwerk is iets 
meer in overeenstemming gebracht met wat u van een eigentijds periodiek 
mag verwachten. 

Inhoudelijk schotelt het Jaarboek u vertrouwde kost voor. Dit jaar biedt 
het vier artikelen over Leidse sociaal-economische onderwerpen, die u in 
chronologische volgorde worden aangeboden. De Middeleeuwen zijn verte
genwoordigd door een betoog over broeder- en zusterschappen, een organi
satievorm waarover wat onze stad betreft tot nu toe weinig bekend was. De 

verwikkelingen rond het huwelijk van een Leids meisje dat tegen de Schotse 
klippen liep, vormen het onderwerp van een bijdrage die de problematiek 
rond huwelijk en echtscheiding in de achttiende eeuw behandelt vanuit een 
insulaire invalshoek. I n het artikel over de ijzer-, koper- en metaalgieterij 
'De Nijverheid' van D.A. Schreden is gebundeld wat over deze bijna verge
ten negentiende-eeuwse fabriek kon worden gevonden. De N. V. Konink
lijke Nederlandsche GrofSmederij, ten slotte, vormt de achtergrond van een 
verrassend biografisch portret in viervoud dat de historie belicht van dit 
voor de economie van Leiden in de rwintigste eeuw zo belangrijke bedrijf. 
Het aangekondigde vervolg op 'Sociale onrust in Leiden, 1870-1902', ge
publiceerd in het Jaarboek 1997, houdt u tegoed. 

namens de voorzitter, 
EO VAN DER VLiST 



Jaarverslag 1998 

Bestuursmutaties 

Net als 1997 was 1998 een jaar van veranderingen in het bestuur. Oude rot 
Kees Walle legde zijn pas verworven functie van penningmeester neer; Ed 
van der Vlist hernam deze taak. In Jasper Groos vond de Dirk van Eck
Stichting een nieuwe secretaris, een functie die tot dan door Ed van der 
Vlist werd vervuld. Jaak Slangen werd bereid gevonden om voorlopig de rol 
van voorzitter op zich te nemen; Gert-Jan van Rijn, al enige tijd actief als 
lid van de redactie van het Jaarboek, en algemeen bestuurslid Rob Arnoldus 
versterkten het dagelijks bestuur. 

Donateurs, Jaarboek en donateursavond 

Het aantal donateurs is ten opzichte van 1997 gestabiliseerd: nog steeds 
heeft de Dirk van Eck-Stichting ruim tweehonderd donateurs. 

Het Jaarboek 1997 verscheen vrij laat in 1998. De donateursavond, op 
16 april in het Gemeentearchief Leiden, was een groot succes. Er waren 

ongeveer honderd mensen aanwezig, wat een gezonde opkomst genoemd 
kan worden. Dirk Jaap Noordam hield een lezing over familisme bij de 
firma Zaalberg, oud-voorzitter Jaap Moes deed de geschiedenis van de 
sociale werkvoorziening in Leiden uit de doeken. Na afloop werd het 
Jaarboek van 1997 gepresenteerd. Cees Waal, de pas benoemde voorzitter 
van zustervereniging Oud Leiden, en Piet Geerlings, donateur van het 
eerste uur, namen de eerste exemplaren in ontvangst. Cees Waal hield daar
op een kort pleidooi voor meer samenwerking tussen de verschillende 
stichtingen en verenigingen die zich met de Leidse geschiedenis bezig
houden. 
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Vergadering van het algemeen bestuur 

Op 24 september kwam het algemeen bestuur van de Dirk van Eck
Stichting bij elkaar. De toekomst van de Dirk van Eck-Stichting stond als 
belangrijkste punt op de agenda. Een discussie ontstond over de vraag of de 
Dirk van Eck-Stichting zich zou moeten beperken tot haar kerntaak en 
paradepaard: het uitbrengen van het Jaarboek. Vanwege het tekort aan 
mensen lijkt er niet veel ruimte om meer te doen dan dat. Toch leefden er 
bij de bestuursleden veel ideeën over wat de stichting meer zou kunnen 
doen. Deze ideeën varieerden van het vaker organiseren van lezingen tot 
zelfs het aanstellen van een betaalde kracht. Dit laatste werd overigens al 
voorgesteld door oud-voorzitter Jaap Moes, in zijn terugblik op 10 jaar 

Dirk van Eck-Stichting in het Jaarboek 1997. 
De leden van het algemeen bestuur gingen na de discussie naar huis met 

de opdracht na te denken over de toekomst van de stichting en ideeën op 
papier te zetten. Het dagelijks bestuur heeft hierbij op zich genomen om op 
basis van de door de bestuursleden aangeleverde ideeën een toekomstvisie 
op te stellen. Deze zal begin 1999 tijdens een volgende bijeenkomst van het 
algemeen bestuur worden besproken en samengevat in het Jaarboek van 
1999 worden opgenomen. 

Werkgroep LAVA 

Wat in het algemeen voor de Dirk van Eck-Stichting geldt, geldt zeker ook 
voor de werkgroep Leids Audiovisueel Archief (LAVA) . Het tekort aan vrij
willigers is hier zo nijpend, dat de trekker van LAVA, Arjan Honkoop, er 
goeddeels alleen voor staat. Toch gaf hij tijdens de vergadering van het alge
meen bestuur te kennen dat hij de mogelijkheden gaat onderzoeken voor 
het uitbrengen van deel vier van de populaire videoserie Stadsbeeld in 
beweging. 

Door de wol geverfd 

Op 27 november werd in het Stadsbouwhuis het boek Door de wol geveifd. 
Herinneringen aan de Leidse textielindustrie in de twintigste eeuw gepresen-
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De heer C.G.J. van Diest tijdens de 

presentatie van Door de wol geverfd. 
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teerd. Het boek bevat interviews met mensen die in de Leidse textiel
fabrieken werkten vóór de Tweede Wereldoorlog en is een resultaat van her 
tien jaar geleden gesrarte oral history projecr. Omdat de Dirk van Eck
Stichting aan de wieg heeft gestaan van dit project, werd het boek dezelfde 

avond in het Leidse Volkshuis met een koning aan de donateurs aange
boden. Op die avond waren ongeveer vijftig donateurs aanwezig. Jaap Moes 
en Dirk Jaap Noordam spraken over respectievelijk de ontstaansgeschie
denis en de inhoud van het boek, waarna de heer CC.]. van Diest zijn 
deels zelfgemaakte film over de brand in textielfabriek Krantz in 1956 van 

origineel commentaar voorzag. 

Weefgetouw 

Het enige jaren geleden door de Dirk van Eck-Stichting aangekochte zeven

tiende-eeuwse weefgetouw heeft een nieuwe eigenaar en zelfs een passende 

bestemming gekregen. Tijdens de presentatie van Door de wol geverfd werd 
het weefgetouw officieel geschonken aan de gemeente Leiden. Het werd 
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De auteurs van 

Door de wol geverfd 

bij het weefgetouw. 

overhandigd aan Jan Laurier, wethouder Werk, Sociale zaken en Wijk
beheer. Hij gaf te kennen dat het weefgetouw een plaats zal krijgen in de 
nieuwbouw van De Zijl Bedrijven aan het Rijn-Schiekanaal. Voor het 
restaureren van het weefgetouw zal nu door de gemeente gepoogd worden 
geld bijeen te krijgen. Hiermee lijkt het weefgetouw definitief een bestem
ming te krijgen bij een echt Leids bedrijf. 

Stichting een graf voor Marinus van der Lubbe 

De Stichting 'Een graf voor Marinus van der Lubbe' heeft tot doel de 
beeldvorming rond Marinus van der Lubbe te verbeteren en hem een rust

plaats (in Leiden?) te geven die hem toekomt. Als blijk van haar betrokken
heid heeft de Dirk van Eek-Stichting besloten om de stichting eenmalig 
financieel te steunen. 
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Schenkingen 

De heer P. Anker verblijdde de srichring mer een fraai producr van "Engel
sche Heeren-Mode en Hoeden Magazijn" Alb. B. Timmermann, dar reeds 
in de jaren dertig was gevesrigd in het pand Breestraat 90-92. Van de heer 
L. de Bolster ontvingen wij een jubileumfoto van de firma Zaalberg. 

JASPER GROOS, 

secretaris 

Financieel overzicht 1998 

DIRK VAN ECK-STICHTING 

Inkomsten 

Saldi 1 november 1997 7.631,06 

Donaties 12.476,35 

Publicaties 7.266,10 

Subsidie 1.000,00 

Plaquene 750,00 

Rente 294,29 

Totaal 29.417,80 

LEIDS AUDIOVISUEEL ARCHIEF 

Inkomsten 

Saldi 1 november 1997 20.539,29 

Stadsbeeld in Beweging 2.345,00 

Rente 652,31 

Totaal 23 .536,60 

Uitgaven 

Jaarboek 6.290,15 

Overige publicaties 2.911,70 

Donateursavond 2.154,20 

Onkosten 1.513,70 

Diversen 770,53 

Saldi 31 december 1998 15.777,52 

Totaal 29.417,80 

Uitgaven 

Onkosten 684,33 

Stadsbeeld in Beweging 586,25 

Saldi 31 december 1998 22.266,02 

Totaal 23.536,60 
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TOELICHTING 

Om in de toekomst het verslagjaar te kunnen laten samenvallen met het 
kalenderjaar, bestrijkt het financieel overzicht een periode van veertien 
maanden. Dat heeft tot gevolg dat de post donaties ten opzichte van voor

gaande jaren ongeveer is verdubbeld: zowel de donaties voor 1997 als die 
voor 1998 zijn immers in het overzicht opgenomen. Daar staat tegenover 
dat de drukkosten voor het Jaarboek 1998 nog niet zijn verdisconteerd. Met 
beide zaken rekening houdend, is nog altijd sprake van een lichte stijging 
van het saldo; de stagnatie van het aantal donateurs baart echter zorgen. 

De Dirk van Eek-Stichting ontving in 1998 geld uit de verkoop van de 
volgende publicaties: In de nieuwe stad, Door de woL geverfd en jaargang 36 
van de Texti.eLhistorische Bijdragen. Verder is in deze post een kwart van de 
opbrengst van de lAVA-videoreeks Stadsbeeld in Beweging opgenomen. Ten 
slotte leverde de losse verkoop van het Jaarboek nog wat geld op. 

Aan de uitgavekant behelst de post publicaties uitgaven voor Door de 
woL geverfd, Van bedelstaf tot marktwapen, alsmede voor de setjes ansicht
kaarten ter gelegenheid van het tienjarige bestaan van de Dirk van Eck
Stichting. Aan de productie van Door de wol geverfi droeg de stichting 
f 2.000 bij, die in het jaar 1999 zullen worden geboekr. 

De Vereniging Oud Leiden verstrekte subsidie voor In de nieuwe stad. 
De post 'plaquette' betreft een activiteit waarover u in het volgende Jaar
boek meer kunt lezen. 

EO VAN DER VLlST, 

penningmeester 



In memoriam mr. Daan Engel Krantz (1918-1998) 

Op 25 september 1998 overleed Daan Krantz, een man aan wie de mensen 
die zich bezig houden met het Leidse hisrorisch erfgoed veel te danken 
hebben. Een vriendelijk mens ook, prenig in de omgang en belangstelling 
ronend voor de mensen zelf. Daan kende ik natuurlijk via verschillende 
hisrorische activiteiten-niet in de laatste plaats rond het industrieel erf
goed-,maar hij was ook mijn buurman. Dat wil zeggen, hij woonde rot 
niet zo lang voor zijn overlijden op de Rijn en Schiekade, weliswaar een 
dertigtal huizen verderop, maar bij ons op de kade ben je dan nog alrijd een 
buur. Zijn huis lag enigszins verscholen achter de rododendrons, maar aan 
het tuinhek wisselden wij menigmaal van gedachten over het een en ander: 
activiteiten rond de Leidse geschiedenis, de politiek, persoonlijke beslom
meringen. En natuurlijk stond hij op de stoep toen onze dochter Joosje 
geboren was, Winnie the Pooh onder de arm. Ik heb haar pas nog eens 
uitgelegd van wie ze dat boek gekregen heeft. 

Toch blijk je eigenlijk verdomd weinig van zo iemand te weten. 
Natuurlijk, je zag zijn inzet, zijn door iedereen gewaardeerde inbreng. Daan 
was de oprichter van Diogenes, de vereniging die zich inzene voor het 
herstel van hisrorische panden in Leiden. Hij was de verpersoonlijking van 
die vereniging en terecht ontving hij van het gemeentebestuur voor al het 
werk dat hij daarvoor deed de erepenning van de stad Leiden. Die 
erepenning zie ik ook als een erkenning voor de betekenis van zijn andere 
activiteiten. Naast Heiko Tjalsma en Henk Budel was het toch Daan 
Krantz, die vorm en inhoud heeft gegeven aan de Werkgroep, later 
Stichting Industrieel Erfgoed Leiden (STIEL). In dat kader leerde ik hem 
kennen in 1987. En hij was een van de voornaamste drijvende krachten 
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achter STAL, de stichting die zich beijvert voor het behoud van het oude 
ambacht in Leiden. Hij was actief rond het initiatief om tot een écht histo
risch museum in Leiden te komen en het ligt absoluut niet aan hem dat de 
geformuleerde plannen nooit gerealiseerd zijn. Hij ging op pad om in het 
kader van het WOLT-project (eigenlijk een Van Eck-initiatief) mensen te 
interviewen en heeft zo via het interview met ].A.E. Aalders een bijdrage 

geleverd aan het daaruit recentelijk voortgekomen boek Door de woL geverfd. 

Herinneringen aan de Leidse textielindustrie in de twintigste eeuw van Jan 

Laurier, Jaap Moes en Dirk Jaap Noordam. Dat project lag hem na aan het 
hart en het is jammer dat hij niet heeft mogen meemaken dat het boek 
uiteindelijk toch verscheen. Dat zijn de activiteiten waarvan ik wist dat 
Daan ermee bezig was, waarin ik zelf met hem te maken had. Een aardig 

volle agenda voor een man die reeds in de jaren zeventig getroffen werd 
door een hersenbloeding en zich daardoor toch moest beperken. 

Natuurlijk realiseer je je wel dat de naam Krantz in Leiden meer 
betekent. Krantz, dat was de textielfabriek aan de Langegracht; een familie
bedrijf, waarvan de eigenaren op verschillende vlakken een stempel hebben 

gedrukt op de stad. De Krantzen waren typische patriarchale bazen: autori
tair, maar ook met oog voor 'hun' arbeiders. En het was een van hen die 
Leiden haar gemeentearchief schonk, althans het gebouw aan de Boisot
kade, waar de oude stukken gelukkig reeds ondergebracht waren toen het 
stadhuis in brand vloog. Maar de Krantzen vormden ook een familie die 
dermate DeutschfreundLich was, dat velen van hen het nationaal-socialisme 

omarmden. Het gemeentearchief bewaart de jaarboeken van de nationaal
socialistische studentenvereniging en daarin kan men het portret van een 
van de zonen Krantz vinden, in SS-uniform, gevallen aan het Oostfront. Na 
de oorlog kregen de beide fabrikanten forse boetes vanwege hun collabo
ratie, maar geen gevangenisstraf-blijkbaar tot vreugde van het personeel, 
maar zeker ook tot verbazing bij vele anderen. 

Natuurlijk vroeg ik mij af hoe het met Daan zat. Hij had immers de 
oorlog bewust meegemaakt. Goed, hij was geen zoon van een van de Leidse 
fabrikanten , maar wel een neef; en het nazi-gedachtegoed had zich niet tot 
het Leidse fabrikantengezin beperkt. Sterker: Daan's vader-bankier-was 
na de oorlog veroordeeld tot twaalf jaar gevangenisstraf, aangezien hij direc

teur was geweest van de Oost-Compagnie. Dat was een nazi-instelling die 

I' ! ' '<11 
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Nederlandse bedrijven stimuleerde zich in de door de Duitsers bezette 
Oekraïne te vestigen.! Eerlijk gezegd wist ik dat tot voor kort niet, evenmin 
als ik wist dat Daan zich tijdens de oorlog al vroeg van zijn ouderlijke 
achtergrond afkeerde en zich in Groningen-waar hij werkte aan een 
proefschrift 2- aansloot bij het verzet. Hij steunde de illegale groep waaruit 
De Vrije Katheder ontstond. Dat was een op de linkervleugel opererend 
illegale krant, in november 1940 (toen reeds!) opgericht aan de Amster
damse Gemeente-universiteit (de ondertitel luidde bulletin ter verdediging 
van de universiteiten).3 Maar hoe dan ook, Daan liet wel blijken wat hij van 
de politieke gezindheid van zijn familie vond, namelijk dat die niet deugde. 
En het lag er nooit dik bovenop, maar steeds proefde je ook de kritische 
houding jegens fabrikanten. Je voelde dat Daan tot de linkervleugel van het 
politieke spectrum behoorde, maar hij bleef daar toch wat terughoudend 
over. 

Daar begreep ik pas wat meer van, toen ik het stukje over Daan Krantz 
in Het Parool las. Ik had er al over gehoord en meerdere mensen gaven blijk 
van ontstemming over "dat rotstuk". Er was iets mis met Daan, had in die 
krant gestaan, en dat was lullig. Nu lees ik die krant niet, maar een van de 
redacteuren woont ook bij ons op de kade en dus vroeg ik hem of hij nog 
een kopie van dat verhaal had. Ik vertelde hem ook wat voor reacties ik had 
gehoord. Het duurde even, maar uiteindelijk kwam hij ermee aan. Ook 

mijn buurman/redacteur vond Daan altijd een sympathieke man en eigen
lijk vond hij het stuk niet negatief over Daan Krantz zelf. Hij vond hem 
daarmee juist een fascinerender persoon worden. En hoewel het stuk mij als 
bekende van Daan Krantz niet echt bevalt, ben ik het daarmee wel helemaal 
eens. Wat niet prettig is aan het artikel, is dat het badinerend van toon is 

(en dat valt niet goed wanneer de betrokkene je dierbaar is) en dat de 
schrijver, Igor Cornelissen, het vooral gebruikt om weer eens een sneer 
richting de voormalige CPN uit te delen. En die sneer mag terecht zijn, 
daaraan mag je Daan Krantz niet ondergeschikt maken. 

Kern van de zaak is niet dat Daan misschien ooit zelf met het nazisme 
zou hebben gesympathiseerd. Dat zou ik ook niet eens z6 vreemd vinden: 
van je achtergrond maak je je niet een-twee-drie los. Bovendien moge 
duidelijk zijn hoe snel hij een keus tegen het nazisme maakte. Waar het om 
gaat is dat mr. D.E. Krantz ooit is veroordeeld voor spionage voor het oost-
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blok, i.c. de Tsjechische inlichtingendienst. Opgepakt in 1951 werd hij tot 
anderhalf jaar gevangenisstraf veroordeeld. 

Veel schadelijke informatie over 's lands veiligheid en andere nationale 
belangen zal Daan Krantz, indertijd werkzaam op de afdeling sociaal-econo
misch onderzoek van de Rijksdienst voor het Nationale Plan, niet hebben 
kunnen doorgeven en heeft hij ook niet doorgegeven. Maar het oppakken 
van "mr. K." leidde wel tot de nodige commotie en door links en rechts 

werd hij neergesabeld. Ik moet zeggen, ik had niet graag in zijn schoenen 

gestaan. 
Ik kan mij voorstellen hoe hij via De Vrije Katheder in contact is geko

men met communisten. Onder de oprichters van dit illegale blad zaten ver
scheidene communistische studenten en hoewel De Vrije Katheder en De 

Waarheid het niet altijd met elkaar eens waren, bestonden er goede contac

ten tussen beide verzetsgroepen.4 Na de oorlog was de jurist Krantz in Praag 
sociologie gaan studeren, hij deed er ook vertaalwerk en zijn vrouw werkte 
er bij het Nederlandse gezantschap. Blijkbaar is de jonge, progressieve 
wetenschapper daar gerekruteerd door de Tsjechische inlichtingendienst. En 
hoe vreemd dat anno 1999 ook moge lijken, indertijd was dat toch minder 
merkwaardig. 

Verschillende generatiegenoten volgden dezelfde of een vergelijkbare 
weg. Zij verafschuwden de uitwassen van het kapitalisme en vooral de 
fascistische terreur die ermee verwant of uit voortgekomen leek. Zij zagen 
hoe slap het Nederlandse gezag zich verweerde tegen de brute, moorddadige 
bezetter; hoe menigeen met de nazi's collaboreerde, omdat ze het gedachte

goed deelden, omdat ze er geld aan konden verdienen, of omdat ze gewoon 
geen ruggengraat hadden. Voor velen werd de Sovjet-Unie, die in de strijd 
tegen Hiclers horden miljoenen mensen verloor, het symbool van het verzet 
tegen het fascisme en dat gold zeker voor hen die de eigen samenleving 
kritisch bekeken. Stalin's pact met Hicler van 1939 werd vergeten of goed
gepraat als een helaas noodzakelijke, tactische manoeuvre. En weliswaar was 
in eerste instantie de rol van de CPN (en vooral haar leider Paul de Groot) 
in 1940 dubieus, veel leden ervan gingen gewoon door met wat ze daarvoor 
al deden, namelijk hulp bieden aan de slachtoffers van de nazi-terreur, het 
organiseren van verzet. 
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Maar de terreur van Stalin was toch ook bekend? Sinds enige jaren 
wordt stevig getamboereerd op dit thema en van Frits Bolkestein en de 
zijnen moeten alle ex-communisten diep door het stof. Een cPN-lidmaat
schap wordt bijna gelijkgesteld aan nazi-collaboratie. Hoewel ik van de 
meeste ex-partijbonzen vind dat zij tijdens de Koude Oorlog niet deugden, 

en evenzeer van mening ben dat menige communist zich te gemakkelijk 
oogkleppen voor liet doen, acht ik deze ongenuanceerde, collectieve veroor
deling dom en verwerpelijk. Ze gaat geheel voorbij aan de historische om
standigheden waarin mensen hun keuzen moeten maken. 

In het naoorlogse politiek-maatschappelijke klimaat was al spoedig geen 
plaats voor nuance. En aangezien ook van de kant van de anti-commu
nisten stevig met modder en leugens werd gegooid, hoeft het niemand te 
verbazen dat de verhalen over Stalins terreur met een stevige schep zout 
werden genomen, dan wel makkelijk als propaganda konden worden afge
daan. 

En de propaganda maakte ook een plotselinge en scherpe draai. Van 
bondgenoot in de strijd tegen Nazi-Duitsland was de Sovjet-Unie ineens de 
grote bedreiging geworden. Hoe om te gaan met de oude vijand Duitsland 
was direct een van strijdpunten, zowel in de betrekkingen tussen de vroe
gere geallieerden, als in de Nederlandse binnenlandse politiek; het gezamen
lijk bestuur over Duitsland was al in 1946 volledig vastgelopen. Niet voor 
niets kon het "opkomend (West-)Duits revanchisme" jarenlang een van de 

hoofdthema's van de CPN-retoriek blijven. De door Daan Krantz doorgege
ven informatie had ook vooral betrekking op de kwestie Duitsland. Je zou 
kunnen zeggen dat hij door is gegaan in de geest van '40-'45, terwijl het 
internationale politieke landschap ingrijpend was gewijzigd. 

Naast de kwestie-Duitsland speelde er wel meer: bijvoorbeeld de politio
nele acties in Indonesië. Daan Krantz vond het onbegrijpelijk dat een land 
dat nog maar net zelf was bevrijd, soldaten uitzond om het vrijheidsstreven 
van anderen te onderdrukken. Die afschuw was een van de belangrijkste 
redenen waarom hij in 1946 naar Praag vertrok. In Nederland was wel enig 
verzet tegen de troepenzendingen (met name enige stakingen5), maar dit 

bleef beperkt, mede doordat Drees en zijn sociaal-democraten het koloniale 
optreden steunden. 



JAARBOEK DIRK VAN EeK 1998 

20 

Tekenend voor het binnenlandse politieke klimaat in die jaren is ook de 
verdere geschiedenis van De Vrije Katheder. Dat blad wilde na de oorlog een 
discussieplatform voor communisten en progressieve niet-communisten 
zij n. 6 Dat werd niet gewaardeerd, noch door de traditionele anti-com
munisten (waaronder vele sociaal-democraten), noch door de CPN-leiding. 
Wilde de ene partij het blad verbieden (!) als zijnde een crypto-communis
tische wegbereider van een nieuwe dictatuur,' voor de andere kant waren 
het "scheurmakers" en "handlangers van het dollarkapitaal". Zoals zo vele 

andere 'derde-weggers' ging De Vrije Katheder in het kille klimaat van de 
Koude Oorlog ten onder. 8 

Daan Krantz heeft het allemaal persoonlijk mogen meemaken. De 
minister onthulde zijn spionage in 1951 in de kamer (met volledige naam). 
De CPN deed dat natuurlijk direct af als "provocatie" rondom een 
"fascistische spion". Ook PvdA-er Frans Goedhart meende aan een natio

naal-socialistisch verleden te moeten refereren, noemde hem een goed voor
beeld van een verdoolde intellectueel en de reactie van de CPN "leerzaam 
voor anderen". Het lijkt mij niet de meest plezierige periode voor Daan 
Krantz geweest te zijn: door iedereen uitgespuugd, feitelijk verraden door 
zijn 'kameraden'. 

Anders reageerde de Leidse criminoloog W.H. Nagel. Nagel is vooral 

bekend onder het pseudoniem lB. Charles, onder welke naam hij onder 
meer Votg het spoor temg en Van het kleine koude front schreef. Nagel is een 
goed voorbeeld van de linkse, onafhankelijk denkende intellectueel, die zich 
tijdens de koude oorlog staande wist te houden. Igor Cornelissen consta
teerde in Het Parool dat Krantz en Nagel blijkbaar veel gemeen hadden: 
naast het wantrouwen tegenover Duitsland (of zelfs "enige anti-Duitse sen
timenten") ook de belangstelling voor de sociale achtergronden van de cri
mineel. De twee kenden elkaar ook, uit Groningen, uit het verzet. Nagel 
haalde Daan Krantz naar zijn instituut aan de Leidse universiteit. Daar 
werkte Daan eerst als vrijwilliger, maar later kreeg hij een normale betrek
king als wetenschappelijk hoofddocent. Hij doceerde penitentiair recht. 

Aan de Leidse universiteit viel Daan Krantz vooral op door zijn onder
wijs. Hij publiceerde wel-onder meer De jeugd in het geding (met de 
socioloog E.V.W. Vercruijsse)-maar men herinnert zich hem vooral door
dat hij studenten meenam naar de gevangenis en daar gesprekken met 

.1 _ 
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gedetineerden organiseerde. Hij was een van de eersten die ook oog had 
voor de persoonlijke omstandigheden en de rechten van de crimineel. Kort
om, ook in dat werk blijkt de betrokkenheid, inzet en sociale bewogenheid, 
die ik mij zo goed kan herinneren uit later tijd. 

Wij weten allemaal wat Daan Krantz voor onze stad heeft gedaan. "Hij 
gold in deze stad ook als een sociaal bewogen en principieel man") con
stateert Het Parool. Inderdaad, dat was Daan. Hij was ook een onver
moeibare waakhond voor het Leidse historische erfgoed en meer dan dat. 
Geen stuurman aan de wal, maar iemand die op hoge leeftijd nog steeds het 
voortouw nam, op pad was, in gesprek bleef met iedereen, jong en oud. 
Maar het waren niet alleen die activiteiten op zich, ook de manier waarop 
hij ermee bezig was maakte indruk op mij en op vele anderen. Mijn waar
dering voor Daan is dan ook in het geheel niet minder geworden door de 
feiten die door Igor Cornelissen en Paul Arnoldussen zijn 'opgerakeld'. 
Integendeel: de persoon Daan Krantz heeft voor mij juist daardoor aan 
diepte gewonnen. Ik bewonder de veerkracht die hij heeft getoond, zoals hij 
vanuit het diepe dal, waarin hij gezeten moet hebben, weer overeind is 
gekomen; hoe hij zijn eigen identiteit heeft behouden (of herwonnen); hoe 
hij door zichzelf te zijn en zich in te zetten voor zijn omgeving geworden is 
tot de gewaardeerde en gerespecteerde burger van onze stad die wij ons 
allemaal herinneren. 

In de loop van 1998 verhuisde Daan Krantz van de Rijn en Schiekade 
naar een nieuwe flat bij de Boerhaavelaan, aan het Swammerdampad. De 
oude woning was te groot, te bewerkelijk geworden. Lang heeft hij niet met 
zijn vrouw mogen genieten van de nieuwe woning. Zijn overlijden kwam 
onverwacht. Zijn laatste wilsbeschikking was geheel in stijl met de instelling 
die hij zijn hele leven getoond heeft: hij stelde zijn lichaam ter beschikking 
van de wetenschap. 

COR SMIT 



Noten 

1. Dit en andere gegevens over de jaren vóór ik hem kende, zijn meerendeels ontleend aan 

het artikel dat Igor Cornelissen en Paul Arnoldussen over Daan Krantz schreven in Het 

Parool van 7 oktober 1998. 

2. Krantz' werk aan zijn proefschrift is tijdens de oorlog bij een bombardement verloren 

gegaan . Van promoveren kwam daarna niets meer. 

3. Hansje Galesloot en Susan Legêne, Partij in het verzet. De CPN in de Tweede Wereldoorlog 

(Amsterdam 1986) 21 7-219. 
4 . Galesloot en Legêne, Partij in het verzet, 21 7-219. 

5. Ook in Leiden staakten arbeiders bij de Grofsmederij tegen troepenzendingen naar 

Indonesië (25 september 1946): Cor Smit, 'Stakingen in Leiden en de directe omgeving 

in de periode 1945-1960', Jaarboek der sociale en economische geschiedenis van Leiden en 

omstreken 1990, p. 105. 
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illegale werkers na de oorlog de voet is dwarsgezt!t (Baarn 1987) 133. 

7. Ibidem, 142. 

8. Ibidem, 175 e.v. 



'Ter eeren ende love Goodes'. 
Religieuze lekenbroeder- en zusterschappen 
te Leiden, 1386-1572 

MADELON VAN LUIJK 

Inleiding 

Op 6 november 1461 vroeg een aantal Leidse brouwers aan de schout, 
schepenen en raad van Leiden toestemming voor de oprichting van een 
broeder- en zusterschap van goede, eerbare mannen en vrouwen, ter eeren 
ende love Goodes, Maria syne gebenediden moeder, der heiligen martelaren 
Sinte Steven, Sinte Joris, der heiligen conftssoren Sinte Anthonis en der heiligen 
jonclevrouwe Sinte Cecilia. 1 De brouwers hadden zojuist een altaar gesticht 
in de Onze-Lieve-Vrouwekerk, op het koor naast het Heilig Sacrament. 
Doel van de corporatie was dit altaar te versieren met taftlen [taferelen], 
boeeken, ornamenten en goddelicke diensten voor de levenden en de doden. 2 

In de late Middeleeuwen waren dergelijke lekencorporaties zeer talrijk. 
Het laat-middeleeuwse bisdom Würzburg telde er zo'n 120, de stad Lübeck 

70, Hamburg 99 en Leiden 100.3 In de praktijk kunnen deze aantallen 
alleen maar hoger geweest zijn. In de loop van de eeuwen is veel bronnen
materiaal verloren gegaan, waardoor het precieze aantal broeder- en zuster
schappen niet meer te achterhalen is. De lekenbroeder- en zusterschappen 
passen in een lange traditie binnen de katholieke kerk. 4 Al in de achtste 
eeuw bestonden er gebedsbroederschappen van geestelijken. Deze ont
wikkelden zich tot verbroederingen tussen kloosters en leken. Een dergelijke 
verbroedering hield in dat men voor elkaar bad. De laat-middeleeuwse 
lekenbroeder- en zusterschappen hebben een ander karakter. 5 Zij vereerden 
een patroonheilige. Het kan hier gaan om een persoon (bij de zojuist 
genoemde brouwers was dit Sint Steven), of een geloofssymbool (bijvoor
beeld het Heilig Kruis of de Heilige Drievuldigheid). Tevens bezaten of 
maakten broeder- en zusterschappen gebruik van een altaar in een geeste
lijke instelling (zoals een parochiekerk), met de bedoeling dit te versieren. 
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Ten slorre lieten broeder- en zusterschappen missen en gebeden opdragen 
ter verering van de patroonheilige, met het uiteindelijke doel door diens 
bemiddeling of voorspraak het zielenheil van de oprichters, de leden en de 
weldoeners van de corporatie te bevorderen. 

Een onderzoek naar broeder- en zusterschappen kan geplaatst worden 
in het kader van de laat-middeleeuwse lekenvroomheid, een thema dat de 
laatste jaren veel aandacht heeft gekregen in de historiografie. Historici 
vragen zich af welke rol religie speelde in het leven van leken. Het functio

neren van broeder- en zusterschappen geeft inzicht hierin. De corporaties 
kunnen gezien worden als een uiting van lekenvroomheid, omdat zowel de 
oprichting als het lidmaatschap van een broeder- en zusterschap vooral 
voortkwam uit religieuze motieven. 6 De leken sloten zich aaneen in het 
kader van een bepaalde devotie, waardoor men voorspraak verkreeg van de 
patroonheilige(n).7 Tevens probeerde men door middel van het lidmaat
schap het zielenheil te bevorderen, door te bidden voor de zielen van 
overleden broeders en zusters of door het verkrijgen van een aflaat. 8 

In de vakliteratuur krijgen de laat-middeleeuwse broeder- en zuster
schappen steeds meer aandacht; de afgelopen jaren is een aantal studies 
verschenen over dergelijke corporaties in Den Bosch, Florence, Gent, 
Gouda en Utrecht.9 De aandacht van onderzoekers lijkt ook breder te 
worden. Men gaat zich meer richten op het broederschapswezen in een 
bepaalde stad of gebied, in plaats van slechts één broederschap of een 
bepaald type onder de loep te nemen. De Leidse broederschappen waren tot 
voor kort nog amper onderzocht, JO ondanks het feit dat het Leidse 

bronnenmateriaal omvangrijk bleek. In dit artikel worden de belangrijkste 
resultaten van mijn onderzoek naar Leidse broeder- en zusterschappen 
gepresenteerd. In het onderzoek stond de vraag naar het functioneren van 
broeder- en zusterschappen te Leiden in de periode 1386-1572 centraal. De 
vroegste vermelding van een dergelijke corporatie, de Sint-Catharinazuster
schap, dateert uit 1386. Als einddatum is 1572 gekozen, omdat Leiden in 
dat jaar officieel protestant werd. De volgende onderwerpen zullen de revue 
passeren. Eerst worden de belangrijkste begrippen nader gedefinieerd. 
Hierna wordt beschreven welke soorten bronnen bestudeerd zijn. Dan volgt 
een korte uiteenzerring over het aantal Leidse broeder- en zusterschappen, 
hun naamgeving, oprichting en levensduur. Vervolgens wordt nader inge-
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gaan op het functioneren van de corporaties, door te kijken naar het lid
maatschap, het bestuur, de activiteiten, de economische situatie, de relatie 
met de omgeving en de Reformatie. Ten slotte wordt in de bijlage een 
overzicht gegeven van de honderd Leidse broeder- en zusterschappen. 

Definitie 

Het zal niet verbazen dat er naast de in de inleiding genoemde algemene 
kenmerken ook verschillen tussen de corporaties bestonden, bijvoorbeeld 
als we kijken naar het geslacht en de sociale positie van de leden. Zo waren 
er corporaties met alleen mannelijke leden (broederschappen), met alleen 
vrouwelijke leden (zusterschappen) en met een gemengd ledenbestand 
(broeder- en zusterschappen). Sommige corporaties rekruteerden binnen 
specifieke bevolkingsgroepen, zoals pelgrims of ambachtslieden. Deze 
verschillen maken een nadere definiëring van begrippen gewenst. In het 
onderzoek naar de Leidse broeder- en zusterschappen is vooral het onder
scheid tussen puur religieuze en ambachtsbroeder- en zusterschappen van 
belang. Bij religieuze broederschappen speelden godsdienstige activiteiten 
een centrale rol en had het lidmaatschap een vrijwillig karakter. Bij am
bachtsbroederschappen speelden naast de religieuze activiteiten sociaal

economische fUncties een belangrijke rol (de regulering van het ambacht), 
terwijl het lidmaatschap vaak verplicht was voor en soms zelfs beperkt tot 
een bepaalde beroepsgroep. Zo kende Leiden in de late Middeleeuwen 
bijvoorbeeld een broeder- en zusterschap van bakkers, brouwers, kleer

makers, linnenwevers, molenaars, scheerders, schippers, smeden, vollers en 
wevers. Door hun sociaal-economische functies vertoonden ambachtsbroe
derschappen gelijkenissen met gilden. De precieze verhouding tussen 
ambachtsbroederschappen en gilden is echter een punt van discussie en 
definiëring. Gilden waren in 1313 in Leiden verboden door de graaf van 
Holland.!! Het is echter niet duidelijk hoe lang dit verbod van kracht bleef. 
In dit artikel zal het onderscheid tussen religieuze en ambachtsbroeder
schappen gemaakt worden door in geval van een ambachtsbroederschap de 

naam van het ambacht te vermelden. In de meeste gevallen zal ook het 
geslacht van de leden verduidelijkt worden. De term broederschap of 
corporatie zal gebruikt worden als het geslacht van de leden niet relevant is. 
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Bronnenmateriaal 

Welke bronnen vinden we nu in broeder- en zusterschapsarchieven? In een 
aantal gevallen is de oprichtingsbrief van een corporatie bewaard gebleven. 
Hierin werden de oprichters en het doel van de corporatie vermeld, evenals 
het feit dat bijvoorbeeld het stadsbestuur, de landsheer of de bisschop 
toestemming had gegeven voor de oprichting. Van drie corporaties zijn de 
statuten overgeleverd. Hierin werd de organisatie van de corporatie, met de 
rechten en plichten van het bestuur en de leden, vastgelegd. Zo vinden we 
in de statuten van de Heilig Kruisbroeder- en zusterschap (gevestigd in de 
Onze-Lieve-Vrouwekerk)1 2 terug welke liturgische vieringen men zou 

houden; jaarlijks was er de hoogtijd, wekelijks een mis van het Heilig Kruis 
en een gezongen mis voor de overleden broeders en zusters. We moeten 
hierbij wel bedenken dat we uit de bepalingen van de statuten niet kunnen 
afleiden hoe een broeder- en zusterschap daadwerkelijk functioneerde; er 
werd immers alleen vastgelegd hoe het zou moeten gaan. Andere bronnen 
zijn rekeningen en ledenlijsten. We vinden ook aflaatbrieven, verleend door 
de bisschop, in de broeder- en zusterschapsarchieven terug. De corporaties 
bewaarden talloze eigendomsbewijzen van huizen, land en renten in en om 
Leiden . Als een corporatie zich in een bepaalde kerk vestigde, werden 
onderlinge afspraken vaak vastgelegd in een overeenkomst. Zo zien we 
bijvoorbeeld dat de Sint-Appolloniabroederschap (gevestigd in de Onze
Lieve-Vrouwekerk) op bepaalde tijdstippen liturgische vieringen mocht 
houden op het altaar. De broederschap moest hiervoor wel de kapelaan in 

dienst nemen die volgens de misstichting aan het altaar verbonden was. 13 

Dergelijke liturgische vieringen vinden we vaak terug in de memorieboeken 
van de parochiekerken. Ten slotte zien we dat de stedelijke overheid door 
middel van keuren en ordonnanties bepaalde regels aan de broeder- en 
zusterschappen oplegde. Keuren hadden alleen betrekking op de ambachts
broeder- en zusterschappen. Hierin werd bijvoorbeeld vastgelegd welke bij
dragen ambachtslieden verschuldigd waren aan de corporatie. 

Uit deze opsomming blijkt dat het bronnenmateriaal zeer divers van 

karakter is. Het is echter ook fragmentarisch. Als alles overzien wordt, blijkt 
bijvoorbeeld dat van de ene broederschap alleen de rekeningen over de jaren 
1566-1570 bewaard zijn gebleven, terwijl van een andere corporatie slechts 

J!' Ma J"-ILL.i._ 
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de statuten uit het begin van de vijftiende eeuw overgeleverd zijn. Dit 
maaJn het moeilijk, zo niet onmogelijk, om van alle corporaties afZonderlijk 
een goed beeld te krijgen en om ze onderling te vergelijken. Tevens is het 
schersen van een omwikkeling niet altijd haalbaar. 

De Leidse broederschappen in vogelvlucht 

Alvorens nader in te gaan op het functioneren van de Leidse broeder- en 
zusterschappen worden eerst meer algemene vragen beantwoord, bijvoor
beeld: hoeveel broederschappen kende Leiden in de late Middeleeuwen, hoe 
werden de broederschappen genoemd en hoe lang bestonden zij? 

AANTAL 

Leiden kende in de late Middeleeuwen minimaal honderd broederschappen. 
55% had een religieus karakter, 36% verenigde een bepaalde beroepsgroep 
en van 9% is het precieze karakter onbekend gebleven. Van de honderd 
corporaties kende 24% een gemengd ledenbestand; 32% had alleen manne
lijke leden, 5% alleen vrouwelijke leden. Van de overige 39 corporaties is 
het geslacht van de leden onbekend. Vrijwel alle broeder- en zusterschappen 
(98%) waren gevestigd in één van de drie Leidse parochiekerken (waarvan 

25% in de Onze-Lieve-Vrouwekerk, 31 % in de Sint-Pancraskerk en 42% 
in de Sint-Pieterskerk). Slechts twee corporaties beschikten over een eigen 
kapel: de ]eruzalembroederschap, die pelgrims naar Jeruzalem verenigde, 
hield haar diensten in de Cruyscapelle bij het] eruzalemshofje aan de Celle
broedersgracht (de huidige Kaiserstraat), waar dertien arme oude mannen 
woonden;14 de Sint-Jacobsbroederschap beschikte over een kapel in het 
Sim-Jacobsgasthuis aan het Steenschuur, dat functioneerde als doorgangs
huis voor vreemden. 15 Deze corporatie verenigde pelgrims die een reis naar 
Samiago de Compostela hadden gemaakt. 

NAAMGEVING 

In de bronnen worden de corporaties aangeduid met verschillende termen. 
De meest gangbare waren broederschap, broeder- en zusterschap en gilde. 16 

Deze termen werden door elkaar gebruikt; zowel religieuze als ambachrs
broederschappen konden ermee aangeduid worden, wat classificatie soms 
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van het Jeruzalemshof . 

Tekening door J.J . Bylaert, 1787 (GAL) . 
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moeilijk maakt. Een term die minder vaak voorkwam, is gezelschap.17 De 
broeder- en zusterschappen werden genoemd naar hun patroonheilige(n). 
De keuze van een patroonheilige werd beïnvloed door verschillende facto
ren. Ambachtsbroederschappen kozen vaak voor de heilige(n) die traditio
neel de beschermer van hun ambacht was (waren). Voor de barbiers en 
chirurgijns waren dit Sint Cosrnas en Damiaan, voor de smeden Sint 
Eligius en voor de schoenmakers Sint Crispijn en Sint Crispinianus. 18 Het 
lijkt er tevens op dat de patroonkeuze deels afhankelijk was van de populari
teit van een specifieke devotie, wat overigens per stad of gebied kon ver
schillen. In de late Middeleeuwen speelden de eucharistische vroomheid en 
de devotie tot Maria een belangrijke rol in het geloofsleven van leken. 19 We 
zien in deze tijd dan ook veel invocaties van het Heilig Sacrament en Onze 
Lieve Vrouw. Ten slotte zullen bij de keuze van een patroonheilige ook 
praktische overwegingen een rol hebben gespeeld. Het is niet aannemelijk 
dat men in een kerk tegelijkertijd meerdere religieuze of ambachtsbroeder
en zusterschappen met dezelfde patroonheilige had. Dit zou alleen maar 
kunnen leiden tot verwarring en onderlinge onenigheid. In Leiden komen 
we in totaal 62 verschillende patroonheiligen tegen bij de honderd broeder
schappen. Er konden dus tegelijkertijd meerdere corporaties bestaan die 
dezelfde patroonheilige vereerden. De volgende voorbeelden illustreren dit. 
Er waren in de periode 1538-1545 drie broeder- en zusterschappen van 
Sint Nicolaas en in de periode 1545-1556 maar liefst vier broeder- en 
zusterschappen van Sint Barbara. In 1556 waren er vier broeder- en zuster
schappen van het Heilig Kruis. We kunnen deze corporaties van elkaar 
onderscheiden door te kijken naar hun precieze karakter en residentieplaats. 

OPRICHTING 

We kennen van slechts elf broeder- en zusterschappen het oprichtingsjaar. 20 

Twee dateerden uit de veertiende eeuw, acht uit de vijftiende eeuwen een 
uit de zestiende eeuw. Waarschijnlijk werden de meeste broeder- en zuster
schappen opgericht door leken, die de oprichting met religieuze motieven 
onderbouwden. Men wilde door de oprichting van een broeder- en zuster
schap de godsdienst of een specifieke devotie bevorderen. De oprichters van 
de pelgrimsbroederschap van Sint Ewout wilden een broederschap [. .. } in 
venneeringe ende vordernisse Goidts diensts, [. .. } ter eeren Goids, ende te vor-
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"D'vrouwe Kerk binnen d'stat Leijden 1579". 

Tekening door J . Stellingwerf (OAl). 

demisse der anner lude ende Sinte Peters Kerke van Leyden (de broederschap 
had zich gevestigd in de Pieterskerk) .2I We zien ongeveer dezelfde formu
lering bij de oprichting van de pelgrimsbroederschap van Sint Petrus en 
Paulus. 22 De Sint-Nicolaasbroederschap (Pieterskerk) werd opgericht om 
de werken Gods te vermeerderen, de doden te herdenken en vergeving van 
zonden te verkrijgen. 23 

LEVENSDUUR 

Het is moeilijk om een uitspraak te doen over de levensduur van de Leidse 
broeder- en zusterschappen, omdat over het algemeen zowel het op
richtings- als opheffingsjaar onbekend is. We kunnen wel een minimale 
levensduur berekenen, door te kijken naar de eerste en laatste verschijnings
datum in de bronnen. Het is vooral interessant om te kijken hoeveel 
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broederschappen zeer lang, hier opgevat als langer dan een eeuw, be
stonden. Hierbij gaan we er wel van uit dat een corporatie niet tussentijds 
opgeheven en weer opnieuw opgericht is. Na berekening blijkt dat mini
maal 26% van de broederschappen langer dan een eeuw functioneerde. Het 

gaat hier om dertien religieuze en dertien ambachtsbroederschappen. 
Het is tevens interessant om te kijken naar het aantal broederschappen 

dat in een bepaalde periode actief was. Dit is onderzocht voor de periode 
1375-1575, onderverdeeld in acht kleinere periodes van 25 jaar. Uit de 
onderstaande tabel blijkt dat dit aantal tussen 1375 en 1575 steeds toenam. 
Het grootste aantal actieve broeder- en zusterschappen vinden we pas na 
1500. Dit heeft deels te maken met het feit dat er meer bronnenmateriaal 
bewaard is gebleven uit de zestiende eeuw. Opvallend is het grote aantal 

actieve corporaties tussen 1550 en 1575. Hierbij moet echter bedacht 
worden dat aan het eind van deze periode (dus tegen 1572) veel broeder
en zusterschappen intussen onder invloed van de Reformatie waren verdwe

nen. 

Tabell. Overzicht van het aantal Leidse broederschappen, 1375-1575. 
De kolommen bevatten achterunvolgens de afiebakende periodes, het aantal religieuze broeder

schappen, het aantal ambachtsbroederschappen, het aantal broederschappen waarvan het precieze 

karakter onbekend is, en het totaal per periode. 

(Ieriode · religieus ambachtelijk onbekend totaal 
1375-1400 5 2 0 7 
1400-1425 10 6 0 16 
1425-1450 15 11 0 26 
1450-1475 17 16 1 34 
1475-1500 20 17 0 37 
1500-1525 34 25 5 64 
1525-1550 38 28 67 
1550-1575 42 31 74 
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Het functioneren 
van de Leidse broederschappen 

LIDMAATSCHAP 

Voor alle broederschappen gold dat zij alleen personen van onbesproken 
gedrag in hun midden wilden opnemen. In de bronnen komen we de 
termen "eerlick" en "eerbair" tegen. Dit betekende bijvoorbeeld dat nieuwe 
leden geen crimineel verleden mochten hebben. De gedachte hierachter was 
dat dergelijke personen de broederschap toch niet van nut konden zijn; zij 
konden haar hoogstens een slechte naam bezorgen. In de statuten die van 
de Leidse broederschappen bewaard zijn gebleven, vinden we dergelijke 
bepalingen van goed gedrag niet expliciet terug. We mogen echter aan
nemen dat dit een algemeen geaccepteerde voorwaarde was. 24 Uit de statu
ten van de Sint-Nicolaasbroederschap (Pieterskerk) blijkt dat de broeders 
beraadslaagden over het aannemen van nieuwe leden. Als het oordeel 
positief was en de kandidaat een bepaald geldbedrag op tafel legde, kon hij 
lid wordenY Iemand die lid wilde worden van de Heilig Kruisbroeder- en 
zusterschap (OLV-kerk) kreeg drie bestuursleden op bezoek die hem of haar 
de statuten voorlazen. Na betaling van een gouden Engelse nobel kon de 
persoon toetreden tot de corporatie, waarna zijn of haar naam bijgeschreven 
werd 'int boeck' .26 

Er waren corporaties die specifieke eisen aan nieuwe leden stelden. Dit 
gold bijvoorbeeld voor pelgrimsbroederschappen. Zij lieten alleen lieden toe 
die om vrome redenen naar het betreffende bedevaartsoord geweest waren 
of beloofden om binnen een jaar de reis te zullen ondernemen. Personen die 
een bedevaart ondernomen hadden als opgelegde straf mochten geen lid 
worden. 27 Leiden kende vier pelgrimsbroederschappen. De broederschappen 
van Sint Jacob de Meerdere Uacobsgasthuis) en Jeruzalem U eruzalemshofje) 
zijn al eerder genoemd. De broederschap van Sint Ewout (Pieterskerk) ver
enigde pelgrims die naar diens heiligdom geweest waren. 28 Ten slotte ver
enigde de Sint-Petrus- en Paulusbroeder- en zusterschap (Pieterskerk) lieden 
die op bedevaart waren gegaan naar Rome. Het lidmaatschap van zo'n 
broederschap verlengde de effecten van de bedevaart en was voor de pelgrim 
een manier om uiting te blijven geven aan zijn devotie tot een bepaalde 
heilige. 29 
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Sommige broederschappen hadden een gesloten karakter, wat inhield 
dat men een maximaal aantal leden vaststelde. Nieuwe leden konden in 
principe alleen toetreden als er een plaats vrij was, bijvoorbeeld na het over
lijden van een broeder of zuster. In Leiden kennen we slechts twee voor

beelden van beperking van het ledental. In de statuten van de Heilig 

Kruisbroeder- en zusterschap (OLV-kerk) werd het aantal leden vastgesteld 
op maximaal 150 mannen en 75 vrouwen. Het maken van uitzonderingen 
was overigens mogelijk, als de broederschap hierover vergaderde ("morgen
spraeck" hield) en als het om "oirbairlicke" lieden ging. 30 In het geval van 
de bierdragers bepaalde het gerecht (bestaande uit schout, schepenen en 
burgemeesters) in 1551 dat er slechts 32 bierdragers mochten zijn.31 Hun 

broederschap van Sint Christoffel (Pancraskerk) kon dus maximaal uit 32 
leden bestaan. 

Voor ambachtslieden werd het aan het einde van de vijftiende eeuw 
verplicht om lid te worden van de broederschap die hun ambacht ver
enigde.32 Zo werd in de ordonnantie op de molenaars uit 1485 bepaald dat 
een ieder die het ambacht van molenaar uitoefende, samen met zijn 
echtgenote lid moest worden van de broeder- en zusterschap van Sint Vicror 
(OLV-kerk).33 Een andere eis die de stedelijke overheid stelde aan de 
ambachtslui was het poorterschap. In 1508 bepaalde de stedelijke overheid 
dat alle droogscheerders poorter en lid van de broeder- en zusterschap van 
Sint Ursula (Pieterskerk) moesten worden. 34 De eis van poorterschap was 
bedoeld om de positie van Leidse ambachtslui te beschermen tegen onge
schoolde lieden die van buiten de stad kwamen om in Leiden een bepaald 
ambacht uit te oefenen. Er werd bijvoorbeeld in 1553 bij het gerecht ge
klaagd over landlopers die zich in Leiden uitgaven voor arts (!), ten nadele 
van de inwoners van Leiden en de broederschap van de chirurgijns.35 Een 
aantal ambachtsbroederschappen stond open voor lieden die niet een 
bepaald ambacht uitoefenden, maar uit vroomheid lid wilden worden. We 
zien dit bijvoorbeeld bij de kleermakers. Leidenaren die zich speciaal ver
bonden voelden met Sint Franciscus, de patroon van de kleermakers
broeder- en zusterschap, konden lid worden. 36 

Eenmaal lid van een broederschap deelde men in de goede werken en 
gebeden van de corporatie. 37 Hier stond echter ook iets tegenover: van de 
leden werd verwacht dat zij zich aan hun verplichtingen hielden. Het ging 
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hier om financiële verplichtingen en de aanwezigheid bij bepaalde activi
teiten. Broederschappen konden verschillende bijdragen aan hun leden 
vragen. In de eerste plaats was dat de jaarlijkse contributie waarvan de reli
gieuze diensten bekostigd werden; de oorkondspenning. In de tweede plaats 
werd van de leden verwacht dat zij na hun dood een bepaald bedrag aan de 
broederschap nalieten voor hun uitvaart: de doodschuld. Men kon ook een 
bijdrage (in geld of was) vragen voor de dienst op het altaar. Sommige 
broederschappen stelden aanwezigheid bij activiteiten verplicht. Van de 

molenaars werd verwacht dat zij met hun echtgenoten naar de jaarlijkse 
maaltijd kwamen, op zondag na Sint-Victorsdag (10 oktober). Wie niet op 
kwam dagen, moest toch voor de maaltijd betalen.38 Het bestuur van de 
Sint-Nicolaasbroederschap (Pieterskerk) ging jaarlijks langs de broeders om 
hen op te roepen tot het bijwonen van de vespers op de dag voor het 
patroonfeest en de hoogmis op Sint-Nicolaasdag (6 december).39 Na het 
overlijden van een broeder zond het bestuur een bode langs de leden, 
waarna de medebroeders zich verzamelden bij het huis van de overledene. 
Ze droegen de dode naar de kerk en woonden de begrafenis bij, waarbij 
men offergaven gaf en bad voor het zielenheil van de dode. 40 Zieken, 
armen, ouderen en leden die zich buiten de stad bevonden, waren geëxcu

seerd.41 Verplichte aanwezigheid bij de uitvaart van een medebroeder of 
-zuster gold vooral voor ambachtslieden.42 Bij de schippersbroederschap 
(Pancraskerk) werd bijvoorbeeld bepaald dat de leden in de kerk moesten 
blijven tot de dode begraven was, om te bidden voor zijn ziel. In een aantal 
gevallen was aanwezigheid bij de generale memorie verplicht. Tijdens deze 
jaarlijks gehouden liturgische viering werd gebeden voor alle levende en 
overleden broeders en zusters. 

BESTUUR 

In de bronnen worden verschillende termen gebruikt om de bestuursleden 
van de broederschappen mee aan te duiden. De meest gebruikte termen zijn 
procurator en homan. Andere gebruikte termen zijn: deken (hoofd van het 
bestuur), regeerder (van het altaar) en bewaarder (van de broederschap).43 
Behalve de aanduiding homan hebben alle termen een vrouwelijke vorm 
waarmee vrouwelijke bestuurders (vooral van zusterschappen) aangeduid 
worden. We komen de termen procuratoresse, dekanesse, regeerster en 
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bewaarster tegen.44 Aan de bestuursleden werden algemene eisen gesteld; zij 
moesten 'eerbare' personen zijn, die van nut voor de broederschap en 
geschikt voor hun taak waren. 45 De vorming van een nieuw bestuur vond 
vaak plaats op een vaste dag, bijvoorbeeld de dag van het patroon feest. De 
algemene regel hierbij was dat de aftredende bestuurders een aantal nieuwe 
kozen. Deze nieuwe bestuursleden wezen vervolgens één of meer oude 
bestuursleden aan voor nog een ambtstermijn. Het bestuur van een aantal 
ambachtsbroederschappen werd geheel of deels gekozen door het Leidse 
gerecht. 46 Er zijn slechts enkele gevallen bekend waarin de leden van de 
broederschap het voltallige bestuur kozen. In de ordonnantie op de koren
kopersbroederschap (Pieterskerk) uit 1560 werd bepaald dat de broeders en 
zusters op Sint-Nicolaasdag een deken en twee homans moesten kiezenY 
Op het weigeren van een bestuursfunctie stond waarschijnlijk bij alle 
broederschappen de dreiging tot uitzetting of een boete, waarna de geko
zene alsnog het bestuursambt op zich moest nemen. 48 

De algemene taak van het bestuur was natuurlijk het beheer van de 
broederschap en haar bezittingen; men moest er voor zorgen dat de broeder
schap in stand bleef en dat de gebruiken gehandhaafd werden. Het beheer 
begon met het bijhouden van het ledenbestand. Waarschijnlijk had elke 
broederschap een boek of register waarin bijgehouden werd wie lid was en 
wie overleed. Zicht op het ledenbestand gaf het bestuur de mogelijkheid om 
toe te zien op naleving van de verplichtingen van de leden, bijvoorbeeld de 
betaling van financiële bijdragen en de aanwezigheid bij bepaalde activi
teiten. Als leden hun verplichtingen niet nakwamen, inde het bestuur de 

hiervoor opgelegde boetes.49 Het bestuur hield tevens toezicht op de andere 
inkomsten, bijvoorbeeld uit renten, en de uitgaven. Men zorgde er bijvoor
beeld voor dat de kapelaan die de mis voor de broederschap verzorgde, 
betaald werd. Het was ook de taak van het bestuur om de vrede binnen de 
broederschap te bewaren. In 1516 bepaalde het gerecht dat de homans van 
de vollersbroederschap (Pieterskerk) degenen die ruzie zochten op bijeen

komsten, mochten straffen door oplegging van een boete. Dit gold overi
gens alleen voor verbale ruzies; gevechten (!) moesten gemeld worden bij het 
gerecht. 50 Een praktische taak van het bestuur was het bewaren van spullen 
die aan de broederschap toebehoorden. De spullen van de Heilig Kruis
broeder- en zusterschap (OLV-kerk) werden bewaard in een klein kistje in 
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de kerk. 51 Waarschijnlijk ging het hier om de altaarornamenten. Elke pro 
curator had een sleutel van het kistje. 

De macht van het bestuur werd op verschillende manieren beperkt. In 
de eerste plaats kon in statuten of ordonnanties de inspraak van de leden 
vastgelegd worden. Zo moesten bij de Heilig Kruisbroeder- en zusterschap 
(OLV-kerk) beslissingen van de procuraroren door de meerderheid van de 
leden worden goedgekeurd.52 In de tweede plaats moesten de bestuurders 
aan het einde van hun bestuurstermijn rekenschap afleggen van de 
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inkomsten en uitgaven, aan de leden of aan het nieuwe bestuur. De macht 

van het bestuur kon tevens beperkt worden door het aantal opeenvolgende 
besruurstermijnen (gewoonlijk één jaar) te beperken. Dit hield in dat 
iemand die twee jaar achtereen bestuurslid was geweest, de volgende vier 
jaren geen zitting mocht nemen in het bestuur. We kennen hier alleen 

voorbeelden van bij ambachtsbroederschappen. Ten slotte werd de macht 

van het bestuur van de ambachtsbroederschappen beperkt door het gerecht. 
Zij moesten na hun aantreden een eed afleggen op de ordonnantie, waarbij 
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zij beloofden toe te zien op naleving van de daarin vastgestelde regels en 
overtreders te zullen srraffen. 53 Overtredingen moesten gemeld worden bij 
het gerecht. Het was verboden om de regels te wijzigen; alleen het gerecht 
mocht dit. 54 

ACTIVITEITEN 

Welke activiteiten ondernamen de Leidse broeder- en zusterschappen nu? 
Zeer belangrijk waren de liturgische vieringen. Hierin werd vaak speciale 

aandacht besteed aan de specifieke devotie van de broederschap. We 
kunnen een onderscheid maken tussen de viering van de hoogtijd (een hoog 
kerkelijk feest), de dodenzorg en overige liturgische activiteiten. Alle 
broederschappen vierden jaarlijks de hoogtijd, wat vaak plaatsvond op de 
feest- of patroondag. In memorieboeken vinden we besprekingen van hoog
tijden terug. Zo bespraken de zusters van Sint Barbara (Pieterskerk) in 1411 
een 'volkomen' hoogtijd in de Pieterskerk. Dit hield in dat men op de 
avond voor Sint-Barbaradag (4 december) de vespers zong en op Sint
Barbaradag een hoogmis hield. 55 Tijdens de hoogmis werd gepreekt. De 
organist luisterde de dienst op met orgelspel. Op kosten van de zusterschap 
werden kaarsen neergezet op het hoogaltaar (het voornaamste altaar in de 
kerk). Een andere belangrijke liturgische activiteit was de zorg voor het 

zielenheil van levende en dode broeders en zusters. De broederschap ver
zorgde namelijk de begrafenis van de overledene. Vervolgens nam zij de 
zorg voor de herinnering aan de overledene op zich, door het opdragen van 
zielmissen. Naast deze missen in het kader van de dodenzorg hielden de 
broeder- en zusterschappen vaak wekelijks andere missen. 

Een aantal broederschapsactiviteiten had een meer sociaal karakter. Het 
gaat hier om liefdadigheid, de maaltijd die de broeders en zusters samen 
nuttigden en de deelname aan processies. Liefdadigheid paste in de late 
Middeleeuwen in het kader van het verrichten van goede werken, iets wat 
goed was voor het zielenheil van zowel de gever als de ontvanger. 56 Onder 
liefdadigheid wordt hier concreet het volgende verstaan: armenzorg en de 
verzorging van pelgrims. Armenzorg kan weer opgesplitst worden in armen
zorg voor broederschapsleden en niet-leden. In de literatuur wordt gedis
cussieerd over de mate waarin broederschappen aan armenzorg deden. Het 
algemene beeld is negatief; de indruk heerst dat de broederschappen weinig 
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deden om hun arme leden re helpen, laar sraan dar zij deden aan armenzorg 

voor nier-leden. Uir de Leidse bronnen blijkr nier dar religieuze broeder
schappen aan armenzorg voor leden deden . We vinden wel aanwijzingen 
voor de ambachrsbroederschappen. In sommige gevallen kregen leden 
vrijsrelling van de betaling van verplichte bijdragen, In 1561 werd bepaald 
dat een kleermakersleerling die zo arm was dattet zijn brODt bidden moste, de 
verplichte bijdrage ten behoeve van het altaar (Pancraskerk) niet hoefde te 
betalen.)7 De erfgenamen van leden van de schippersbroederschap (Pancras

kerk) en timmerliedenbroederschap (Pieterskerk) die na hun dood geen 
goederen achterlieten, hoefden geen doodschuld te betalen.)8 I n deze geval
len betaalde de broederschap de kosten van de uitvaart en eventuele her
innering, Het is overigens aannemelijk dat de uitvaart dan een soberder 

karakter had dan de uitvaart van lieden die wel de doodschuld betaalden. 
Bij de schippers kreeg men in dit geval geen zielmissen.)9 Een laatste, 
minder vaak voorkomende vorm van armenzorg voor leden was de onder
steuning van arme broeders in geval van ziekte. Het zal duidelijk zijn dat 
een zieke niet kon werken en dus niet in zijn levensonderhoud kon voor
zien. De droogscheerdersbroeder- en zusterschap (Pieterskerk) gaf financiële 
hulp aan zieke en stervende leden ; zij kregen van elke medebroeder 
wekelijks een kwart stuiver. 60 Armenzorg voor niet-leden komen we tegen 
bij zowel religieuze als ambachtsbroederschappen . Dir beperkre zich in de 
meesre gevallen tot brooduirdelingen , die vaak een vasr onderdeel vormden 
van uitvaarten en memoriediensren. Deze vorm van armenzorg was dus nier 

specifiek voor broederschappen; li eden die geen lid waren van een broeder
schap konden bijvoorbeeld in hun resrament of bij de bespreking van een 
memorie vastleggen dar bij hun uitvaart een brooduitdeling moest plaats
vinden. 61 Leiden kende in de late Middeleeuwen één broederschap die zich 
meer dan de andere actief bezighield mer armenzorg voor nier-leden. Her 

gaar hier om de pelgrims broederschap van Jeruzalem Oeruzalemshofje) . Her 
Jeruzalemshofje, gesticht in 1467, was bestemd voor dertien arme oude 
mannen.62 Zeker in de beginperiode van het hofje speelde de Jeruzalem
broederschap een rol in het beheer van de bezittingen.63 De gang van zaken 

in her hofje zelf was in handen van twee huiszirtenmeesters, die de zorg op 

zich namen voor hen die thuis in stilte armoede leden . We weten alleen van 
de broederschap van Sinr Jacob de Meerdere Oacobsgasthuis) dar zij zich 
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met de opvang van pelgrims bezig hield. Het gasthuis aan het Steenschuur 
dat deze broederschap beheerde was namelijk niet bestemd voor armen en 
zieken, maar voorzag pelgrims die op doorreis waren naar Santiago de 
Compostela van een maaltijd en een slaapplaats. 64 

In statuten en ordonnanties komen we vaak de bepaling tegen dat de 
broeders en zusters eens per jaar samen moesten eten, vaak op of rond de 
datum van de patroondag.65 De gezamenlijke maaltijd had vooral een 
sociale fUnctie, omdat in principe alle leden op die dag bij elkaar kwamen. 
De broederschappen grepen deze gelegenheid vaak aan om het bestuur te 

wisselen en de rekeningen van het afgelopen jaar af te sluiten. 66 

Een laatste voorbeeld van een sociale activiteit van de broeder- en zuster
schappen was de deelname aan de stedelijke processies. Zo liepen de leden 
van de smedenbroederschap (Pieterskerk) achter hair beelde van Sint Loye 
en de kistenmakers (Pieterskerk) achter Sinte Josephs beelde. 67 De broeder
schapsleden konden hierbij toortsen dragen. G8 Van de Jeruzalembroeder

schap Oeruzalemshofje) weten we dat de leden op Palmzondag, waarop de 

intocht van Jezus in Jeruzalem herdacht werd, voorop liepen in de processie 
achter hun paasezel.69 Dit was een houten ezel op wieltjes met een Christus
beeld erop. Tijdens de processies voerden de broederschappen soms toneel
spelen op wagens op, waarbij de spelers uit de broederschap aangewezen 

werden door het gerecht. 70 Helaas weten we weinig van de aard van de 
toneelstukken. In de ordonnantie op de linnenwevers (Pieterskerk) uit 1563 
werd bepaald dat het ambacht op de Ommegangsdag (dus tijdens de Onze
Lieve-Vrouweprocessie) op eigen kosten op moest voeren dye historye van 
de vindinghe des crnys.71 

ECONOMISCHE SITUATIE 

De economische situatie waarin de broederschappen zich bevonden, kan 
onderzocht worden door te kijken naar hun bezittingen, inkomsten en uit
gaven. 

Bezittingen 

De belangrijkste bezittingen van de broederschappen waren onroerende 
goederen, renten en pachten, en de kapel en altaaruitrusting. De Leidse 
broederschappen verwierven in de loop van de tijd door aankoop of 
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schenking huizen en erven in Leiden en land in de wijde omgeving van de 
stad (tot in dorpen als Benthuizen, Boskoop, Hazerswoude, Hoogmade, 
Katwijk, Koudekerk, Leiderdorp, Leimuiden, Lisse, Oegstgeest, Valken
burg, Voorhout en Zoetetwoude). Tevens werden renten aangekocht. Als 
een broederschap een rente aankocht, deed zij afstand van een som geld ten 
behoeve van de verkoper van de rente. In ruil hiervoor had zij recht op een 
jaarlijkse uitkering van een bepaald percentage van dit bedrag (vaak tien 
procent van de hoofdsom).72 De aflossing vond plaats op een afgesproken 
dag. In principe had de aankoper 'eeuwig' recht op een jaarlijkse uitkering, 
tenzij vastgelegd was dat de rente aflosbaar zou zijn door betaling van een 
bepaald bedrag ineens (bijvoorbeeld zestien keer het rentebedrag, ofwel de 
'penning zestien'). De rente was verzekerd op onroerend goed. 73 In de bron
nenoverlevering van het broederschapsbezit zijn renten en pachten het 
sterkste vertegenwoordigd. Om een indicatie te geven: de waardepapieren 
van de Heilig Sacramentsbroederschap (Pieterskerk) maken melding van het 
bezit van 37 renten en 27 pachten in de periode 1496-1572.74 Het is moei

lijk te zeggen hoeveel dit de broederschap jaarlijks opleverde. 
Elders is al vermeld dat de Jeruzalembroederschap Qeruzalemshofje) en 

de Sint-Jacobsbroederschap Oacobsgasthuis) beschikten over een eigen 
kapel. We weten niet precies hoe deze kapellen eruit zagen. In de kapel aan 
de Cellebroedersgracht stonden in ieder geval de volgende vootwerpen: 75 

verschillende beelden en boeken, een (palm- of) paasezeI, kaarsen, een 
mantel (om een beeld mee te bekleden), een tabernakel van Sint Anna, een 
wijwaterkwast, een altaarkleed, een kandelaar, een klok en een schaaltje om 
tijdens de mis brood op te leggen. Volgens Ekkart hingen in de kapel ver
schillende schilderijen, waaronder een van de aanbidding der koningen 
(eerste helft zestiende eeuw).76 We weten inderdaad dat de schilder Jacob 

Clemensz. in 1469 opdracht kreeg tot het maken van schilderijen met 
Bijbelse taferelen, onder andere { .. l hoe ome lieve Heer ten Hemel voer, Item 
hoe Lazarus verwecket word vander doot, item hoe Sinte Jacop die meerre 
onthoeft wordt { . .].77 De overige Leidse broederschappen hielden hun reli
gieuze diensten op een altaar in een van de parochiekerken. In de Pieters

kerk kwam het voor dat twee broederschappen een altaar deelden. 78 Bij de 
altaaruitrusting hoorden de volgende vootwerpen: beelden, gordijnen, een 
pelle (doodskleed), een altaarlaken, metalen kandelaars, toortsen, een voet-
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kleed en eventueel een kistje om de ornamenten in te bewaren.79 De Heilig 
Kruisbroederschap (OLV-kerk) bezat hiernaast wel een heel speciaal voor
werp; in 1462 schonk een priester een partikel (klein deel) van het Heilig 
Hout aan de broederschap, waarbij vermeld werd dat het zelfs op de 
vuurproef getoetst was!80 Van een enkele broederschap weten we nog dat zij 
boeken bezat. Zo had de vollersbroederschap (Pieterskerk) een aantal 
boeken die men gebruikte bij de diensten op het altaar, zoals een missaal en 
een boeck van Sinte Nicasius legende dair men jairlix uut prediken mach. 81 

Inkomsten 
De belangrijkste bronnen van inkomsten waren de bijdragen van de leden; 
boetes en renten, pachten en de verkoop van bezittingen. De meest voor
komende ledenbijdragen waren de oorkondspenning en de doodschuld. Het 
is niet duidelijk of alle broederschappen deze bijdragen van hun leden 
eisten. De bedragen verschilden in ieder geval per broederschap. Op over
treding van de statuten of andere regels stonden uiteraard sancties. Voor 
overtredingen als afWezigheid bij bijeenkomsten waar aanwezigheid ver
plicht was, betaalde de overtreder een boete. Verder stonden boetes op het 
weigeren van betaling van verplichte bijdragen. In deze tijd vormden 
pachten en renten een belangrijke bron van inkomsten; niet alleen voor 
broederschappen, maar bijvoorbeeld ook voor de stedelijke overheid.82 

Onroerende goederen konden door een corporatie aangewend worden als 
een bron van inkomsten, door huizen te verhuren, grond te verpachten en 
natuurlijk door de goederen weer te verkopen. Dit laatste deed men 
waarschijnlijk alleen in moeilijke tijden. 

Uitgaven 
Voor de broederschappen was het laten doen van liturgische diensten op 
een altaar een van de centrale activiteiten. Het leeuwendeel van de vaste uit
gaven ging naar de bekostiging van dergelijke diensten. De uitgebreidheid 
en het aantal ceremonies per week verschilde per broederschap. Het zal 
duidelijk zijn dat een meer welvarende broederschap meer of uitgebreider 
religieuze diensten kon laten doen dan een minder welvarende. 

Wat een mis allemaal aan directe en aanverwante kosten met zich mee
bracht, blijkt uit rekeningen en statuten. In de eerste plaats betaalde de 
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broederschap het loon van de bedienaren. Het ging hier bijvoorbeeld om 
de priester die de mis zong of las, de diaken en subdiaken, de zangers, de 
koster die het altaar dekte met gewaden en de klokken luidde, de lichter die 
kaarsen op het altaar aanstak en weer doofde en ten slotte de organist die 
zorgde voor de muzikale begeleiding.83 In de tweede plaats vormde de 
aanschaf van was, voor de uitrusting van het altaar met kaarsen, een 
belangrijke uitgavenpost. Het altaar moest natuurlijk ook schoon blijven; 
de broederschap betaalde degene die hier voor zorgde. 

De variabele uitgaven zorgden vaak voor grote schommelingen in het 
uitgavenpatroon van de broederschappen. Het gaat hier bijvoorbeeld om 
de vervaardiging van een broederschapsaltaar. Toen de vollersbroederschap 
van Sint Nicasius (Pieterskerk) in 1496 een nieuw altaar liet maken, gaf 
men alleen al ongeveer 200 Rijnsguldens uit aan steen, kalk, ijzerwerk, een 
altaartafel en een "verhemelt".84 Hier kwam nog een bedrag van 82 gulden 
bij, voor het vermaken van een missaal, het maken van een pelie, een 
altaarlaken, twee metalen kandelaars, een voetkleed en een kistje om de 
ornamenten in te bewaren. 85 Dit is echter een extreem voorbeeld. Het 
onderhoud en de uitrusting van bestaande altaren bracht minder kosten 
met zich mee. 

RELATIE MET DE OMGEVING 

Broederschappen stonden niet op zichzelf, maar maakten deel uit van een 
(in dit geval stedelijke) samenleving. In dit kader is het interessant om hun 
relatie met de omgeving nader te bekijken. 

Relatie met de kerk 
De broederschappen maakten afspraken met de parochiekerk waar zij resi
deerden. In overeenkomsten tussen de broederschappen en de kerk- of 
godshuismeesters86 werden de rechten en plichten van beide partijen opge
tekend. Uit de overeenkomsten blijkt dat de broederschappen onafhankelijk 
waren; de kerk had geen inspraak in hun werking of bestuur. Wel was 
toestemming van de kerkmeesters voor bepaalde zaken vereist, bijvoorbeeld 
voor de stichting van een altaar. Het was de taak van de kerkmeesters om 
er op toe te zien dat anderen geen toegang hadden tot het altaar zolang de 
diensten van een broederschap nog bezig waren.87 De broederschappen en 
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parochiekerken maakten tevens afspraken op financieel gebied. Zo werden 
de uitdelingen aan geestelijken en andere bedienaren vastgelegd. ss De twee 
broederschappen die niet in een Leidse parochiekerk gevestigd waren, 
hadden allebei hun residentie in de Sint-Pietersparochie. Dit hield in dat 

de commandeur van de Pieterskerk toch enige invloed op de broederschap
pen had. Voor de oprichting van een eigen kapel met altaar hadden deze 
broederschappen toestemming van de commandeur of pastoor nodig. De 
Jeruzalembroederschap, beheerder van het Jeruzalemshofje, kreeg deze 
toestemming in 1467. In de overeenkomst werden verschillende beper

kingen opgesteld. Zo mocht de broederschap slechts één mis per week laten 
lezen, en wel op vrijdag voor acht uur 's ochtends. Zonder toestemming van 
de commandeur mocht er geen andere broederschap aan de kapel ver
bonden worden. s9 In 1477 kreeg de Sint-Jacobsbroederschap toestemming 
van de pastoor van de Pieterskerk voor de oprichting van een kapel in het 
gasthuis aan het Steenschuur. De broederschap mocht hier dagelijks een 
gelezen mis laten opdragen, evenals jaarlijks een gezongen hoogmis op de 
wijdingsdag van de kapel. Als teken van dankbaarheid verplichtte de 
broederschap zich om jaarlijks 4 pond Hollands aan de pastoor te betalen.9o 

Er was maar weinig contact tussen de broeder- en zusterschappen en de 
bisschop van Utrecht. In enkele gevallen bekrachtigde de bisschop de 
statuten van een corporatie.9

! Hiernaast verleende de bisschop aflaten. Dit 
was één van de zaken die een broederschap aantrekkelijk maakte in een tijd 
dat de gelovige bang was voor het vagevuur. In 1428 verleende de bisschop 
van Utrecht een aflaat van 40 dagen aan de leden en begunstigers van de 
Heilig Kruisbroeder- en zusterschap (OLV-kerk).92 De leden van de Sint
Nicolaasbroederschap (Pieterskerk) kregen zelfs een aflaat van 120 dagen, 
als ze een aalmoes gaven voor een gebed, de mis op het altaar of het 
belichten van het altaar.93 

Relatie met het wereldlijk gezag 
Op lokaal niveau gaat het hier om de stedelijke overheid. Het Leidse stads
bestuur bemoeide zich op een aantal terreinen met de religieuze broeder
schappen. Zo gaf zij toestemming tot oprichting van de corporaties. Over 
het algemeen gebeurde dit na een verzoek van de lieden die een broeder
schap wilden oprichten. Het Leidse stadsbestuur hield zich echter vooral 



JAARBOEK DIRK VAN EeK 1998 

46 

actief bezig met de ambachtsbroederschappen. Na het gildenverbod nam de 
stedelijke overheid een wantrouwende houding aan tegenover ambachts
broederschappen. Dit waren immers corporaties die mensen uit een 
bepaalde beroepsgroep vt;renigden, ook al gebeurde dit in het kader van een 
devotie. Het was dus vooral belangrijk voor de ambachtsbroederschappen 
om toestemming voor oprichting te verkrijgen. De stedelijke overheid 
probeerde de werking van de ambachtsbroederschappen te reguleren en hun 
mogelijke invloed te beperken. Hiertoe vaardigde zij keuren uit en later, 
vaak op verzoek van de ambachtsbroederschappen, ordonnanties, die altijd 
herroepen en aangepast konden worden door het gerecht. 94 Tot slot 
probeerde de stedelijke overheid de financiële situatie van alle broeder
schappen in de gaten te houden. Zo droeg zij de homans op om jaarlijks de 
oorkondspenningen van de leden te innen, zonder iemand uitstel of 
kwijtschelding van betaling te verlenen.95 In 1556 wees het gerecht super
intendenten aan zestig broederschappen toe, die de rekeningen moesten 
controleren en ondertekenen. De burgemeesters van Leiden hadden name
lijk ontdekt dat de broederschappen hun goederen verkochten zonder toe
stemming van de stedelijke overheid en dat zij hun inkomsten en uitgaven 
niet netjes bijhielden.96 

Op bovenlokaal niveau kan gekeken worden naar de relatie met de 
landsheer. Hierover kan kort gezegd worden dat uit de bronnen blijkt dat 
de bemoeienis van de landsheer met de broederschappen gering was. Zolang 
zijn rechten niet geschonden werden, was er ook geen reden tot bemoeienis. 
We kennen slechts een aantal gevallen waarin de vorst toestemming gaf tot 
oprichting van een broederschap. Zo kregen de oprichters van de broeder
schap van Sint Ewout (Pieterskerk) in 1427 toestemming van Filips van 
Bourgondië.97 De landsheer kon ook de statuten van een broederschap 
goedkeuren. Dit gebeurde bijvoorbeeld bij de Sint-Nicolaasbroederschap 
(Pieterskerk) door hertog Albrecht van Beieren in 1394.98 Waarschijnlijk 
droeg de goedkeuring van de landsheer bij aan het prestige van een broeder
schap. 

REFORMATIE 

De zestiende eeuw wordt in de literatuur over het algemeen aangeduid als 
een periode van verval voor de broederschappen.99 Ook voor de Leidse 
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broederschappen zijn in de bronnen verschillende gegevens te vinden die 
duiden op verval in de zestiende eeuw. De meest voorkomende tekenen van 
verval zijn kleine ledentallen, het uitblijven van nieuwe leden en uitgaven 

die hoger zijn dan de inkomsten. Zo klaagde de bakkersbroederschap in 
1512 over het feit dat veel bakkers geen lid waren geworden van hun 
corporatie van Sint-Obrecht (OLV-kerk). Tevens beweerde men dat het 
amper nog mogelijk was om de diensten op het altaar te onderhouden, 
vanwege die groote ende zwaere exchysen [ ... l ende om die grote sterfte, die 
binnen corte jaeren geweest is. loO We weten inderdaad dat rond 1509 veel 

L 'd . d 101 el enaren stierven aan e pest. 
In 1546 vaardigde de stedelijke overheid een algemene ordonnantie uit, 

waaruit blijkt dat niet alleen de ambachts-, maar ook de religieuze broeder
schappen problemen hadden,102 In de ordonnantie staat dat verschillende 

homans bij het gerecht geklaagd hadden over hun problemen met het 
onderhouden van de religieuze diensten. Veel broeders en zusters verzuim
den namelijk om hun oorkondspenning te betalen en de broederschappen 
hadden weinig ofte gheen renten. 103 Het gerecht bepaalde hierop dat de 
namen van wanbetalers doorgegeven moesten worden aan het gerecht, die 

de inning vervolgens overliet aan de stadsbode, Lieden die een goede reden 

hadden om niet te betalen, moesten deze voorleggen aan het gerecht. Als zij 
niet door het gerecht in het gelijk gesteld werden, moesten zij alsnog 
betalen. Ten slotte moesten de homans er voor zorgen dat de hoogtijden 
weer gevierd werden en dat de toortsen weer rondgedragen zouden worden 
in de processies door de hoomans ofte ander bequame mannen van hoer 
broederschippen [. . .] ende niet by enige kinderen ofte jongen. 104 Ook in 

ordonnanties uit het decennium voor de Beeldenstorm blijven we tekenen 
van verval tegenkomen. 105 

Tijdens de Beeldenstorm werden diverse beelden en andere bezittingen 
van broeder- en zusterschappen vernield of beschadigd. 106 Hierop volgde 
een golf van herstelwerkzaamheden, en met de uittocht van de door de 
Bloedraad gezochte ketters moet er van een opflakkering van de religieuze 
activiteiten sprake zijn geweest. Dat deze investeringen achteraf maar zeer 
kort zinvol zijn geweest, was toen amper te voorzien, 

Toen Leiden in 1572 overging tot het protestantisme, werden de 
beelden en altaren uit de parochiekerken verwijderd. In de bronnen vinden 
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we dan ook geen aanwijzingen meer dat de weinige broeder- en zuster
schappen die nog bestonden zich bezighielden met religieuze activiteiten. 
De religieuze broeder- en zusterschappen verdwenen zo van het toneel. 
Nadat ze hun kerkelijk karakter hadden verloren, bleven de ambachts
broeder- en zusterschappen nog sociaal-economische functies vervullen. 
Met de ondergang van de religieuze lekenbroeder- en zusterschappen kwam 
een einde aan een stukje van het laat-middeleeuwse 'rijke Roomse leven'. 
Pas in de tweede helft van de vorige eeuw richtte katholiek Leiden weer tal 
van broederschappen op, zowel voor bedevaartgangers (Broederschap van 
de Leidse processie naar O.L.V. van Scherpenheuvel, voor de processie naar 
Kevelaer, naar de Stille Omgang te Amsterdam, naar Sint Lidwina te 
Schiedam enzovoort) als voor de verering van geloofszaken (H. Hout, H. 
Familie, H. Rozenkrans en dergelijke) en een enkele heilige (bijvoorbeeld 
Sint Joseph in de Hartebrugkerk) .107 



Bijlage. Overzicht van Leidse broeder- en zusterschappen 

In onderstaand overzicht worden de honderd Leidse broeder- en zusterschappen opgesomd. 

Zij zijn alfabetisch geordend op naam van de patroonheilige. Dan volgt de residentie 

(codering: OLV = Onze-Lieve-Vrouwekerk; Pa = Pancraskerk; Pi = Pieterskerk), de periode 

van bestaan (eerste en laatste vermeldingsjaar in de bronnen; indien het eerste vermeldingsjaar 

niet tussen haakjes staat, betren: dit het jaar van oprichting) en ten slotte wordt het specifieke 

karakter van de corporatie aangeduid (codering: ab = ambachtsbroederschap; abz = 

ambachtsbroeder- en zusterschap; ? = onbekend; pb = pelgrimsbroederschap; pbz = 

pelgrimsbroeder- en zusterschap; rb = religieuze broederschap; rbz = religieuze broeder- en 

zusterschap; rz = religieuze zusterschap). 

Drie Koningen - Pi (l513);? 

Drie Koningen - Pa (1513-1556); ab, scheepmakers 

Heilig Kruis - OLV 1422-(1570); rbz 

Heilig Kruis - Pa (1556); rb 

Heilig Kruis - Pi 1411-(1556); rb 

Heilig Kruis - OLV (1556-1566); ab, goudsmeden 

Heilig Sacrament - OLV (\513-1571); rb 

HeiligSacrament- Pa 1503-(1571); rbz 

Heilig Sacrament - Pi (1497)-1580; rbz 

Heilige Drievuldigheid- Pi (1384?)-1568; abz, linnenwevers 

Jeruzalembroederschap - Jeruzalemshofje (1469-1505); pb, Jeruzalem 

Onze Lieve Vrouw - OLV 1398-(\556); rb 

Onze Lieve Vrouw- Pa (1513-1556); rb 

Onze Lieve Vrouw- Pi (1513-1556); eb 
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St. Adriaan - Pi (1513-1556); rb 

St. Agatha - Pa (1467-1527); ab, (rood- en blauw)ververs 

St. Alexius- Pa (1513-1556); ab, witmakersknechten 

St. Anna- OLV (1513-1568); rb 

St. Anna - Pa (1513-1556); rb 

St. Anna- Pi (1513-1556); rbz 

St. Anthonius - Pi (1414-1556); ab, slagers 

St. Appollonia - OLV (1530-1571); rb 

St. ApPOllonia - Pi (1478-1566); rbz 

St. 8arbara - OLV (1538-1556); rb 

St. 8arbara - Pi (1411-1561); rz 

St. Barbara- Pa (1406-1556); abz, patijnmakers 

St. Barbara - Pa (1545-1564); abz, appelkopers 

St. Bartholomeus - Pa (1556-1569); abz, warmoezeniers 

St. B1asius - OL V (1513-1580); ab, rietdekkers 

St. Cathacina - OLV (1466); ? 

St. Cathacina- Pi (1386-1571); rz 

St. Cecilia - Pi (1513);? 

St. Chcistoffel- Pa (1551-1556); ab, bierdragers 

St. Cornelis - OLV (1538-1556); rb 

St. Cornelis - Pi (1536); rb 

St. Cosrnas en Oamiaan - OLV (1441-1571); ab, barbiers en chirurgijns 

St. Crispijn en St. Crispinianus - Pi (1428 [1406?]-1584); ab, schoenmakers (vanaf 1539 

ook schoenlappers, looiers, tobbeerders en huidenkopers) 

St. Cunera - OLV (1513-1556); rb 

St. Eligius - OL V (1513); ? 

St. Eligius - Pi (1406-1590); abz, smeden (vanaf 1546 ook messenmakers, slotenmakers, 

ketelboeters, kammakers en koperslagers) 

St. Erasmus- Pa (1556); rb 

St. Ewout- Pi 1427-1556; pb, Ardennen 

St. Franciscus - Pa (1435-1578); abz, kleermakers 

St. Gangolf- Pa (1549-1556); ab, kuipers 

St. Hieronymus - Pa (1513); ? 

St. Hubert- OLV (1570);? 

St. Hubrecht - Pi (1556); ab, scheerders 

'II'_'".OCI ._/ 
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St. Jacob - OLV (1513-1562); rb 

St. Jacob apostel - Pi 1423-(1556); rb 

St. Jacob de Meerdere - St.-Jacobsgasthuis 1477-; pb, Santiago de Compostela 

St. Jacob de Mindere - Pa (1476-1538); rbz 

St. Jacob - Pa (1517-1590); abz, schippers 

St. Jan Evangelist - OLV (1513-1571); rb 

St. Jeroen - OLV (1571); ab, bezemmakers 

St. Job - Pi (1536) ; rb 

St. Job - Pa (1556); rb 

St. Joost- Pi (1556); rb 

St. Joris- Pa (1499-1556); rb 

St. Joris - Pi (1513-1556); ab, vachtenbloters. 

51 

St. Jozef - Pi (1450--1578); ab, kistenmakers en timmerlieden (vanaf 1571 ook stoeldraaiers) 

St. Laurentius - Pa (?); rb 

St. Lucas - Pi (?); rb 

St. Lucas - Pi (1515-1541); abz, schilders. 

St. Margriet - Pa (1550-1556); rz 

St. Maria Magdalena- OLV (1556-1568); rb 

St. Maria Magdalena- Pa (1397-1561); rz 

St. Maria Magdalena - Pi (1413-1556); rbz 

St. Miehiel- Pi (1398-1562); rb 

St. Miehiel - Pa (1513-1570); ab, witmakers (zeemtouwers; vanaf 1525 ook francijn- of 

perkamentrnakers en tobbeerders) 

St. Nicasius - Pa, sinds 1488 Pi (I443 [1363>]-1570); ab, vollers 

St. Nieolaas - OLV (1538-1571); rb 

St. Nicolaas - Pa (1461); rbz 

St. Nicolaas - Pi 1394-(1553); rb 

St. Nicolaas - Pi (1560); abz, korenkopers, moutmakers, olieslagers en wijntappers 

St. Nicolaas - Pa (1532-1545); abz, kramers en vettewariers 

St. Obrecht- OLV (1450-1575); abz, bakkers 

St. Ontcommer- Pi (1556); rb 

St. Paneras - Pi (1406/1448-1508); ab, snijders 

St. Paneras - Pa (1513-1569); ab, voorlakenmakers 

St. Petrus en Paulus - Pi 1428-(1574); pbz (Rome) 

St. Quintijn - OLV (1509); rb 
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St. Quirinus - Pa (1513-1556); rb 

St. Quirinus - Pi (1444-1556); rb 

St. Rochus - OLV (1513-1556); rb 

St. Rochus - Pa 0513-1556); rb 

St. Sebastiaan - Pa (voor 1472); rb 

St. Sebastiaan - Pi (?); ? 

_____ ~_--L ________________ _ 

St. Severus - Pi (1434-1556); ab, wevers 

St. Severus - Pa ([ 13841)-1561); ab, wolwevers 

St. Steven- OLV (1461-1571); abz, brouwers 

St. Ursula - Pi (1435); rz 

St. Ursula - Pi (1508-1552); abz, droogscheerders 

St. Victor - OLV 1466-(1556); abz, molenaars 

St. Vitusen Modestus- Pi (1552-1563); abz, droogscheerders 

Twaalf Apostelen - Pa (1513) ; ) 

Vier Gekroonden - Pi (1444) ; rb 

Vier Gekroonden - Pi 0536-1538); ab, metselaars 

Zeven Bloedstortingen - OLV (1538);? 

Zeven Weeën (van Maria) - Pi (14941); rb 

Zoete Naam Jezus - Pi (1513-1562); rb 
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Banden over zee. 

Huwelijken en scheidingen tussen Nederlanders 
en Schotten in het midden van de achttiende eeuw 

RAB HOUSTON 

MANON VAN DER HElJDEN 

Inleiding 

Al ten tijde van de Reformatie in de jaren zestig van de zestiende eeuw 
waren er hechte commerciële contacten tussen Schotland en de Neder
landen. I Schotse soldaten vochten in de oorlogen die de Lage Landen en 
grote delen van Noord-Europa teisterden in de twee eeuwen nadat het 
Protestantisme, en meer specifiek het Calvinisme, daar vaste voet had 
gekregen. Goederen, mensen en ideeën werden in het Noordzeegebied op 
grote schaal uitgewisseld. 2 Aan de handelsrelaties werden academische en 

intellectuele betrekkingen toegevoegd met de stichting van de Protestantse 
universiteit van Leiden in 1575. Halverwege de zeventiende eeuw bezat 
Leiden een internationale reputatie op het gebied van juridisch en medisch 
onderwijs.3 In het begin van de zeventiende eeuw verrezen in verschillende 
Hollandse steden kerken voor uitgeweken militante Protestanten, zoals de 
Schotse Kerk in Rotterdam. 4 Tegen het eind van die eeuw waren er negen
tien Engelse en Schotse religieuze gemeenschappen in de Republiek der 
Nederlanden. 5 

De invloed van het Romeinse recht op de rechtssystemen van Schotland 
en de Republiek en de uitwisseling van studenten tussen Schotse universi
teiten en de Leidse universiteit werkten overeenkomsten in rechtsgewoonten 
in de hand.6 Er bleven echter belangrijke verschillen bestaan-wat nauwe
lijks verbaast, gezien de sterk afWijkende politieke structuren, sociale kaders 
en kerkelijke organisatievormen die in de twee landen heersten. Dit artikel 
gaat uitvoerig in op een specifiek geval van huwelijkssluiting en -ontbin
ding; daarvoor is materiaal gebruikt om het huwelijksrecht en de huwelijks

praktijk in Schotland, Holland en Engeland meer in het algemeen te ver-
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kennen.? Tevens behandelt het enkele sociale overeenkomsten en verschillen 
rond het huwelijk. 

Het paar en hun ouders: Leiden en Colchester, 1741-1742 

Dit verhaal gaat over een verliefde, koppige of onnozele Schotse student 
medicijnen aan de universiteit van Leiden. Het betreft de oudste zoon van 
George Young, die in 1736 in Saint Andrews doctor in de medicijnen werd 
en in 1737 het licentiaat van het Royal College ofPhysicians van Edinburgh 
behaalde. Volgens het Album Studiosorum (en een register van buiten
landse studenten) liet de twintigjarige George Young junior uit Edinburgh 
zich op 20 november 1739 inschrijven aan de Leidse universiteit.8 Hij was 
een van de 252 Schotse studenten die de universiteit tussen 1726 en 1750 
bezochten.9 

Het is ook het verhaal van Margarerha Cassa, de aantrekkelijke dochter 
van een Hugenootse immigrant in de stad, en van hun families en vrien
den. JO Wij vernemen iets over hun vrijerij en huwelijk dankzij documenten 
die gaan over de problemen die zij nadien kregen en die leidden tot twee 
civiele rechtszaken in Edinburgh in 1749 en 1750. Het Consistory Court 
was een afdeling van de Commissary Court, zoals er in Schotland op dat 
moment dertien waren. De Consistory Court van Edinburgh hield zich bezig 
met zaken als smaad, laster en de geldigheid van huwelijken in de stad en 
haar achterland.!! Het had tevens competentie in zaken die juridische of 
nationale grenzen overschreden-zoals een andere afdeling van de Com

missary Court zich boog over gevallen t.a.v. in het buitenland overleden 
Schotten-en het kon echtscheidingen uitspreken. Over de affaire is ook 
documentatie in Engeland en Holland bewaard gebleven.! 2 

Het verhaal van de hofmakerij en het huwelijk russen George en 
Margarerha begint met een verklaring ten behoeve van Jan Pieter Cassa en 
diens vrouw Anna Barbara Beinsfelt of Biensel uit Leiden. Hun huis werd 
in 1740 en 1741 regelmatig bezocht door de medicijnenstudent George 
Young. De dochter des huizes was de reden voor deze bezoeken. Jan Pieter 
en Anna Barbara achtten zich verplicht om zich tegen de ontmoetingen te 
verzetten. Beleefd doch dringend gaven zij hem in alle ernst te kennen dat, 
hoe oprecht zijn bedoelingen ook mochten zijn, er menig 'ongelukje' zou 



BANDEN OVER ZEE 

61 

kunnen gebeuren. Een bevredigende oplossing was onmogelijk zolang 
George nog onder de ouderlijke macht viel. George's vader, van wie George 
zelf beweerde dat hij erg rijk was, zou nooit toestaan dat zijn oudste zoon 
in het buitenland trouwde met een Hollandse zonder kapitaal. '3 In andere 
verklaringen lieten buren optekenen dat Margaretha's vader in een winkel 
op de hoek van de Schapensteeg bij de Bostelbrug in Leiden chocolade, 
snuiftabak en andere waren verkocht. 14 Hij werd beschreven als een oudere 
man. 

George Young zei over zichzelf dat hij een man was die volgens de 
wetten van zijn geboorteland, Groot-Brittannië, zelf mocht beslissen om te 
trouwen-zonder ouderlijke toestemming-, hoewel hij op dat moment 
nog niet meerderjarig was. Het is een interessant gegeven dat hij zo goed op 
de hoogte bleek te zijn van de respectievelijke huwelijkswetten in Engeland, 
Schotland en Holland-alhoewel hij aan Jan Pieter en Anna Barbara niet 
vertelde waarom hij niet terug wilde naar Schotland voor de huwelijks
plechtigheid. Hij verzekerde Margaretha's ouders ervan dat, zelfs in het 
geval zijn ouders tegen het huwelijk zouden zijn, hij na verloop van tijd 
hun volledige toestemming zou krijgen. Om de Cassa's verder te vermur
wen, bevestigde hij dat wat fortuin betreft, de schoonheid en deugd
zaamheid van hun dochter het grootste goed was dat hij nastreefde. Hij had 
genoeg geld van zichzelf-een feit dat iedereen goed kon beoordelen aan de 
status en het gedrag dat hij tentoonspreidde vanaf het begin dat hij in Lei
den was-om op stand te kunnen leven en zijn vrouw, die hij uit pure 
liefde trouwde, een comfortabel leven te bezorgen. 

De jongeman was niet voor rede vatbaar en de Hollanders waren 
gedwongen het geflirt van de twee geliefden te verstoren en hardere taal te 
bezigen tegen George Young, die constant voor hun huis drentelde en zelfs 
daarbinnen, wanneer hem de kans geboden werd. Zoals zo vele heren aan 
de Universiteit in het vroeg-moderne Europa spendeerde George kennelijk 
niet veel tijd aan zijn studie. '5 Hij stelde voor om zijn vader een goed
keuringsbrief te vragen, maar zelfs de ontvangst daarvan kon de ouders van 
Margaretha niet van gedachten doen veranderen. 16 

De ouders dreigden een klacht in te dienen bij de hogere macht, maar 
George Young "spreidde uiterste verwarring ten toon, in tranen uitbarstend 
en tegelijkertijd raaskallend dat hij zijn borst met een zwaard zou door-



JAARBOEK DIRK VAN EeK 1998 

62 

boren." De student riep ook de hulp in van zijn buurvrouw Judit Civare 
om bij de ouders van Margaretha een goed woordje voor hem te doen. Hij 
was duidelijk geslepen genoeg om het belang van vrienden en buren in het 
gemeenschapsleven en hun mening aangaande huwelijksvorming op hun 
waarde te schatten. George Young zei uiteindelijk dat hij zijn trouwpak al 
had. l

? 

George trok Jan Pieter en Anna Barbara over de streep door te stellen 
dat het het beste zou zijn om naar Engeland te gaan en te handelen volgens 
de wetten van dat koninkrijk en volgens de regels en gewoonten van de 
Engelse Kerk inzake het huwelijk (die volgens hem uitstekend waren). Niet 
lang daarna vertrok het stel, samen met Margaretha's vader, via Rotterdam 
naar Engeland, waar het op 18 mei 1741 aankwam. Het gezelschap verbleef 
in The Sign of the White Hart in Colchester (Essex). Deze stad was vroeger 
een plaats van betekenis geweest vanwege de wolstapel, maar was nu een 
vriendelijke plattelandsgemeenschap die voor haar welvaart leunde op 
detailhandel en dienstveriening. 18 George liet een notaris voor f 200 de 
trouwvergunning in orde maken, wat erop neerkwam dat er geen belem
mering was voor een huwelijk. Hij gaf als geboorteplaats de parochie van 
Little Church in Mid-Lothian Op.19 Margaretha was geboren in Maastricht. 
Als 21- respectievelijk 22-jarige waren zij jong, vergeleken met de gemid
delde leeftijd waarop Schotten, Engelsen en Nederlanders trouwden.20 Jan 
Pieter Cassa getuigde: 

Dat onmiddelijk na hun aankomst de eerdergenoemde George Young een predikant en 

een notaris liet komen om de huwelijkspapieren uit te schrijven en klaar te hebben, en al 

wat verder nodig zou zijn om het huwelijk volgens de Anglicaanse kerk vast te leggen. Dat, 

toen de predikant en de notaris gearriveerd waren, genoemde George Young hun de 

redenen bekend maakte waarom hij hen had laten halen, en hun de brief van zijn vader 

toonde, welke de eerdergenoemde Jan Pieter Cassa voor dit doel aan hem, de genoemde 

George Young, had teruggegeven en dat onmiddellijk daarna [ .. . ] George Young en 

Margaretha Cassa in de echt werden verbonden, met de bepaalde omstandigheid dat de 

eerdergenoemde Jan Pieter Cassa een bijzondere oplettendheid in acht nam, namelijk dat 

[ .. . ) George Young zijn eed en belofte aflegde met zijn rechterhand op het heilige 

Evangelie. 

De ceremonie werd door dominee Thomas Halley in de St. Peter's church 
voltrokken in de ochtend van 19 mei 1741, met Margaretha's vader als 
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getuige. Na de ceremonie gaf haar vader het pasgetrouwde stel zijn zegen 
en keerde toen onmiddellijk terug naar Holland. Het echtpaar liet hij 
achter; George en Margarema zouden , dacht hij , via Londen naar Schot
land reizen. 

Huwelijk, wet en historici 

Hoewel het geval van George Young en Margarema Cassa een algemeen 
voorbeeld is van het totstandkomen en stuklopen van een huwelijk in het 
achttiende-eeuwse Europa, moet men er rekening mee houden dat George, 
een rijke student, tot de elite behoorde. Standsverschillen beïnvloedden de 
keuzevrijheid bij het vinden van een huwelijkspartner. Een aantal Engelse 
en Nederlandse geleerden heeft deze verschillen en het totstandkomen van 
huwelijken in de vroegmoderne tijd onderzocht. 21 

Lawrence Stone en Edward Shorter beschrijven een ontwikkeling van 
het huwelijksleven, waarin opkomende ideeën over relaties gebaseerd op 
affectiviteit, het recht op persoonlijke vrijheid en het gevoel van individuele 
autonomie leidden tot een ander soort huwelijk. Beiden stellen dat 'roman
tische liefde' en genegenheid russen partners aan het eind van de achttiende 
eeuw belangrijker werden. Deze ideeën zijn sterk bekritiseerd door Engelse 
historici, die stellen dat trouwen uit liefde allang een gewoonte was onder 
alle sociale klassen en dat de lagere groepen meer keuzevrijheid hadden dan 
de gegoede standen.22 Geografische mobiliteit van mensen in de huwbare 
leeftijdsgroepen zorgde voor meer afstand tot de ouderlijke controle-een 
controle die door huwelijkswetgeving vaak al overbodig was geworden. 

Allerlei overwegingen konden meespelen bij het kiezen van een huwe
lijkspartner, maar het lijkt waarschijnlijk dat de hogere en lagere standen 
verschillende eisen stelden. De Nederlandse historicus Henk van Nierop 
lijkt dit te bevestigen in zijn onderzoek naar de adel in Holland in de 
zestiende en zeventiende eeuw. Jongeren hadden niet veel vrijheid in het 
kiezen van een partner, en ook speelden liefde en passie geen belangrijke rol. 
Van Nierop ontdekte dat aanzienlijke families meer waarde hechtten aan 

rijkdom en politieke status dan aan de persoonlijke keuze van hun kin
deren. Desondanks gehoorzaamden kinderen niet altijd aan de ouderlijke 
besluiten. Een voorbeeld dat een opvallende gelijkenis met ons geval ver-
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toont, is dat van Gerrit van Assendelft, de zoon van een van de rijkste en 
machtigste edelen in Holland. Tijdens zijn rechtenstudie in Orléans in het 
begin van de zestiende eeuw werd Gerrit verliefd op Camarina Ie Chasseur, 
de dochter van een herbergier. Ondanks haar lage sociale stand trouwde hij 
met het meisje, maar kort na het huwelijk en zijn terugkeer in Holland 
kreeg hij spijt van zijn daad en weigerde met Camarina in hetzelfde huis te 
wonen. Hoewel Camarina als pas gehuwde vrouw in een vreemd land in 
een kwetsbare positie verkeerde, accepteerde Camarina het gedrag van haar 
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man niet en nam zij juridische stappen. Het gevolg was dat Gerrit in 1509 
werd gedwongen om bij zijn vrouw te gaan wonen, omdat het Hof het 
huwelijk geldig verklaarde. Hoewel het stel bleef samenwonen en zelfs een 
zoon kreeg, sleepte het proces zich nog twaalf jaar voort, tot het echtpaar 
er uiteindelijk mee instemde om gescheiden te leven. Catherina's leven 
eindigde dramatisch toen zij ter dood werd veroordeeld op beschuldiging 

I · 23 van verva S1l1g. 
Zoals ons geval en het verhaal hierboven laten zien, waren vrouwen in 

staat om zich te beschermen , ondanks hun wettelijk ondergeschiktheid en 
vaak kwetsbare positie. Simon Schama en anderen hebben aangetoond dat 
het Nederlandse rechtssysteem toestond dat vrouwen juridische stappen 
ondernamen tegen hun echtgenoten-en dat dikwijls met succes. 24 Boven
dien heeft Judith Hokke, in haar onderzoek naar de huwelijken van elite
vrouwen in de Republiek, ontdekt dat vrouwen zelden werden gedwongen 
om met mannen te trouwen die zij niet zelf hadden gekozen, en dat man
nen binnen het huwelijk bijna nooit misbruik maakten van hun rechten als 
wettelijke vertegenwoordigers. 25 Desondanks konden jonge mannen uit de 
elite waarschijnlijk trouwen met het meisje van hun keuze. Maar tegen 

welke prijs? Kinderen uit rijke families konden niet alleen de liefde van hun 
ouders verliezen, maar ook hun erfenis. Zoals we zullen zien, waren mate

riële overwegingen belangrijk voor George Young. 26 

Voordat Filips 1I in 1570 de zogenaamde Criminele Ordonnantiën tot 
stand bracht, bestond er geen codificatie van criminele wetgeving in de 
Nederlanden. Deze Criminele Ordonnantiën waren grotendeels gebaseerd 

op Romeins recht, dat aan de universiteiten werd onderwezen. Zij bepaal
den de huwelijkswetgeving en stelden overspel en concubinaat wettelijk 
strafbaarY Belangrijker was echter de Politieke Ordonnantie van de Staten 
van Holland uit 1580, waarin huwelijksvoorschriften waren vastgelegd. 
Vanaf dat moment moest elk stel dat wilde trouwen hun geplande huwelijk 
melden aan de magistraat of geestelijke in hun woonplaats. De namen van 
de bruid en bruidegom moesten drie keer worden afgekondigd om er zeker 
van te zijn dat er geen bezwaren waren tegen de echtverbintenis. Na deze 
afkondiging kon het stel voor de magistraat of voor een predikanr in het 
huwelijk treden. Doel van deze regel was om van het huwelijk een publieke 
zaak te maken .28 
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De belangrijkste verandering betrof de aard van het huwelijk. Omdat 
de gereformeerde kerk het huwelijk niet als een sacrament beschouwde, 
maar als een burgerlijke kwestie, moest de wereldlijke overheid de verant
woordelijkheid ervoor dragen, in ieder geval wat betrof het opstellen van de 
regels. 29 

Omdat de gereformeerde kerk ouderlijk gezag beschouwde als goddelijk 
gezag, werden kinderen geacht om de instemming van hun ouders te 
hebben bij het aangaan van een huwelijk. Dit betekende dat alleen huwe
lijksgeloften die de volledige toestemming van de ouders hadden, geldig 
waren. Huwelijken die daar niet aan voldeden of die zonder kerkelijke 
afkondiging waren gesloten, werden als onwettig beschouwd.30 

Vanaf het eind van de zestiende eeuw waren in Holland huwelijken 
zonder toestemming van de ouders of voogden dus niet langer geldig. Hoe
wel het huwelijk een zaak was geworden voor de burgerlijke bestuurders, 
kwamen problemen in de praktijk meestal voor de kerkenraad. Zowel 
ouders als kinderen konden daar terecht wanneer zij het niet met elkaar 

eens waren over een huwelijkspartner. De kerkenraad achtte ouderlijke 
toestemming weliswaar belangrijk, maar de ouderlingen en predikanten 
verlangden een geldige reden voor het weigeren van de toestemming. Als de 
ouders of voogden helemaal geen reden gaven, dan kon de kerkenraad 
besluiten het huwelijk toe te staan. Dit was althans in Rotterdam in de 
zeventiende eeuw het geval. 3

\ 

Ouders voerden allerlei redenen aan voor de weigering van het huwelijk 
van hun kinderen. Financiële onafhankelijkheid en het in staat zijn om een 
gezin te onderhouden speelden zeker een belangrijke rol. Maar andere zaken 
konden ook van belang zijn. Ouders maakten zich zorgen om de reputatie 
en het deugdzaam gedrag van de toekomstige partners, en vonden dat 
jongeren soms te snel trouwbeloften aflegden. Wat de geschillen tussen 
ouders en kinderen ook waren, de kerkenraad probeerde altijd tot overeen
stemming tussen beide partijen te komen.32 

Officieel waren de mensen verplicht, door wetten van het Schotse parle
ment uit 1641 en 1649 (later herhaald), om voor een predikant van de 
Schotse kerk te trouwen.33 De kerk erkende echter ook een huwelijk dat 
door wederzijdse toestemming tot stand was gekomen. Meisjes en jongens 
ouder dan respectievelijk veertien en twaalf jaar konden op basis van 
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onderlinge instemming een geldig huwelijk aangaan. De enige beletsels 
tegen een dergelijk huwelijk vormden de verboden graden van bloedver
wantschap. Deze regels kwamen overeen met de katholieke wetgeving voor 
het Concilie van Trente (1563). In geval van twijfel was een bewijs van 

vrijwillige instemming door de betrokkenen zelf, of door onafhankelijke 
getuigen die bij de huwelijksvoltrekking aanwezig waren geweest, voldoende 
om de pretentie getrouwd te zijn te ondersteunen. Een stel kon ook op een 
andere manier in de echt treden. Het kon elkaar een trouwbelofte doen (per 

verba de foturo) en deze belofte bevestigen door de bijslaap. De geslachts

gemeenschap gold dan als bewijs voor de wederzijdse toestemming. Een 
man en vrouw konden samenwonen als echtelieden: in dit geval was de 
maatstaf van het bewijs 'door gewoonte en reputatie'.34 Omdat gewoonte 
en reputatie vage concepten zijn en moeilijker te bewijzen dan instemming 
of de geslachtsdaad, leidde dat in het algemeen tot meer processtukken bij 
rechtszaken. Bovendien geven getuigenverklaringen voorbeelden van de op
vattingen van vrienden en buren over de huwelijkse staat. Voor een wettig 
huwelijk was dus vrijwillige instemming nodig, een uiterlijk vertoon van die 
instemming, en de afwezigheid van belemmeringen voor een echtverbinte
nis.35 Belangrijk was dat de ceremonie niet in de Schotse Kerk hoefde plaats 
te vinden. Huwelijken voltrokken zonder de goedkeuring van een erkende 

Kerk werden weliswaar beschouwd als ontoelaatbaar of clandestien, maar 
vormden desondanks een echtverbintenis. Een wet van het Schotse parle
ment uit 1649 erkende de motivering van clandestiene huwelijken: om cen
suur van de Kerk te vermijden, of om eerdere huwelijksbeloften aan 
anderen ongedaan te maken, of om de goedkeuring van de ouders niet te 
hoeven vragen. 36 

De verwijzing naar minderjarigheid is in ons geval belangrijk, omdat het 
in grote delen van Europa zo was dat iedereen die jonger was dan 21 jaar 
(in Holland zelfs ouder) en die voor de eerste keer wilde trouwen, daatvoor 
ouderlijke toestemming nodig had.37 Deze bepaling werd in Engeland inge
voerd met de huwelijkswet van Hardwicke uit 1753 en in Schotland pas in 
de negentiende eeuw. Zelfs nadat het Schotse parlement in 1707 opging in 
het Engelse, bleef de wetgeving van Schotland grotendeels onveranderd en 
gold Hardwicke's wet daar niet. Volgens de Nederlandse wetgeving moest 
George junior toestemming hebben van een ouder of voogd. Hij dacht 



JAARBOEK DIRK VAN EeK 1998 

68 

waarschijnlijk dat als hij in Schotland trouwde, mocht dat wettig mogelijk 
zijn, ouderlijke tussenkomst onvermijdelijk zou zijn. Een cruciaal punt was 
dat vergunningen die privacy garandeerden, zoals de ontheffing van het 
aflezen van de huwelijksaankondigingen, in Schotland niet bestonden. Dus 
was Engeland de voor de hand liggende plaats om in het huwelijksbootje 
te stappen. Een Engelse verordening uit 1696 had onwenselijke trouwerijen 
aangepakt, gesloten door geestelijken die zeiden onafhankelijk te zijn van 
het bisschoppelijk gezag. Hoewel deze wet zorgde voor een vermindering 
van het aantal clandestiene huwelijken,38 waren zulke verbintenissen tot 
1753 echter nog niet illegaal. George Young en Margaretha Cassa waren 
niet op ontoelaatbare wijze getrouwd, maar hadden slechts een kortere weg 
naar een legaal huwelijk ingeslagen. 

De echtgenote en haar schoonvader: 
Parijs, Leiden en Edinburgh, 1742-1749 

Het verhaal komt tot een ontknoping. Zes weken na de trouwen) In 

Colchester stuurde Margaretha haar ouders een brief, waarin stond dat de 
pasgehuwden naar Parijs waren gegaan om daar enige tijd hun vertier te 
zoeken, omdat het waarschijnlijk als zij eenmaal een huishouden waren 
begonnen tot zo'n plezierig uitstapje niet meer zou komen. Zij voegde hier
aan toe dat zij zwanger was, waarover haar echtgenoot ontzettend opge
togen leek te zijn. Na nog een paar brieven uit Parijs schreef zij dat zij 
alleen naar huis terugkeerde, omdat George zich voor onbepaalde zaken 
naar Schotland moest haasten. Zij keerde terug naar Leiden met een aantal 
liefdevolle brieven die haar man aan haar had geschreven. Een latere brief 
-de laatste die Margaretha van haar man ontving-bevatte een veront
rustend bericht. George had tijdens hun vèrblijf in Parijs al twee brieven 
ontvangen die duidelijk maakten dat hij bij zijn vader in ongenade was 
gevallen. Toen kwam er een derde brief die aangaf dat George eerherstel zou 
krijgen, mits hij meteen naar Edinburgh terugkeerde. 39 De paar brieven die 
van George Young junior bewaard zijn gebleven, lijken te duiden op een 
oprechte toewijding aan zijn vrouwen op het verlangen om met haar 
herenigd te worden. 
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Op 5 februari 1742 werd-met assistentie van Judick van Heiring, de 
stadsvroedvrouw-Margaretha's zoon George geboren; rwee dagen later 
werd hij gedoopt in de Waalse Kerk te Leiden. Kerk en gemeenschap 
erkenden het kind als wettig en moeder Margaretha Cassa als de wettige 
echtgenote van George Young. Vanzelfsprekend werden de vader en groot
vader hiervan in kennis gesteld. In een uiterst onplezierig briefje van drie 
regels, zonder handtekening of datum, reageerde George Young senior met: 
"als dat kind, soo gij zegt, mijn eygen vlees en bloed is, vret het op" 
(althans dat meenden de getuigen later onthouden te hebben). Dit was wel
licht de reden om alle contact voor vele jaren te verbreken. 

In juni 1748 ontving Margaretha opeens een brief uit Edinburgh, waar
in een zogenaamd goedgezinde persoon haar vroeg om naar Schotland te 
komen en zich bij haar echtgenoot te voegen. Margaretha vertrok min of 
meer spoorslags, samen met haar moeder en haar zoon. De brief bleek 
echter een wrede truc, want George Young senior verlangde dat zij per
soonlijk voor een rechtbank zou verklaren nooit met zijn zoon getrouwd te 
zijn geweest. George senior begon "een proces van zwijgen tegen haar, alsof 
haar echtgenoot het huwelijk ontkende".40 Hij hoopte dat Margaretha-in 
een vreemd land, zonder geld of vrienden-spoedig zou toegeven aan zijn 
eisen.41 Eén document vermeldt dat Robert Bailie bewijsmateriaal voor haar 

vertaalde, omdat zij de Engelse taal niet volledig beheerste. De brieven van 
haar echtgenoot en haar schoonvader aan haarzelf waren altijd in het Frans 
geweest. Zonder connecties of veel geld was Margaretha zeker kwetsbaar. 
Niettemin spande zij onversaagd een proces aan bij de Commissary Court 
van Edinburgh om een verklaring te krijgen die bewees dat zij de echt

genote was van George Young. Bovendien eiste zij van haar echtgenoot om 
met haar samen te leven en een verklaring van wettige geboorte van haar 
zoontje. Tijdens haar verblijf in Edinburgh begon zij zichzelf Mrs. Young 
te noemen, volgens de mode bij de middenklasse in die tijd; in 1749 
ondertekende zij een verklaring met Margrite Young. 42 

Margaretha stelde dat vader Young zijn zoon ertoe had overgehaald om 

haar in Parijs achter te laten. Ook had hij verhinderd dat haar echtgenoot 
bij haar ging wonen en diens zoon erkende. George Young senior had zijn 
zoon in Edinburgh opgevangen; kort nadien had George junior een 'akte 
van stilte' (een soort zwijgbevel) gekregen en was verplicht om onder te 
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duiken. Sinds 1742 had de vader zijn zoon blijkbaar gedwongen om 
Margaretha's brieven te negeren. Tot in een vergevorderd stadium van het 
proces bleef George senior echter ontkennen dat hij kopieën bezat van de 
briefVvisseling tussen George junior en Margaretha; hij ontkende zelfs dat 
hij zijn zoon had gezien. Voor de relatie tussen George junior en Marga
rerna gebruikte hij overigens de term intrige, wat in die tijd werd gebruikt 
voor een verhouding of affaire. 43 

Georges vader woonde in Edinburgh, het sociale centrum van Schot
land, waar zich ook de belangrijkste universiteit bevond. 44 Edinburgh en 
zijn voorhaven Leith trokken grote aantallen werkloze geestelijken aan (na 
1690 voornamelijk Episcopalen) en waren daardoor centra van onwettige 
trouwerijen.45 Volgens de Raad van Ouderlingen maakte bijvoorbeeld John 
Barclay uit het nabijgelegen Cocksburnpath er een beroep van om mensen 
clandestien te trouwen.46 Het bestuur ging in 1733 zelfs zover dat het een 
dader, de Episcopaalse predikant William Willie, vervolgde voor de High 
Court ofjusticary, het hoogste gerechtshof voor criminele zaken. 47 Clan
destien trouwen kan nauwelijks beschreven worden als 'de rigeur' , aan
gezien de kerk van Canongate meldde dat in deze gemeenschap geen 
personen op ontoelaatbare wijze waren getrouwd, "behalve enkelen van de 
arme soort" . 48 

Zoals Smout schreef, werden huwelijken niet zozeer geregeld als wel 
listig in elkaar gezet. 49 George senior zal hebben geweten dat er naast 
wettige huwelijksmakelaars ook duistere figuren waren, die de kost verdien
den met rijke erfgenamen in de val te lokken en te laten trouwen met goud
zoekers en knechten. 50 Het is moeilijk om het belang van een 'goed' huwe
lijk voor de gegoede klassen te overdrijven. De juiste partner zou de finan
ciële en sociale toekomst van de nakomelingen veiligstellen, en bijdragen 
aan het 'netwerk' en het prestige van de familie. Na jaren te hebben door
gebracht in de hoofdstad van Schotland was George senior goed op de 
hoogte van de gewoonten van vrijgezellen. Zowel sociaal als professioneel 
moet hij inzicht hebben gehad in de actieve 'huwelijksmarkt' in het Edin
burgh ten tijde van koning George 11, waar de 'transacties' plaatsvonden 
volgens een vaste etiquette. In de jaren zeventig van de achttiende eeuw 
beschreef de reiziger Edward Topham de manieren van kennismaking en 
de vereiste gedragscode. 51 Wandelingen waren een deel van het ritueel; zo 
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bestond de gewoonte om met koetsen naar de stranden bij Leith en Mussel
burgh te rijden, en daar op en neer te paraderen, zoals bij Scarborough werd 
gedaan. 52 De kust bij Leith was een van de bekende jachtgebieden. De kerk 
was er nog een, waar bijvoorbeeld Alexander Hume, de jongere zoon van 
een grootgrondbezitter, aan het einde van de zeventiende eeuw een aantrek
kelijk meisje opmerkte, met een behoorlijk fonuin. 53 Sociale bijeenkomsten 
zoals die vanaf ongeveer 1720 werden gehouden, dienden volgens een 
pamflet uit die tijd onder andere om jongedames de gelegenheid te geven 
om "de status die zij lange tijd trouw waren gebleven [hun maagdelijkheid] 
te veranderen, en anderen naar voren te laten komen zodra zij rijp bleken 
voor de markt". 54 
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Op weg naar de scheiding 

We weten niet of George seniors houding bepaald werd door zijn persoon
lijkheid, of dat elke strenge vader die in een grote stad woonde dezelfde 
maatregelen genomen zou hebben. We weten wel zeker dat hij hard optrad. 
De brieven die door of namens George senior werden verstuurd, vormen 
geen verheffende lectuur. Een kort briefje dat George senior schreef vanuit 
Edinburgh, gedateerd 13 februari 1742, was geadresseerd aan Jan Pieter 
Cassa en gericht aan zijn dochter: "De moi, n' ésperez rien. Mon fils aisné 
est desherité et banni pour jamais. Cherchez-Ie aux Indes. Il ne peut pas 
vous sou lager. " In werkelijkheid bevond George junior zich waarschijnlijk 
ook in Edinburgh; zeker was hij zich niet verder weg dan Alnwick in 
Northumberland, in het noorden van Engeland, vanwaaruit hij-met de 
titel "gencleman"-een machtigingsbrief ondertekende om zijn vader het 
proces over het samenwonen met Margaretha in zijn plaats te laten verde
digen. Een tweede volmacht voor het scheidingsproces dat erop volgde, was 
ondertekend in Durham, eveneens in Engeland. 55 Margaretha Cassa's 
beschuldiging dat zij slecht behandeld was tijdens de echtscheiding lijkt 
uiterst precies, want zij beschreef hoe George Young junior haar had ver
laten op grond van zijn vaders tirannieke bevelen; bovendien werd alle 
communicatie met haar echtgenoot, die een soort gevangene was, meestal 
in zijn vaders huis, belemmerd. 56 George junior kan het als gevangene niet 
erg zwaar hebben gehad, omdat zijn vader ruime logies had in Paterson's 
Court aan de noordkant van de Lawnmarket, de belangrijkste straat van de 
stad, lopend van het kasteel naar het plein met de voornaamste kerk (5t.
Giles) en de rechtszalen. Dit was een adres met status in het rijkste gedeelte 
van het oude Edinburgh. Met negentien vensters in zijn huis en twee keer 
zo rijk als de gemiddelde bewoner in die wijk, genoot George senior een 
hoge levensstandaard. 57 

Toen duidelijk werd dat Margarema niet zou opgeven en dat zij zelfs de 
rechtszaak dreigde te winnen, schakelde haar schoonvader over op iets 
anders: echtscheiding. George Young senior bood Margaretha f 70 sterling 
als het paar zou scheiden, en beloofde bovendien haar onkosten in verband 
met de echtscheiding te vergoeden: "Uw medewerking is alleen nodig om 
het proces kort en gemakkelijk te houden." George Young senior beschul-
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digde haar ervan overspel te plegen en in Leiden en Den Haag de hoer te 
spelen. De brief met het aanbod is ondertekend noch gedateerd, en een 
eventueel antwoord moest worden gestuurd naar een doctor in Edinburgh 
die later voor George Young senior bleek te werken. In een volgend bericht 
werd naar deze brief verwezen: "Votre innocence ne m'importe pas. Vous 
savez deja la seule condition sur laquelle je prendrai soin de votre fils et 
quelque soin de vous. Lisez encore un lettre que vous avez." 

George Young senior kreeg de heer Walker, de schatbe~aarder van de 
kerk, zover dat hij Margaretha Cassa door een vroedvrouw liet onderzoeken 
op sporen van zwangerschap. Als zij zwanger bleek te zijn, moest zij over
spel hebben gepleegd, aangezien Margaretha had toegegeven dat zij haar 
echtgenoot niet meer had gezien sinds hij haar in 1741 had achtergelaten 

in Parijs. Een eventueel kind was dan dus een bastaard, die uiteindelijk 
wellicht op kosten van de gemeenschap zou moeten worden verzorgd. 
Margaretha Cassa verklaarde dat zij tijdens haar verblijf in Edinburgh 
herhaaldelijk was beledigd door het optreden van "de Doctor". Zij werd nu 
gedwongen een pijnlijk inwendig onderzoek te ondergaan, dat negatief 
uitviel. "Dit beschouwt de aanklager als een belediging van het ergste soort. 
Onderzoek van het lichaam van een vrouw kan in sommige gevallen nodig 
blijken wanneer het wordt uitgevoerd door de juiste persoon, maar het is 

een zodanig gevoelige zaak dat zelfs gerechtshoven het nooit gelasten tenzij 
absoluut noodzakelijk."58 

De Waalse kerkenraad van Leiden had Margaretha Cassa en haar vader 
voor de reis naar Colchester getuigschriften verschaft. Later getuigde dit 
college ook dat Jan Pieter Cassa in 1749 al meer dan twintig jaar lidmaat 
was geweest, en dat zijn vrouw in 1731 was toegetreden. Hun oudste 
dochter Johanna Margaretha Cassa was lidmaat van de kerk sinds 1735. De 
doopregisters van de Waalse kerk tonen aan dat Jan Pieter en Anna Barbara 
tussen maart 1728 en december 1739 niet minder dan acht kinderen lieten 
dopen. Margaretha had getuige gestaan voor twee van haar zussen, die 
waren geboren in 1736 en 1737.59 Zij ontving verder nog een beëdigde 
verklaring, al was die weinig zeggend, want er stond slechts in dat zij lid
maat was van de kerkgemeenschap. GO Het materiaal uit Leiden onthulde 
niets slechts over Margaretha of over haar familie. Integendeel: een buurt-
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bewoner bevestigde dat haar ouders bekend stonden als mensen die hun 
kinderen streng opvoeden in het "echte Hervormde christelijke geloof." 

In antwoord op een verzoek om inlichtingen schreef de Waalse kerken
raad aan het Gerecht van Edinburgh dat Margaretha Cassa zonder een cent 
in Parijs was achtergelaten. Daar werd zij gedwongen haar kleren te ver
kopen om een aantal schulden van haar echtgenoot af te lossen. Zij meld
den dat Margaretha Cassa sinds haar terugkeer deugdzaam had geleefd. 
Ook had zij haar man vele malen geschreven zonder antwoord te krij
gen-slechts haar schoonvader antwoordde, "met veel bitterheid."61 Een 
notaris uit Colchester getuigde op verzoek van het Gerechtshof van 
Edinburgh dat hij had deelgenomen aan een gesprek met een voormalig 
medisch student uit Leiden. Deze had gezegd dat hij George Young en 
Margaretha Cassa kende, en dat zij een vrouw was die veel bewondering 
genoot bij de jonge heren daar, maar hij had nooit gehoord dat zij haar 
goede naam had verloren, "hoewel sommigen geloofden dat zij op een dag 
··k d " 62 flJ zou wor en. 

De Kerk maakte het eenvoudig om een huwelijk aan te gaan, maar 
maakte het bijna onmogelijk om dat te ontbinden. Echtscheiding wegens 
overspel-van wie van de echtgenoten dan ook-werd in Schotland (en in 
Holland) ingevoerd ten tijde van de Hervorming.63 Dit gebeurde omdat het 
huwelijk meer als een civiel contract werd gezien dan als een kerkelijk 
sacrament. Strikt genomen betekende ontrouw contractbreuk, waardoor de 
echtverbintenis kon worden ontbonden. We moeten echter voorzichtig zijn 
met het gebruik van het woord echtscheiding in de moderne zin. In het 
Europa van de achttiende eeuw bestonden twee vormen van scheiding, die 
geen van beide precies hetzelfde zijn als die in de late twintigste eeuw. De 
eerste heette scheiding a mensa et thoro, van tafel en bed; hierbij bestond 
niet de mogelijk om te hertrouwen. De tweede-die het dichtst staat bij 
onze moderne opvatting-heette scheiding a vinculo. Dit hield in dat het 
huwelijk geacht werd nooit te hebben plaatsgevonden, vanwege een reële 
of fictieve belemmering: zoals nabije verwantschap, een eerdere over
eenkomst of het uitblijven van gemeenschap. Een wet van het Schotse 

parlement uit 1573 noemde kwaadwillige verlating voor een periode van 
tenminste vier jaar als een andere reden voor echtscheiding.64 
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De gereformeerden in Holland veranderden ook de regels voor het ont
binden van huwelijken. Volgens de katholieke regels was ontbinden in 
principe niet mogelijk, tenzij een van de echtelieden overleed. Omdat de 
Rooms-Katholieke Kerk besliste over rechtspraak en wetgeving, lag het 

binnen haar macht om echtscheiding totaal te verbieden. De kerk liet alleen 
het zogenaamde divortium quoad thorum toe. Deze scheiding van tafel en 
bed ontbond het huwelijk echter niet, maar gaf de echtelieden alleen 
toestemming om hun huishouden te scheiden. Met andere woorden werd 
de verplichting om samen te wonen afgeschaft. Na de Hervorming bleef het 
divortium quoad thorum bestaan, maar de protestanten stonden ook een 
'volledige' scheiding toe. Natuurlijk zaten aan deze scheiding veel beper
kingen vast. Slechts als het kwaadwillige verlating (zonder de bedoeling 
terug te keren) of bewezen overspel betrof, kon men een scheiding krijgen. 65 

Bovendien mochten mensen na hun scheiding hertrouwen als zij konden 
bewijzen dat zij alles hadden gedaan wat in hun macht lag om hun huwe
lijk te redden. 66 Omdat de huwelijkswetgeving het terrein was geworden 
van de burgerlijke bestuurders werden zowel scheidingen van tafel en bed 
als echtscheidingen, evenals toestemming om te hertrouwen behandeld door 
rechtbanken van de wereldlijke overheid. 

Normaal gesproken werden civiele procedures met betrekking tot schei

dingen door de burgerlijke autoriteiten afgehandeld. De kerkenraden in de 
Republiek beschouwden deze zaken echter ook als hun terrein. Als ouder
lingen of predikanten op de hoogte waren van huwelijksproblemen in hun 
wijk, probeerden zij het stel weer bij elkaar te krijgen. Dat lukte niet altijd, 
en in die gevallen werden de betrokkenen gestraft door hun de deelname 

aan het heilig avondmaal te ontzeggen. Hoewel echtscheiding sinds de 
Hervorming mogelijk was, kwam die niet vaak voor. De meeste echtparen 
met niet te overbruggen huwelijksproblemen besloten apart te leven en 
vroegen scheiding aan van tafel en bed. Dit schijnt in de zeventiende en 
achttiende eeuw het meest te zijn voorgekomen. 67 

George en Margaretha waren dan wel in Engeland getrouwd, maar 
George senior was wijs genoeg om de scheiding daar niet aan te vragen. 
Want het argument dat overspel contractbreuk vormde en dus echtschei
ding en hertrouwen toeliet, drong nimmer goed door in kerkelijk recht, 
behalve voor een korte periode in de tijd van Elizabeth 1.68 Zelfs na de 
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Het leidse register met de 

verklaringen over de zaak Cassa. 

(GAL, RA inv.nr. 86, deel HH). 

huwelijkswet van Hardwicke kwam huwelijksontbinding meestal voor in 
volksgewoonten en buiten de wet om. Gewone mensen in Engeland bleven 
terugvallen op vormen van 'scheiding' als verlating, verstoting, en zelfs het 

ritueel verkopen van vrouwen. Een wet van het parlement maakte aan het 
eind van de zeventiende eeuw echtscheiding met de mogelijkheid tot 
hertrouwen mogelijk, maar dat was duur en ingewikkeld, Het is dan ook 
niet verrassend dat er tussen 1698 en 1857-toen civiele echtscheiding 
werd ingevoerd-slechts driehonderd van zulke echtscheidingen tot stand 
kwamen, bijna alle op aandringen van de man. 69 'Vrouwenverkoop' was al 
even ongewoon en zeker geen gewoonte in de klasse en stand van George 
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Young. Hierbij werd de vrouw naar een openbare plaats gebracht en per 
opbod 'verkocht'-gewoonlijk met de 'koper' van tevoren geregeld-, 
waaruit duidelijk bleek dat het huwelijk niet meer bestond, omdat zij 
hertrouwd was met de hoogste bieder.70 Deze procedure kwam in de acht
tiende eeuw in Schotland nauwelijks voor. Hoewel scheiden in Schotland 
gemakkelijker was dan in Engeland, kwamen er tussen 1708 en 1800 
slechts 347 verzoeken binnen bij de Commissary Court in Edinburgh, waar
van slechts een kwart voor 1770.7 1 

Het beeld van een verlaten maar deugdzame vrouw dat uit de eerste 
rechtszaak naar voren komt, blijkt maar het halve verhaal te zijn. In een 
document uit augustus 1749 gaf George Young senior uitvoerig aan dat 
Margaretha Cassa zijn zoon had verleid; verder was zij zowel voor als na 
hun huwelijk een hoer geweest. Dit waren de gronden voor het echtschei
dingsproces dat hij namens zijn zoon aanspande. Hij liet uitgebreide getuig
schriften verzamelen in Leiden en Den Haag. Sommige daarvan stonden 
George senior blijkbaar niet aan, omdat hij William Stevenson, leraar 
boekhouden in Edinburgh, weigerde te betalen voor de zestien dagen die 
hij erover had gedaan om de vijftig bladzijden te vertalen. 72 Niet alle getuig
schriften die de schepenen van Den Haag hadden verzameld zijn opge
nomen in het decreet dat werd uitgevaardigd door de rechtbank op 20 juni 
1750.73 Uit het originele document in het Scottish Record Office in Edin
burgh blijkt dat sommige getuigen Margaretha steunden. Sommigen waren 
zelfs van mening dat Margaretha, geheel zonder schuld, door haar man was 
verlaten: "kwaadwillige verlating", met hun woorden. 74 Geen van haar 
buren in Leiden gaf een bewijs dat haar kon schaden. Verklaringen van haar 
ouders werden niet opgenomen in de transcriptie van het decreet. De door
slaggevende getuigschriften komen daarentegen van bewoners van Den 
Haag en van vage kennissen uit Leiden zelf. 

De uitspraak die George Young een echtscheiding toestond wegens over
spel, beslaat niet minder dan 160 handgeschreven pagina's ofWel ongeveer 
30.000 woorden. Margaretha's beschuldiging dat dit scheidingsproces een 
uitvinding was van de familieleden van haar echtgenoot, expres bedoeld om 
een arme vrouw te intimideren, is bijna zeker waar. 75 Enkele van George 
seniors beschuldigingen over haar berekende motieven werden echter ook 
bevestigd. Tenzij zij nog verliefd was op George junior of geld wilde heb-
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ben, is het vreemd dat zij niet meteen een echtscheiding aanvroeg. Daar 
had zij recht op wegens de kwaadwillige verlating, en bovendien had niet 

zij maar hadden de Youngs het proces aangespannen. 76 Als zij alleen verlost 
had willen zijn van haar echtgenoot en hem daarom vervolgd had wegens 
verlating, had zij misschien meer kans gehad om zijn roerende goederen te 
krijgen. 77 Wellicht was zij van plan om verder te gaan met een echtschei
ding omdat een samenwoon proces een normale inleiding was tot ontbin

ding wegens verlating. Maar de scheiding was al aangevraagd door de 

andere panij.78 Het verging haar slecht, omdat George seniors beschuldi
ging dat Margaretha overspel pleegde ruimschoots werd bewezen . 

Zoals werd opgesomd in het decreet was Margaretha's verdediging 
geheel gebaseerd op formaliteiten rond twee aspecten van de zaak. Het 

eerste was de oath ofcalumny, de formele beschuldiging die de geschade 

partij of 'vervolger' moest afleggen. De bedoeling van deze getuigenis was 
vast te stellen dat er wel degelijk iets fout was en om een heimelijke samen
werking bij het ontbinden van het huwelijk te voorkomen. 79 In alle samen
levingen waar men scheidingen kende, was het een vereiste dat een van de 
twee panijen een fout had begaan; het was niet genoeg dat zij niet bij elkaar 
pasten. De advocaten van Margaretha zeiden, overigens zonder succes, dat 

de eed door de vervolger (George Young) in eigen persoon voor het hof af
gelegd moest worden. Dat was moeilijk, omdat deze zich niet in het land 
bevond. Het tweede argument, al even futiel , betrof de formaliteiten met 
betrekking tot het feit dat het Gerechtshof van Edinburgh de schepenen 
van Den Haag opdracht gaf om getuigschriften in te zamelen. so 

Deze haarkloverij heeft: de beurzen van de advocaten misschien gespekt, 

maar toont ook de zwakte van Margaretha's zaak. De getuigschriften in het 
decreet waren bijzonder schadelijk, vooral die van de mensen uit Den Haag. 
Margaretha probeerde de getuigen af te schilderen als personen van het 
laagste soort, maar de ergste getuigenissen kwamen van mannen van onbe
rispelijke reputatie. Een ervan was Archibald MacIean of MacLain, een 
predikant van de Engelse kerk in Den Haag. Aan het sterfbed geroepen van 
een "Engelse heer", werd de dominee door Margaretha veneld dat zij 
zwanger was met het kind van de stervende. Het kind werd op 17 mei 1748 
om 1 uur 's nachts geboren en op 22 mei gedoopt in de Grote Kerk in Den 
Haag, met de naam van zijn overleden vader, George Turnbull. S

! Net als 
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andere getuigen werd ook MacLean door Margaretha en haar moeder 
benaderd met het verzoek om niet te getuigen. Een notaris die tezelfdertijd 
door Margaretha was ingeschakeld om haar te adviseren of het mogelijk was 
dat George Turnbull zijn bezittingen aan haar naliet, bevestigde dat het stel 
samenwoonde als man en vrouw. 

Dit was het lWeede kind dat Margarema George Turnbull had gebaard. 
Katherina Verbeek, de vroedvrouw die het eerste verloste-maar volgens 
George Young seniors beschuldiging was het het lWeede van Margaretha's 
drie buitenechtelijke kinderen-in de woning van de meubelmaker Bernard 
van der Meulen, was goed bekend met de reputatie van het huis. Tijdens 
haar bezoeken aan dat huis was de vroedvrouw ermee opgehouden aan de 
vrouwen te vragen wie de vaders van hun kinderen waren, omdat allen haar 
toch vertelden getrouwd te zijn.82 Er was dus geen direct bewijs van de 
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afkomst van het kind. Een man (later geïdentificeerd als George Turnbull) 
had haar echter de 28 stuivers fooi gegeven die een vader gewoonlijk gaf als 
zij het kind aan hem presenteerde. Dit kind werd in november 1746 
gedoopt in de katholieke kerk van Den Haag. 

In Leiden waren de getuigen over het algemeen minder uitgesproken. 
Een dienstmeid genaamd Adriana Eversteyn, die voor Jan Pieter Cassa had 
gewerkt, vertelde hoe Margaretha George Turnbull had ontmoet toen deze 

logeerde in herberg De Koning van Pruisen.83 Later trok hij in bij de 
familie Cassa, waar Margaretha (heimelijk) het bed deelde met Turnbull. 
Pas toen Margaretha zwanger werd, verhuisden zij en namen zij logies in 
Den Haag. Adriana nam toen ontslag, omdat zij de smet vreesde van het 
leven in zo'n huis. Maar Margaretha werd niet door iedereen veroordeeld, 

want een andere getuige stelde dat, hoewel zij zelf het huis van de Cassa's 

beschouwde als een huis van lichte zeden, niet iedereen die mening 
deelde. 84 De getuigen à décharge geloofden waarschijnlijk dat Margaretha 
in 1741 onrecht was aangedaan. Volgens hen moest zij op de een of andere 
wijze een leven opbouwen voor zichzelf en haar kind, ook al betekende dit 
dat zij moest samenwonen met een man die zich voordeed als de grootvader 
van haar zoon George Young! 

Conclusie 

Margaretha won het samenwoonproces. Haar werd f 15 sterling toegekend 
voor haar eigen onderhoud met nog f 5 per jaar voor haar zoon; bovendien 
kreeg zij haar onkosten vergoed. 85 Het decreet van de huwelijksverklaring 
gaf aan dat de verbintenis bewezen was door getuigen van de ceremonie. 
Want zij sliepen vermoedelijk samen (in Colchester) en zij woonden samen 
als man en vrouw "door gewoonte en reputatie" in Parijs. Verder gebruik

ten zij uitdrukkingen van genegenheid in de paar brieven die zij elkaar 
zonden. Behalve zijn handtekeningen onder de twee volmachten (in 1748 
en 1749), was dit, in 1742, het laatste wat wij van George Young junior 
vernemen. Ook komt hij niet voor in de gedrukte documenten over de 
stad-noch voor, noch na de zaak. Tijdens het proces werd hij chirurg 
genoemd, wat er misschien op duidt dat zijn vader er niet in was geslaagd 
om hem een plaats in te laten nemen tussen de elitaire doctoren. 86 Studen-
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ten in de medicijnen gingen in de leer bij chirurgen of doctoren voordat zij 
naar de universiteit gingen, maar als George junior dit pad heeft gevolgd, 
heeft dat geen sporen achtergelaten in de archieven van de stad Edin
burgh.87 Hij schijnt een rondtrekkend bestaan te hebben geleid in het 
noorden van Engeland en andere streken. Zijn oath of calumny werd 
afgenomen door de burgemeester van Dublin in het najaar van 1749.88 

Het voordeel dat Margaretha eventueel had behaald met het winnen van 
het eerste proces verdween snel. Want George Young en Margaretha Cassa 
scheidden in juni 1750 wegens overspel. Het vonnis vermeldt dat Marga
retha er gewoonte en gebruik van had gemaakt omgang te hebben met 
goddeloze, ontuchtige en slechte mannen, één of soms meerdere, waarbij 
zij zich met hen vermaakte en met hen praatte in bed en aan tafel. 89 

Daarom was George vrij om te hertrouwen, alsof Margaretha een natuur
lijke dood was gestorven. 90 Verder had hij het recht om een eventueel dote 
of tocher (bruidsschat) die haar was toegekend, terug te vorderen-zo nodig 
via een rechtszaak. Volgens de Schotse (en Engelse) wet kon een man her
trouwen als hij was gescheiden naar aanleiding van overspel door zijn echt
genote; maar hetzelfde gold niet voor vrouwen wier man ontrouw was 
geweest.91 

Het is opvallend dat al het geschreven bewijs waarmee de Youngs de 
zaak wonnen, dateert van 1746 en later. Waarom Margaretha aan het eind 
van de zomer of het begin van de herfst van 1741 door George verlaten 

werd, is niet goed duidelijk. Mogelijk besloot zij na vier jaar dat het beter 
was om een nieuw leven te beginnen. Volgens de Schotse en de Neder
landse wet zou zij immers recht hebben gehad op een echtscheiding wegens 
kwaadwillige verlating. Zij werd ervan beschuldigd voor haar huwelijk met 
allerlei mannen te hebben geslapen; vlak na haar huwelijk zou zij ontrouw 

zijn geweest in Parijs en in 1743 een buitenechtelijk kind hebben gebaard. 

Maar er bestaat geen schriftelijk bewijs van ongepast gedrag uit de periode 
voor 1746. Zo getuigden Margaretha's Leidse buren eenstemmig dat zij wel 
in de jaren 1739 tot 1741 aanzoeken gekregen had van een advocaat 
Ouwers, die "met groote lieffde en eerbaerheyt mademocelle Margareta 
Cassa heeft soeken te trouwen en veel moeyte daertoe aengedaen", maar dat 
was geheel binnen de regels van het fatsoen gebleven (althans voor zover zij 
wisten). Financieel gewin moet haar motief zijn geweest, niet alleen toen zij 
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haar relatie met George Turnbull aanging, maar ook toen zij na diens dood 
het proces aanspande. Margaretha gedroeg zich niet als een professionele 
prostituée (zoals George Young beweerde), maar als een vrouw met een 
jong kind en met beperkte middelen, iemand die slecht behandeld was en 
vond dat zij recht had op een schadevergoeding. 

Andere hoofdrolspelers in het verhaal werden ook nauwgezet bekeken. 
Hoewel George Turnbull formeel "goddeloos, ontuchtig en slecht" ge
noemd werd, wijst het bewijs van de priester en de notaris hierboven erop 
dat hij gehecht was aan Margaretha, en in haar bestaan wenste te voorzien 
na zijn pijnlijke dood. 92 Als George junior misleid was, of opgejaagd, 
wegens een ondoordacht huwelijk (zoals zijn vader zei), dan duidt het ge
schreven bewijs erop dat hij zelf veel schuld droeg voor zijn ongeluk.93 

Bovendien werd Margaretha zeker naar Edinburgh gelokt door George 
Young senior en zou zij anders waarschijnlijk geen proces zijn begonnen 
tegen haar echtgenoot. Hoe gerechtvaardigd dan ook, het optreden van 
George senior tijdens deze zaak was zeer onsmakelijk. 

Ralph Houlbrooke schrijft over het vroegmoderne Engeland dat huwe
lijken in de praktijk varieerden van helemaal geregeld aan het ene uiterste 
tot geheel vrij aan het andere. 94 Ouderlijke toestemming was gewenst, en 
men vond dat advies van familie, vrienden of bestuurslieden niet lichtelijk 
genegeerd mocht worden. Maar-hoe onverstandig of zelfs zondig dan 
ook-een huwelijk was niet ongeldig alleen omdat er geen toestemming 
voor was gegeven.95 De enige wijze waarop een verontwaardigde Schotse 
ouder voor 1707 een huwelijk ongedaan kon maken was een zaak 
aanspannen voor het Commissary Court in een poging te bewijzen dat het 
huwelijk niet legaal was-meestal door te zeggen dat er sprake was van 
dwang. 96 Er was zeker sprake van dwang in de gevallen die wij hebben 
besproken, maar die kwam na de trouwerij in plaats van etvoor. Zoals blijkt 
uit de bewaarde documenten, ontnam de houding van George senior de 
emotionele beloning die zijn zoon zou hebben verkregen door zijn eigen 
bruid uit te zoeken van hun waarde. Als in de achttiende eeuw de bereid
heid onder ouders om zich te verzoenen met de keuze van hun kinderen 
toenam, zoals sommigen beweren, dan was er duidelijk een lid van de 
Schotse elite die daar niet gevoelig voor was. 
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Ondanks de uiterlijke vrijheid beschikten ouders en kerk over morele en 
economische sancties. De kerkenraad kon mensen die wilden trouwen af
schilderen als zondaars of, in het geval van armen, liefdadigheid ontzeggen 
aan degenen die onverstandig waren getrouwd. Ouders konden nog steeds 
behoorlijke controle uiroefenen op de partnerkeuze van hun nageslacht. De 
rechtszaken Cassa versus Young en Young versus Cassa, in totaal zo'n 
200.000 woorden aan documentatie, geven een beeld van hoe ingewikkeld 
het was om een huwelijk te bewijzen en een echtscheiding te krijgen. Maar 

de laatste zaak laat ook zien hoe mensen de facto een scheiding konden 
krijgen. George junior ging zijn eigen weg. Armer, minder goed opgeleid 
en met een jong kind, waren de mogelijkheden voor M argaretha beperkt. 
Zij bleef tot 1748 in Holland en probeerde rond te komen door te werken 
als dienstmeid, door terug te vallen op haar familie en vrienden, en door 
gebruik te maken van haar aantrekkelijke uiterlijk. Een Leidse student 
medicijnen was van mening dat zij met dat laatste op een dag rijk zou 
worden. 
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Waar D.A . Schretlen in 1834 begon: 

de hoek Herengracht/Groenesteeg 

omstreeks 1 880 (GAL) . 



'De Nijverheid'. 
I]zer-, koper- en metaalgieterij van D.A. Schreden 

P.J.M. DE BAAR 

De Industriële Revolutie is in Holland over het algemeen niet al te snel 

doorgedrongen, onder meer doordat Holland al in een zeer hoge graad 
gemechaniseerd was en de 'fabrieken' een voor die tijd uitermate geschikte 
drijfkracht hadden gevonden in de gratis wind. In een regio als de Zaan
streek leverden de honderden windmolens (met een technisch zeer hoge 
graad van perfectie) een productie die zeker in het begin op geen enkele 
wijze door de dure stoommachines was te evenaren. De windmolen was 

echter vrijwel niet meer te verbeteren, terwijl de stoommachine nog maar 
aan het begin van haar ontwikkeling stond. 

Hoewel de vroegste generaties stoommachines nog verre van perfect 
waren, bleken ze in bepaalde opzichten een uitkomst te zijn. Met name in 

de scheepvaart en het treinverkeer wonnen ze snel terrein. Nadat de eerste 
exemplaren allemaal uit Engeland geïmporteerd waren, begonnen enkele 
ondernemingen op het continent ook met dit nieuwe product te experi
menteren. Namen als Cockerill, Nederlandsche Stoomboot Maatschappij 
Fijenoord, Nering Bögel te Deventer! en Van Vlissingen & Dudok van 
Heel te Amsterdam klinken in dat verband nog steeds vertrouwd in de oren. 

Tegelijk met de stoommachine als drijfkracht maakte ook het gietijzer als 
(bouw)materiaal een geweldige opgang.2 In vrijwel elke grote stad was 
genoeg vraag om een fikse ijzergieterij van voldoende emplooi te voorzien. 
In Leiden voorzag de gieterij van O.A. Schreden in die behoefte. 
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Start als ondernemer 

Dominicus Antonius Schretlen werd op 4 februari 1811 in de Rooms
Katholieke kerk 'De Zon' te Leiden gedoopt als zoon van Daniel Schretlen 
en Helena Sala. Zijn vader was van beroep koperslager en smid, later meer 
gespecialiseerd als kachelsmid en verhuurder van kachels. Dat hij een 
redelijk groot bedrijf had, blijkt uit de openstaande vorderingen en lopende 
schulden bij.,zijn overlijden: f 6.227,35 tegen f 5.189,96. In dit bedrijf 

moet Dominicus zijn ervaring hebben opgedaan. Op 23-jarige leeftijd 
begon hij voor zichzelf, mogelijk omdat zijn vader (toen 54 jaar oud) zijn 
bedrijf nog niet geheel of gedeeltelijk uit handen wilde geven, aangezien 
zijn jongste zoon nog minderjarig was.3 Gedeputeerde Staten verleenden op 
16 mei 1834 aan O.A. Schreden & Cie. vergunning tot het oprichten van 
een ijzer- en kopergieterij in een pakhuis aan de Herengracht, wijk 7 
nr. 118. Officieel pas op 26 juni 1834 kocht Schretlen dit pakhuis met drie 
daaraan verheelde huizen in de Vestestraat voor f 1.200 van Witlem de 
Vriendt en de weduwe van Gerrit de Vriendt.4 Kort voor 16 mei zal de 
compagnieschap tussen hem, John Mercer en Hendricus Jacobus Hermans 
zijn opgericht, want op 28 juli 1834 kreeg de aldus genaamd Fa. O.A. 
Schreden, Mercer & Comp., vertegenwoordigd door Hermans, van het 
stadsbestuur toestemming om twee huisjes in de Vestestraat bij de in het 
pakhuis aan de Herengracht gevestigde gieterij te trekken. 5 

Om het nieuwe bedrijf een gezonde financiële basis te geven, was een 
subsidie nooit weg; maar toen de Kamer van Koophandel had gelezen dat 
de firma zich richtte op "het vervaardigen van alle soorten van Spinwerk
tuigen voor Wol en Katoen, alsmede alle andere fabriekswerktuigen [ ... l, 
zoodat ook niet zeer vermogende fabriekanten zich dezelve zouden kunnen 
aanschaffen" , volgde een negatief advies. Weliswaar werd het belang voor 
stad en land erkend om minder afhankelijk te worden van de import van 
in het buitenland geproduceerde spinmachines en dergelijke, maar Van 
Vlissingen & Oudok van Heel in Amsterdam werd geacht in de binnen
landse vraag wel te kunnen voorzien. Vermoedelijk was de angst voor 
broodroof bij de gevestigde orde van textielbaronnen in Leiden een sterkere 
reden om tegen te zijn.6 Formeel heette het: 
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dat van bedoelde werkzaamheden [het vervaardigen van spin- en andere werktuigen, 

volgens de nieuwste en beste uitvindingen en herstel van de reeds aanwezige waarin zich 

eenig gebrek voordoet) door de requestranten nog niet is gebleken dan alleen het aan

brengen van eene verbetering van één stoommachine hier ter stede, terwijl tevens het 

onderpand van de requestranten voor de gevraagde som niet toerei kend is, de plannen van 

adressanten te veel omvattend zijn om met gewone middelen eenig uitzigt op gunstige 

resultaten op te leveren. het daarenboven te betwijfelen is of de adressanten met de 

gevraagde som van f 10.000, - zoodanig geholpen zoude worden, dat de fabrijk zoo

danig ingerigt kan worden dat er voor de fabrijk eenig nut van te verwachten is. 

Ondanks dit negatieve advies kreeg het bedrijf (later) toch een Rijkssubsidie 
van f 6,000. 7 

Vermoedelijk kende het bedrijf een voorbeeldige start en groeide het als 
kool, maar weldra bleken de gebreken van de te eenvoudige productie
methode. Gedeputeerde Staten kregen namelijk op 16 september 1835 
alweer een rekest van Schreden te behandelen. Hij wilde zijn ijzergieterij 
overbrengen naar het pand Hogewoerd wijk 3 nf. 419, en daar een stoom
werktuig plaatsen, "strekkende ter uitoefening hunner fabriek van spin- en 
andere werktuigen". Een daartoe ingestelde commissie had omwonenden 
gehoord en de bezwaren leidden tot een negatieve beslissing. Daarbij werd 
overwogen dat het bedrijf op de bestaande plaats voor uitbreiding vatbaar 
was en er ook een stoommachine zou kunnen worden geïnstalleerd. Boven
dien leek het verzoek meer gericht op het gemak van Schreden dan op 
"wezenlijke winst en voordeel". Er zat weinig anders op dan uitbreiden op 
de bestaande plaats. Merkwaardig is echter dat hij enige tijd later toch nog 
het pakhuis aan de Hogewoerd tegenover de Barbarasteeg kocht van 
Martinus Adrianus Hartevelt te Rotterdam, alsmede een gang en open 
plaats daarnaast van Cornelis Leembrugge te Leiden, voor in totaal 

f 4.500. 8 

Op 30 mei 1835 was Dominicus' vader op 55-jarige leeftijd overleden, 
nalatende zijn weduwe Helena (ook wel genoemd Maria Magdalena) Sala, 
vier meerderjarige en vier minderjarige kinderen. Een jaar later werd de 
boedelscheiding gepasseerd.9 Onder de debiteuren komt de Fa. D.A. 
Schreden & Mercer voor met in totaal f 735,32; onder de crediteuren was 
de ijzergieterij van de Heren Enthoven & Compagnie te 's Hage à 
f 484,46. De erfenis was groot f 41.524,16, bestaande uit: kasgelden c.a. 
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(batig saldo f 1.037,38), gereedschappen, ijzerwaren, kachels etc., getaxeerd 
op f 10.645,50, een schuld van D.A. Schreden van f 2.000 wegens een 
lening à 5%, een smederij (vroeger drie huizen) aan de Hogewoerd hoek 
Barbarasteeg, een pakhuis aan de Hogewoerd tegenover de smederij en 
naast het pakhuis dat O.A. Schreden in 1835 had gekocht, en vele pak
huizen aan beide zijden van de Barbarasteeg. Het zestiende gedeelte van 
D.A. Schreden à f 1.297,63 werd van zijn schuld afgetrokken; de huizen, 
pakhuizen, smederij en dergelijke werden aan de weduwe toebedeeld, die 
daarvoor f 9.518,09 aan de kinderen moest restitueren. Enige tijd later 
richtte zij met haar zoon Dominicus de Fa. Wed. D. Schreden & Zoon op, 
waarbij de weduwe f 7.000 aan huis, smederij en inventaris en f 3.000 aan 
het pakhuis aan de Hogewoerd inbracht, en Dominicus de know-how. De 
weduwe verkreeg onder meer het recht haar aandeel over te doen aan haar 
zoon Carolus Franciscus. lo Deze kachelfabriek bleef overigens losstaan van 
de ijzergieterij op de Herengracht. 

Die gieterij kreeg op 15 maart 1836 van Gedeputeerde Staten toestem

ming om een stoomwerktuig te plaatsen. Uit aantekeningen van vermoede
lijk stadsarchitect Salomon van der Paauw is te destilleren aan welke voor
waarden zou moeten worden voldaan in zake brandveiligheid en beperking 
van de geluidsoverlast. Bovendien werd nog bepaald dat niet langer gewerkt 
mocht worden dan 's zomers van vijf uur en 's winters van zes uur 's mor
gens tot 's avonds tien uur, terwijl er na zeven uur 's avonds niet meer 
mocht worden gestookt. 

De nieuwe stoommachine viel al gauw uit de gratie bij buurman 
Lisman, die het plan opvatte om een rekest te zenden aan koning Willem I 

om de fabriek te laten sluiten. Van der Paauw hechtte echter weinig waarde 
aan zijn bezwaren. De stoommachine was vrij klein en ook verder viel er 
niet veel van te duchten. Het geraas dat de heer Lisman zo hinderde, werd 

niet veroorzaakt door de machine, maar door de spinnerij. Maar de 
buurman hield aan. Toen de stadsarchitect op 21 september de gieterij 
opnieuw inspecteerde, stelde deze vast dat in de tussentijd de draaiban
ken-geheel tegen de gestelde voorwaarden in-naar de benedenverdieping 

waren verplaatst en aan de stoommachine waren gekoppeld, waardoor 
inderdaad de geluidsoverlast was toegenomen. Voorts was er een soort 
vliegwiel aangebracht, dat "eene schier bestendig botsende beweging heeft, 



De fabriek aan de vestwal gezien vanuit het 
noordoosten (OAl) . 

'DE NIJVERHEID' 

97 

welke een onafgebroken gedreun en geraas veroorzaakt." Een niet ronde as 
veroorzaakte een onafgebroken trilling. Het ergste was nog dat enkele 

binten of andere vaste onderdelen met de hoofdconstructie waren verbon
den, waardoor trillingen werden doorgegeven. Van der Paauw restte niets 
anders dan zijn bevindingen mee te delen aan de heren Mercer en 
Hermans, die in de fabriek aanwezig waren. Hij gaf hun opdracht om aan 
alle bezwaren tegemoet te komen. Uit een briefje van dominee Fangman, 
een andere buurman van de fabriek, aan Van der Paauw van 6 oktober 

blijkt dat daar werkelijk gevolg aan werd gegeven. Anderzijds had Hermans 
aan deze buurman gevraagd om door te mogen werken tot middernacht. 
Vooral de spinnerij had het erg druk. De slaapkamer van de dominee 
grensde echter aan de "spinmachiene", dus deze was volstrekt tegen langere 
werktijden, vooral omdat zijn vrouw pas was bevallen. Van der Paauw was 
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gewaarschuwd: mocht Hermans het stadsbestuur verzoeken om ook 
's nachts te mogen werken, dan waren lang niet alle buren daarvan gechar
meerd. Vier dagen later inspecteerde de stadsarchitect de zaak nog eens. Een 
aantal maatregelen was al genomen, maar bijvoorbeeld ten aanzien van de 
zolder waarop de spinmachine stond, verklaarden de heren Mercer en 
Hermans niet begrepen te hebben dat ook die zolder losgemaakt moest 
worden van de muren van het gebouwen dus een zelfdragende constructie 
moest krijgen. Maar ze beloofden meteen dat binnen acht dagen te zullen 
uitvoeren. Op 17 oktober bleek bij nadere inspectie van de gieterij en (hier 
voor het eerst als zodanig genoemde) katoenspinnerij nog niets veranderd; 
men had het benodigde hout nog niet kunnen zagen. Opnieuw werd acht 
dagen uitstel verleend. Een rapport van definitieve opneming is niet gevon
den; we zullen maar aannemen dat alles goed is gekomen, want in novem
ber 1836 werd van B & W toestemming verkregen om met een duiker water 
uit de gracht te trekken. I I In april van dat jaar had Schreden van Jacobus 
Planjer een aangrenzend pakhuis (voorheen twee huizen) aan de Vestestraat 

en een huis op de Herengracht gekocht voor f 1.200.12 Een maand eerder 
was reeds toestemming verkregen om in dat huis een stoomwerktuig ten 
behoeve van de smederij te plaatsen,13 wat de compagnie noodzaakte om op 
31 december 1836 f 6.000 aan te trekken van het Fonds tot aanmoediging 
der Nationale Nijverheid, bij wijze van voorschot verleend bij Koninklijk 
Besluit van 26 oktober 1836, nr. 103, af te lossen in tien jaarlijkse ter

mijnen à f 600 en rentende 3%. Als zekerheidstelling fungeerden de fabriek 
en pakhuizen van Schreden.14 T oen in 1844 de Kamer van Koophandel 
werd gevraagd advies uit te brengen over het verzoek van Schreden in ver
band met het toestaan van een transactie tot vereffening van een door hun 
nog verschuldigde som aan de Administratie van de Nationale Nijverheid 
was het oordeel heel wat milder dan in 1836: "dat des requestrants inrigting 
van ijzergieterij, draayerij en boorderij hier ter stede, als eenig van dien 
aard, [ ... ] als belangrijk mag beschouwd worden." 

Lijkt het tot nu toe een soort beginnende succes-story, dit stukje indus
triële revolutie kende ook haar schaduwzijden. Zo kregen Schreden, Mercer 
en Hermans in 1835 een proces aan de broek door toedoen van Jacobus 
Heykoop, voordien een klant van H. van der Hardt Aberson te Doesburg. 
De geleverde spil- en roosterijzers zouden véél te duur zijn, zeker in verge-

• ~ 1 r., 
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lijking met wat vroeger het Ooesburgse bedrijf rekende. 15 De notulen van 
de Commissie van Fabricage leveren in deze periode nog heel wat meer 
ongunstige berichten over Schreden: 16 

Over het onbehoorlijk in het water werpen van sintels en asch uit de ijzergieterij op de 

Heerengracht klagten ingekomen zijnde, wordt den eigenaar D. Schreden daarover ernstig 

onderhouden. [10 juli 1836] 

Door de Heer Lisman geklaagd zijnde over de ongerieven van de naast hem liggende 

ijzersmelterij van Schreden, Mercer & Comp. wordt daarover na inspectie rapport uit

gebracht door den Architect [Salomon van der Paauw] [22 augustus 1836] 

Dezelve [Van der Paauw] berigt dat in de Fabriek D .A. Schreden, Mercer & Comp. op 

de Heerengracht de stoommachine reeds werkzaam is zonder dat hij daarvan aangifte 

heeft gedaan en zij deswegens dezelve Heeren onderhouden [8 september 1836] 

De Architect geeft berigt dat bij hem k1agten waren ingekomen over het onbehoorlijk 

arbeiden in de Fabriek van Schreden, Mercer & Comp. en het niet voldoen aan de 

voorwaarden der vergunning; legt daarvan een Proces-Verbaal der gehouden inspectie 

over, en zal deze tegen den 25 voor de kamer worden geroepen om een bepaalden tijd te 

stellen ten einde alsdan aan de stipte letter der vergunning te voldoen. [22 september 

1836] 

De Architect legt een Proces-Verbaal over van de opnieuw gehouden inspectie in de 

Fabriek van Schreden, Mercer & Comp., waarbij blijkt dat zij nog niet in alles aan de 

bepalingen hebben voldaan, maar beloven binnen acht dagen gereed te zullen zijn, waarin 

wordt berust. [10 oktober 1836] 

Door de Heer Lisman wordt geklaagd over de non-betaling door Schreden, Mercer & 

Comp. van de verhoogde assurantiepremie zijner panden, hetwelk jaarlijks bedraagd 

f 53,20 alsmede dat dezelve Schreden soms zeer laat in den nacht en ook de geheelen 

nacht doorwerkt; omtrent dit laatste is de surveillance aan de Politie aanbevolen. [20 

maart 1837] 

Het stoomwerktuig was zowel geschikt voor gieterij en fabriek van werk

tuigen als voor een spinnerij. De machine dreef op de benedenverdieping 
de blaasbalgen aan en op zolder de spinmachines. Maar deze spinafdeling 
werd al voor 1850 opgeheven. 17 

Na het uittreden van John Mercer werd de firma vanaf 1 juni 1838 
voortgezet onder de naam Firma O.A. Schreden & Comp. Maar Hermans 
is niet lang firmant gebleven: een jaar later werd in zijn plaats Pieter 
Frederik Wouter de Timmerman vennoot. 18 Al snel daarna vond een soort 
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splitsing van het onroerend goed plaats. Bij akte van 9 november 1840 
verwierf De Timmerman de eigendom van de helft van de gebouwen, waar

bij deze geen geld betaalde, maar de koopsom in de firma inbracht als een 
soort aandeel in de totale hypothecaire schuldenlast. 19 Deze schuldenlast 
werd overigens enkele dagen later nog uitgebreid met een lening van 
f 10.000 van P.A.A. de Timmerman te Rotterdam, rentende vijf procent. 20 

Bij akte van 1 mei 1841 werd deze firma tussen D.A. Schretlen en De 

Timmerman (die in 1848 directeur van de Stedelijke Gasfabriek zou 

worden), ontbonden. Met deze compagnon heeft Schretlen dus wat langere 
tijd samengewerkt. Zo werden ze samen, als fabrikanten van werktuigen, 
in november 1838 lid van de afdeling Leiden van de Nederlandsche Maat
schappij ter bevordering van Nijverheid. 21 

N adat in 1844 toestemming was verkregen tot verandering van de 
stoommachines, 22 bleek er ineens ook een nieuwe ijzeren smidshaard met 
ijzeren pijp door het dak geplaatst te zijn. Buurman Lisman protesteerde en 
dus ging Van der Paauw met zijn mede-rooimeester op 30 april pools
hoogte nemen. Hoewel de haard en pijp aan alle eisen voldeden, was er in 
de oorspronkelijke hinderwetvergunning niets over vastgelegd, en dus moest 
Schreden eerst formeel toestemming vragen aan Gedeputeerde Staten. 
Verder werd hem aangeraden "dat hij zich intusschen in der minne met zijn 
geburen te dezen aanzien moest trachten te verstaan." Hij had echter ook 
nog andere zorgen. Als aannemer van een grote hoeveelheid ijzerwerk ten 
dienste van de Rhijnspoorweg (Amsterdam-Arnhem) moest hij zeer binnen
kort leveren, en daarom wilde hij tot 's avonds elf uur doorwerken. Dit 
werd door B & W op 23 mei goedgunstig toegestaan. Eerst op 26 juli viel 
de beslissing van B & W over de hinderwet: die werd verleend op voor
waarde dat bij aanhoudende klachten de schoorsteen hoger gemaakt zou 
moeten worden. Ook de Provincie verenigde zich hiermee. Amper was deze 
zaak geregeld of Schreden vroeg een soort doorlopende machtiging om 
's avonds tot elf uur te mogen werken, nog steeds in verband met het werk 
voor de Rhijnspoorweg. Dit was te veel gevraagd: B & W stonden toe dat 
er gedurende maximaal zes maanden tot uiterlijk tien uur doorgewerkt 
mocht worden. Wellicht om in de toekomst precies te weten hoe de situatie 
met de schoorstenen was, gingen de rooimeesters op 31 oktober de boel 
eens opmeten. De vuring van de stoommachine was 191;2 meter hoog, die 
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van de grote ijzersmeltovens 13,80 m, die van de kopersmeltoven 7,60 m, 
die van de gemetselde smidsvuring 1,25 m boven de nok van het dak, en 
die van de ijzeren smidsvuring twee meter boven de hoogste kant van de 
dakschuinte. Overigens bood Schreden ter geruststelling van de buren 
meteen aan dat de ijzeren schoorsteen van de ijzeren smidsvuring met onge
veer een meter kon worden verhoogd. 

Vervolgens kreeg Schreden in april 1845 toestemming tot het afbreken 
van drie panden (die blijkbaar pas waren gekocht) op de hoek Groenesteeg
Vestestraat, de grond te verhelen aan de fabriek en er een werk- en berg
plaats te bouwen. 23 En blijkbaar was het nog steeds niet groot genoeg. In 
september 1846 droeg Jacobus Planjer, koopman en aannemer van publieke 
werken en als zodanig zeker een goede kennis van Schreden, hem in eigen
dom een huis over aan de westzijde van de Herengracht wijk 7 nr. 118 voor 
f 2.500. 24 Een paar dagen later kwam de toestemming dit huis aan de 
Herengracht naast de fabriek ook tot fabriek te mogen inrichten en ge
bruiken, en de stoep ervoor als opslagruimte te gebruiken. 25 In 1850 mocht 
hij voor vier maanden wegens buitengewone werkzaamheden palen in de 
Herengracht slaan en er een stellage op bouwen; het volgende jaar werd 
hem vergund een vlonder in de Herengracht te maken, tegen een recognitie 

van f 2,50 per jaar.26 Helaas blijkt uit een en ander niet haarscherp wan

neer de fabriek haar nieuwe voorgevel aan de Herengracht heeft gekregen, 
maar dit zal vermoedelijk in 1847 plaatsgevonden hebben. Oude foto's van 
dit deel van de Herengracht (nrs. 36-38) laten een eenvoudige gevel met 
glen)zeren ramen zien. 

Gasfabrieken en schroefstoomboten 

De zaken namen vooral een grote vlucht toen Schreden deelgenoot werd in 
firma's die industriële ondernemingen op poten zetten, in het bijzonder gas
fabrieken. Aan de realisering van de gemeentelijke gasfabriek in Leiden had 

hij op grote schaal deelgenomen, onder meer door de levering van gas
houders. Pionier daarbij was stadsarchitect Salomon van der Paauw, die 
vermoedelijk zijn opgedane kennis ruimhartig met Schreden heeft gedeeld. 
Zo nam Schreden vanaf 24 juni 1850 een nieuwe gasfabriek in Nijmegen 
in exploitatie, mogelijk al met partners, maar daarvan is weinig bekend. In 
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ieder geval had hij op 8 oktober 1851 ten overstaan van J.M.A. Cazaux, 
notaris te Rotterdam, met Pieter van Geer, fabrikant te Leiden, Eugenius 
Sepherinus de Jonge, koopman te Rotterdam, Marcus David Enthoven, 
koopman te 's-Gravenhage, later te Rotterdam, en Hendrik Philippus Hotz, 
fabrikant te Leiden, onder de Fa. Schreclen & Co. deze gasfabriek 'op
gericht', wat waarschijnlijk inhoudt dat hij (extra) vreemd kapitaal had 
aangetrokken voor de verdere exploitatie. Deze vennootschap werd in 1861 
ontbonden, waarbij Schreclen het gehele bedrijf overnam om voor eigen 
risico te gaan exploiterenY In 1852 richtte Schreclen met een aantal 
partners de Nieuwe Rotterdamsche Gazfabriek aan de Oostzeedijk te 
Kralingen Op.28 Daarnaast bleef hij actief bij tal van projecten. Zo leverde 
hij in november 1841 een kleine stoommachine van 2 PK aan brouwerij 
'Het Hert' te Haarlem "voor het drijven van een cilinder-moutmolen en 
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eenige pompen" en ook bijvoorbeeld de gietijzeren Nieuwebrug te Dord
recht in 1850.29 

Het ging ook wel eens minder goed. Soms moest leergeld betaald 
worden om kinderziekten te overwinnen, zoals blijkt uit een juryrapport 

over een door Schreden aangeboden stoommachine op een Nijverheids
tentoonstelling te Delft in 1849: "Het werktuigje van één pk [was] van te 
weinig belang om hierover in bijzonderheden te treden; alleen moet gezegd 
worden dat het zeer ruwen met weinig zorg was bewerkt, terwijl het stelsel 
niets bijzonders opmerkingswaardig aanbood. ,,30 

En ook op ander gebied kostte een en ander heel wat moeite. Zo hadden 

bij resolutie van de minister van Binnenlandse Zaken van 4 januari 1850 
(nr. 135) Joseph Wijtenburg de Vries en Johannes Planjer concessie 
gekregen voor de exploitatie van een schroefstoombootdienst tussen Leiden 
en Amsterdam en tussengelegen plaatsen. Op 7 december 1850 richtten zij 
een adres aan de koning; de inhoud daarvan is niet bekend, maar vermoe
delijk ging het over het verzachten van de voorwaarden. Bij Zijner Majes

teits beschikking van 5 mei 1851 (nr. 77) werd de concessie per 9 mei in
getrokken. Hiermee kwam voor Schreden de weg vrij: hij zond een adres 
om concessie "in zijne hoedanigheid van directeur eener op te rigten N.V. 
onder den titel van Leijdsche Stoomboot Maatschappij" tot "het oprigten 

eener Stoombootdienst van Leyden over Leyderdorp, Koudekerk, Ouds
hoorn, Alphen, Gouwsluis, het Tolhek, den Vrouwenakker, den Uithoorn, 
en Ouwerkerk naar Amsterdam en vice versa." Bij beschikking van 9 mei 
1851 (nr. 138) zond de minister een missive naar Gedeputeerde Staten, die 
daarvan op 13 mei kennis namen en de zaak ter kennis brachten van 
Provinciale Waterstaat en B & W van Leiden. Uit de stukken vair op te 

maken dat Schreden de concessie van Wijtenburg de Vries en Planjer wilde 
overnemen of desnoods een nieuwe krijgen, en dat hij één boot met twee 
stoommachines van elk 15 PK in gebruik wilde nemen. Hem werd te ver
staan gegeven dat hij wel aan heel wat voorwaarden moest voldoen, zoals 
een proefvaart ondernemen, een nader te bepalen waarborgsom betalen 
enzovoort. Wat er verder van deze zaak is geworden, is niet duidelijk; moge

lijk liggen hier wel de wortels van het later bekende bedrijf 'De Volharding'. 
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Biografische gegevens 

Dominicus Schreden was ondertussen op 4 september 1846 in ondertrouw 
gegaan met Agatha Susanna Jeanne Methorst, geboren op 10 juni 1828 te 
Amsterdam als dochter van Willem Elisa Methorst, koopman, en Marie 
Joseph Latonniot. Het huwelijk zal in Amsterdam zijn gesloten. Voordien 
woonde Schreden nog bij zijn moeder in de smederij op de Hogewoerd, 
maar daarna verhuisde hij naar Watersteeg wijk 3 nr. 412 (thans Water
steeg 4, toen een smal zijsteegje van de Hogewoerd, maar het huis tegen de 
Nieuwe Rijn is wel heel groot). Uit dit huwelijk werd op 11 juli 1847 een 
zoon Antonius Daniel Dominicus geboren. Vader Schreden kocht het huis 
aan de Waters teeg op 3 mei 1849, ten overstaan van notaris ].A. Prijn. Met 
zijn verhoogde status kon hij het nu ook tot "Heer van de Gebuurte" 
brengen, wat inhield dat hij bij burenruzies sussend of regelend optrad, een 
oogje in het zeil hield waar het de orde bij bijvoorbeeld begrafenissen 
betrof, nieuwe of obscure buurtbewoners registreerde en in het oog hield en 
dat soort zaken meer. Deze functie bekleede hij in gebuurte 8 tot in 1854, 
toen een verkiezing werd gehouden uit drie nieuwe kandidaten "ter ver
vanging van den Heer D.A. Schreden, die als zoodanig zijn ontslag heeft 

" 31 genomen. 
Schredens vrouw overleed op 29 maart 1861, waarna hij op 11 april 

1862 in ondertrouw ging met ]osephina Elisabeth Maria Borzo, geboren 
op 28 april 1826 te 's-Hertogenbosch als dochter van Joseph Borzo en 
Anna Maria Sala. Dit huwelijk zal te 's-Hertogenbosch zijn gesloten. Nadat 
].E.M. Borzo op 30 mei 1862 uit 's-Hertogenbosch was gekomen, ver
huisde het echtpaar van de Waters teeg naar Oude Singel wijk 5 nr. 331, 
thans Oude Singel 66. Op 16 oktober 1862 verleende de gemeenteraad 
toestemming om het achterhuis van de woning aan de Oude Singel, uit
komende op de Korte Mare, tot koetshuis en paardenstal in te richten, naar 
buiten openslaande deuren aan te brengen en een balie of keerleuning aan 
de wal van de Korte Mare voor dat koetshuis te stellen, tegen een recognitie 
van f 1 per jaar. In dit huis zou Schreden tot zijn overlijden blijven wonen. 
Omdat dit huis binnen de parochie van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt 
Ontvangen stond, werd de Hartebrugkerk zijn gewone parochiekerk. 
Dominicus Schreden maakte kenbaar een meelevend parochiaan te zijn 
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door de schenking van twee beelden, aangebracht tijdens een decoratiebeurt 
onder pastoor (tevens deken) Welters in 1881-1883. Het ging om beelden 
van de heilige Dominicus en van de heilige Elisabeth van Hongarije. Dat 
deze niet zomaar willekeurig zijn gekozen, zal geen betoog behoeven . Toch 
was dat niet zo duidelijk voor moderne (kunst)historici: omdat dit een door 
paters franciscanen bediende kerk is, en de heilige Dominicus een vriend 
was geweest van de heilige Franciscus, lijkt hij om die reden bij de andere 
heiligenbeelden te passen. Door Elisabeth aan de ook aanwezige Vincentius 
te koppelen, lijkt het alsof dit iets te maken heeft met de 'heiligen van de 

, d' . d h 32 armen, maar It IS us te ver gezoc t. 
Verder was Schreden zeer actief in tal van maatschappelijke kringen. Zo 

werd hij in de zomer van 1854 lid van de eerste Commissie tot het houden 

van volksvoorlezingen, en toen op 17 maart 1863 32 Leidse fabrikanten een 
adres aan de Koning richtten om aan te dringen op een wettelijke regeling 
van verplicht onderwijs, beperking van de kinderarbeid en regeling van het 
aantal arbeidsuren in het algemeen, was Schreden een van de onder
tekenaren. 

In 1864 is Schreden (eerst voor tweederde deel en later geheel) eigenaar 
geworden van de Leidse Schouwburg, die vrijwel recht tegenover zijn 
woning stond, aan de andere kant van de gracht. In verband hiermee ver

zocht hij B & W om subsidie, wat de raad op 15 september 1864 tot een 

bedrag van f l. 500 voor 1865 goedkeurde. Wegens de oprichting van de 
Schollwburgvereeniging in 1865 is er over zijn bemoeienissen in dezen 
weinig gevonden. Ook was Schreden gedurende vele jaren lid van het 

bestuur van het Stedelijk Werkhuis, en zijn vrouw werd in 1873 benoemd 
tot regentes van het R.K. Wees- en Oudeliedenhuis. Van een adres om tot 
sloping van de Rijnsburgerpoort te komen, dat op 4 september 1866 in de 
raad werd behandeld, was Schreden de hoofdondertekenaar; waar wij dit nu 

als cultuurbarbarisme bestempelen, was dat voor die tijd een uiting van 
vooruitstrevendheid. Waardering voor zijn ondernemerschap spreekt ook 
wel uit het feit dat Schreden lid werd van de Kamer van Koophandel te 
Leiden, aftredend in 1878.33 Ook uit het feit dat hij van 1863 (mogelijk 
zelfs al 1861) tot 1865 voorzitter was van de Vereeniging tot bevordering 

van de bloei der Ijzerindustrie in Nederland blijkt wel zijn aanzien onder 
vakgenoten. Overigens was zijn zoon Antonius Daniel Dominicus een 
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vooraanstaand lid van de Vereeniging van en voor Nederlandsche Indus

trieelen. 
Voor de oude dag van zijn moeder regelde Schreden ook nog wat zaken. 

Zo verkocht hij in 1865 haar twee winkelhuizen aan de Maarsmansteeg. Bij 
publieke veiling op 25 maart werd na verschillende biedingen op nr. 83 pro 
formaf 3.000 en op nr. 82a pro forma f 2.000 geboden. Drie dagen later 
verhoogde Schreden de biedingen tot f 3.500 en f 2.300, maar bij de 
veiling op 1 april bood niemand. U iteindelijk wist Schreden toch kopers te 
vinden in mejuffrouw F.H. Taats voor f 3.500 en W.]. Wijtenburg voor 
f 2.000. 34 

N aar de vestwal 

In 1855 nam Schreden het besluit om zijn bedrijf geheel te verplaatsen. 
Vermoedelijk heeft daarbij een rol gespeeld dat de Herengracht geen erg 
gemakkelijk toegankelijk vaarwater was. Indien Schreden binnen de ge
meentegrenzen wilde blijven, was een deel van de overbodig geworden vest
wallen wel een geschikte plaats. Maar ook daar waren grotere aaneengeslo
ten gebieden zeldzaam aan het worden. Doordat in 1850 korenmolen 'Het 
Lam' op de wal aan de M aresi ngel was gesloopt, en door de bouw van de 
gemeentelijke gasfabriek de toegang over water daarheen wel op peil ge
houden zou worden, moet dat stuk wal zeker aantrekkelijk zijn geweest. Op 
20 juli seinde Van der Paauw zijn superieuren in: hoewel Schreden het 
achterste van zijn tong niet had laten zien, was wel duidelijk dat hij zijn oog 

had laten vallen op een stuk vestwal en, als de prijs billijk was, daar graag 
op in wilde gaan. Blijkbaar was dat het geval, want bij raadsbesluit werd 
hem 3.520 m2 gemeentegrond op de vestwallangs de Maresingel afgestaan, 
russen de Gasfabriek en het Grote Bolwerk, tegen een jaarlijkse recognitie 
van f 40.35 Overigens had een en ander nog heel wat voeten in de aarde. Zo 
kreeg Van der Paauw een briefje van de directeur van de Gasfabriek, De 
Timmerman, die meldde dat Schreden zo'n tien meter te veel grond 
claimde en daar een loods of gebouw op aan het bouwen was. Nog voor 

zijn 'ongesteldheid' had De Timmerman dat gerapporteerd aan zowel 
Schreden als aan de Commissarissen van de Gasfabriek, maar de laatsten 
hadden ondanks andere beloften er helemaal niets aan gedaan. "Ik geef U 
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Reclame in steendruk (GAL). 

Achtbare hiervan kennis; is de Commissie met deze willekeurige handeling 
tevreden, mij ook wel; hing het echter van mij af, voorwaar, ik liet mij niet 
in de luyers leggen en zoo bedotten." Bij raadsbesluit van 6 maart 1856 
werd toegestaan een loods te bouwen van 26 m lang en 13 m breed, en bij 
raadsbesluit van 19 maart 1856 werd toestemming verleend voor de bouw 
van een groot gemetseld gebouw langs de Binnenvestgracht, te gebruiken 
als sroommachinekamer, een kleiner gemetseld gebouw voor kantoor, twee 
of drie houten loodsen van bovengenoemde afmetingen en een brug aan het 
einde van de Zandstraat over de Binnenvestgracht.36 Op 3 juni 1856 volgde 
nog de toestemming om een kraan te mogen stellen en een loskade te 
maken.37 Dat laatste leidde tot enig tumult. Op 14 juni rapporteerde Van 

der Paauw dat hij met Schreden had gesproken over het maken van een 
loswal aan de rand van de Maresingel. Hij had een idee waar die wal precies 
moest komen te lopen gezien de richting van de loswal van de Gasfabriek. 
Maar toen hij ter plaatse kwam om de rooilijn vast te stellen, bleek 
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Schreden al wat proefpalen te hebben geslagen, en dat in een andere rich
ting. Van der Paauw wilde vanzelfsprekend niet zomaar akkoord gaan met 
het idee van Schreden zonder eerst met de Commissie van Fabricage te 
hebben gesproken: 

Ik wil hier niet teruggeven de hoogst onbeschofte en beledigende taal daarop door dien 

Heer aan mij toegevoegd temidden van een aantal werklieden omdat ik niet dadelijk met 

de door hem gekozen lijn kon instemmen. Het is de eigenaardige spreektrant van dien 

Heer. En ik wil er daarom geen de minste waarde aan hechten, maar mogt aan U Edel 

Achtbare kennisneming niet onthouden. Intusschen is hij dadelijk met de schoeijing 

voortgegaan en heeft de palen doen slaan in de rigting CD evenwijdig aan den Singelweg, 

zooals hij gezegd had, zonder zich aan iemand meer te storen. 

De Commissie kon dit natuurlijk niet over haar kant laten gaan, maar uit
eindelijk schijnt de zaak te zijn gesust. 

Uiteraard kon Schreden niet zonder stoomkracht en dus verleenden in 
april 1856 Gedeputeerde Staten toestemming tot het plaatsen van twee 
stoommachines van 10 à 12 PK.38 En nog was de landhonger van de onder
nemer niet gestild. Op 4 september 1857 kocht hij van H.F.L. Droinet het 
recht van opstal en de gebouwen van diens "gazfabriek" voor f 1.500, 
omdat die aan zijn terrein grensde. 39 Op 23 juni 1858 zond hij Van der 
Paauw een tekening in het kader van zijn aanvraag om een stuk van de 
Maresingel te mogen dempen. Pas bij raadsbesluiten van 27 januari en 17 
maart 1859 werd hem personeel en tot wederopzeggens vergund 2.294 m2 

grond van de vestwal aan de oostzijde van de fabriek en 592 m2 die hij 
mocht aanplempen in de stadssingel, mits hij een beschoeiing maakte, en 
tegen een jaarlijkse recognitie van f 32.40 Heel dit terrein kon hij krachtens 
raadsbesluit van 20 augustus 1866 in eigendom verkrijgen tegen f 37,50 
per 100 m2 , dus in totaal voor 7.005 m2 een bedrag van f 2.626,87Y2. 41 

In 1861 verleenden Gedeputeerde Staten toestemming om de grootste 
stoomketel te vervangen door een van 6,70 m lang en 1,70 m diameter, met 
een vermogen van 20 PK. Een jaar later kwam de toestemming om de 
andere ketel te vervangen door een die in drukking en vermogen gelijk was 
aan de oude, maar 25 cm meer diameter had. De nieuwe ketel zou dus 4,50 
m lang zijn en 1,15 m in diameter, en de drukking zou de 3 atmosfeer per 
cm 2 niet te boven mogen gaan. In 1867 verleenden Gedeputeerde Staten 
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toestemming voor de plaatsing van een sroomwerktuig van 20 PK met een 
ketel van 7 m lang en 1,50 m diameter. 42 

Na het overlijden van Schredens eerste echtgenote in 1861 werden alle 
activa en passiva getaxeerd in verband met de vaststelling van het moeder

lijk erfdeel van hun zoon.43 Behalve de huisraad (f 3.806) en zilver en goud 

(f 899,80) worden stapels obligaties en andere effecten verantwoord, naast 
de onroerende goederen als de fabriek met toebehoren, het huis in de 
Waters teeg en een pakhuis aan de noordzijde van de Langegracht, gekocht 
ten overstaan van notaris A.]. Rijshouwer te Zoeterwoude op de publieke 
verkopingen van 16, 19 en 26 februari 1859. Bij de algehele splitsing en 

aanbedeling was een vermogen van f 292.346,13 te verdelen, waarvan het 
kind een kwart (f 72.586,53Y2) in obligaties werd toegekend. 44 

Begin 1871 werd het eenmansbedrijf omgezet in een vennootschap, ge
naamd 'De Nijverheid'. Als "Fa. D.A. Schreden & Compagnie", gevestigd 
te Leiden, werd deze voor tien jaar aangegaan, aanvangende op 1 maart 
1871 en eindigende op 28 februari 188l. Vennoten waren vader en zoon 

Schreclen; bij overlijden van een van hen zou ook de vennootschap eindi
gen, tenzij de weduwe deze wilde voortzetten. Het kapitaal bedroeg 
f 180.000, ieder voor de helft in te brengen. Winst en verlies werden 
verdeeld in 2/3 voor Schreden senior en % voor Schreden juniorY 

De gemeenteraad had op 9 november 1867 een verzoek van Schreclen 

behandeld om een stukje grond bij molen 'De Stier' ter grootte van 930 m2 

te mogen kopen, maar dit was destijds afgewezen en gegund aan een bedrijf 
met oudere rechten. Dat wilde het echter niet kopen, zodat op 22 mei 1876 
de raad een herhaald verzoek van Schreden opnieuw behandelde-en weer 
afWees. Maar de aanhouder wint: op 7 juli 1881 werd het hem alsnog toe

gestaan tegen een prijs van f 726,25. 

PRODUCTEN EN BELANGEN: GASFABRIEKEN, BRUGGEN EN VUURTORENS 

Zeker na de modernisering en vergroting van het bedrijf op zijn nieuwe 
plek, kon het bedrijf werkelijk alles leveren op het gebied van gieten, 
machinebouw en aannemerij. Een totaaloverzicht van de productie zal wel 

nooit te verkrijgen zijn, ondanks de gelukkige omstandigheid dat bedrijven 
in de metaalsector hun producten vaak van een naamplaatje voorzien en 
nummeren. Dat laatste heeft doorgaans te maken met de garantieverstrek-
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Ijzerwerk van De Nijverheid: 

scheprad en molenas . 

Foto B. Bruiningh, eind-1ge eeuw (GAL). 

king door de fabrikant, bijvoorbeeld op molenassen voor een periode van 
honderd jaar. En terecht: er draaien nu nog heel wat van die assen, tot grote 
tevredenheid van de gebruikers. 46 

Van een deel van de gieterij producten bezitten wij afbeeldingen uit het 
Album der voorhanden modellen uit de ijzergieterij De Nijverheid van D.A. 
Schretlen en Cie: 47 hekwerken, pompen, privaattrechters, lantaarnpalen en 
dergelijke. Van de overige geleverde machines en gietwerken is weinig be
kend. Voortgezet onderzoek zal hopelijk nog heel wat aan het licht brengen. 

In 1856 heeft de Staat 22 postrijtuigen laten bouwen bij Beynes in 
Haarlem, de werkplaats van het Staatsspoor en die van Rhijnspoor, en in 
1857 en 1862 bij Schreden, Schanze en Co. Deze rijtuigen waren bestemd 
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voor de dienst op Roosendaal-Antwerpen en voor de Rhijnspoor. Verder 
zou een niet nader genoemde firma in Leiden ook ketelwagens voor de 
spootwegen hebben gebouwd, waarvan de tekeningen thans berusten in het 

"48 Spoorwegmuseum in Utrecht. 
Schreden is slechts kort met Schanze geassocieerd geweest. Christian 

Hermann Schanze was in 1812 in Leipzig geboren en werd na een carrière 
bij de Duitse spoorwegen in 1843 "Chef d'Atelier" bij de afdeling Middelen 
van Vervoer van de Rhijnspoorwegmaatschappij, waartoe hij zich vestigde 
te Utrecht. Daar overleed op 6 januari 1850 op 33-jarige leeftijd zijn broer 
C hristian Gomob Julius Schanze, machinist bij de Rhijnspoor. Op 25 juli 
1856 vertrok Schanze naar Leiden, waar hij aan de Herengracht (thans nr. 
27 of 29) ging wonen. In 1856/1857 organiseerde Schanze het seinwezen 

bij de Rhijnspoorweg, waartoe Schreden wellicht het nodige materiaal zal 
hebben geleverd. Toen in 1859 het seinwezen nationaal bij wet werd gere
geld, verhuisde Schanze naar Den Haag om daar Algemeen Opziener op 
het stoomwezen der Spoorwegdiensten te worden. Hij overleed er op 17 
juni 1859. 

In 1857 heeft Schreden de gasfabriek in Den Helder gebouwd. In het 
archief van die gemeente moeten nog eigenhandig geschreven brieven van 
hem berusten. 49 

Bij de bouw van het Paleis voor Volksvlijt in Amsterdam in 1859/1860 
(overigens pas geopend in augustus 1864) was Schreden een van de vijf 
leveranciers van gietijzer. Van dit uit gietijzer en glas opgetrokken monu
ment van vooruitgang en nieuwe tijden maakte hij de acht kleine koepels 
boven de bijzalen. 

Na een mislukte samenwerking in 1863, toen Schreden en de Grof
smederij met een inschrijving van f 390.000 voor een ijzeren drijvend dok 
voor de Marine in Indië ruim f 23.000 boven de laagste inschrijver zaten, 
was er in 1865 meer succes. De notulen van de vergadering van het bestuur 
van de N .V. Koninklijke Nederlandsche Grofsmederij van 5 december 
1865 melden: "De Heer Directeur [Wolfson] deelt mede, dat voor de Ned. 
Indische Spoorweg Maatschappij twee groote plaatijzeren bruggen zijn 
aangenomen voor f 39.860, waarvan onder hare goedkeuring een bij over
eenkomst in de fabriek van de firma O.A. Schreden & Co. zal worden 
vervaardigd." Schreden bezat jarenlang enkele aandelen Grofsmederij. De 
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eerste en vrijwel enige keer dat hij een algemene aandeelhoudersvergadering 
bezocht, werd hij wegens ernstige problemen in verband met de waarde van 
de inventaris van de N.V. benoemd in een commissie; deze rapporteerde op 
5 maart 1862 dat het bedrijf desondanks gezond was. 

Bij de bouw van de enorme Waalbrug bij Zaltbommel in 1867 behoor
de Schretlen tot de inschrijvers. Met anderhalf miljoen zat hij f 6.000 
onder een toch ook gerenommeerd bedrijf als Paul van Vlissingen & 
Dudok van Heel. Maar omdat de laagste inschrijver, die bovendien ook 
zeer betrouwbaar was, bijna een half miljoen minder vroeg, maakte 
Schretlen geen schijn van kans. 

Schretlen verwierf onder Zoeterwoude ook de stoomhoutzagerij 'De 
Verwachting', die hij in 1870 voor f 10.000 verkocht aan Gerrit Jan 
Boelen. 5o Uit de boedelbeschrijving na Schretlens dood blijkt dat hij ook 
nog samen met CJ.M . Swaan op 15 december 1865 voor notaris Dirk 
Donker te Zaandijk een vennootschap tot exploitatie van een gasfabriek te 
Wormerveer had opgericht, en met dezelfde bij onderhandse akte van maart 
1880 een gasfabriek te Boxtel onder de Fa. "Schretlen en Swaan". Bekend 
is verder nog dat Schreden in 1876 een poging heeft gedaan om de con
cessie voor de duinwaterleiding van Katwijk naar Leiden te krijgen. 51 

Schreden leverde verscheidene bruggen aan de gemeente Leiden, zoals 
de Spanjaardsbrug, de draaibrug over de Oude Singel tegenover de Janvos
sensteeg en de Kraaierstraatbrug over de Nieuwe Rijn. 52 Op 8 april 1871 
behandelde de Leidse gemeenteraad Schredens request om vermindering 
van boete: in 1870 had hij de door hem vervaardigde Grote Havenbrug 
negentien dagen te laat opgeleverd. Gezien de grote regenval in oktober 
verminderde de raad de boete van f 380 tot f 180. Een soortgelijk request 
behandelde de raad op 19 november 1885: hoewel het verzoek om kwijt
schelding van de boete van f 100 wegens te late oplevering van de Blauw
poortsbrug toen werd afgewezen, werd het op 8 april 1886 alsnog voor de 
helft toegestaan. 

Voor vuurtorens-buitengewoon gecompliceerde stukken gietwerk
draaide Schretlen zijn hand niet om. Zo werd hem op 30 augustus 1877 als 
laagste inschrijver voor f 71.950 het leveren van twee vuurtorens voor 
Ijmuiden aanbesteed. Deze moesten eind 1878 klaar zijn. Op 19 februari 
1879 lieten ze voor het eerst hun licht schij nen. 53 Ook zeekapen werden 
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van gietijzer gemaakt: op het eiland Rottumeroog leverde Schreden in 1883 
de nog altijd bestaande "Emder" zeekaap.54 Rond 1886 leverde het bedrijf 
de ijzeren boogconstructies voor de spoorbrug over de Waal bij Nijmegen. 55 

Het napluizen van kranten kan nog heel wat door Schreden gereali
seerde of gemiste karweien aan het licht brengen. Als voorbeelden uit 1866 
mogen hier gelden: 

Heden werd ten raadhuize te 's-Hage aanbesteed: het leveren en stellen van een ijzeren 

hek voor het terrein van het Gasthuis. Daarvoor waren drie inschrijvingsbiljetten 

ingekomen. De minste inschrijver was de heer D .A. Schreden alhier, voor de som van 

f 1.413,26. [Leidsch Dagblad, 17 april 1866) 

Heden Donderdag heeft aan de bureaux voor de Staatsspoorwegen de aanbesteding plaats 

gehad van het opnemen, vervoeren naar Eindhoven en aldaar opstellen van den boven

bouw der groote draaischijf van het station Tilburg. Daarvoor waren twee inschrijvings

biljetten ingekomen. De minste inschrijver was de heer D .A. Schreden alhier voor de som 

van f 1.140,-. [Leidsch Dagblad, 4 mei 1866) 

Donderdag [24 mei) heeft aan de bureaux der Staatsspoorwegen de aanbesteding 

plaatsgehad: [ .. . ]2.: van het maken, leveren en opstellen van vier draaischijven van 13,50 

el [; meter) middellijn. Daarvoor waren zes inschrijvingsbiljetten ingekomen . De minste 

inschrijvers waren de heeren D.A. Schreden en Comp. te Leiden voor de som van 

f 18.540,-. [Leidsch Dagblad, 26 mei 1866] 

Bij de openbare aanbesteding heden Donderdag [21 juni] op het Raadhuis gehouden, is 

het bouwen van een nieuwe ijzeren brug met trottoirs aan de Beestenmarkt in plaats van 

de Blauwpoortsbrug aangenomen voor de som van f 17.890,- door P. van der Kamp, 

timmerman alhier; terwijl het ijzerwerk zal worden vervaardigd in de fabriek van de H.H. 

O.A. Schreden en Comp. alhier. [Leidsch Dagblad, 22 juni 1866) 

Zeker als onderaannemer zal Schreden onvermoed veel zaken hebben gele
verd. Overigens moest hij in gevallen dat hij zelf hoofdaannemer werd, vaak 
ook weer onderaannemers voor timmer-, metsel en grondwerk in de arm 

nemen. Uit het feit dat Schreden in 1865 zeker zeventig werklieden 111 

dienst had, blijkt dat er sprake was van een flink bedrijf. 56 

Overlijden 

Inmiddels was Schreden een zeer gerespecteerd persoon geworden, onder 
meer blijkend uit zijn benoeming tot Ridder in de Orde van de Neder-
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landsche Leeuw in 1874--gerespecteerd, maar ook oud. Vermoedelijk heeft 
hij de zaken steeds meer overgelaten aan zijn zoon. Zijn lidmaatschap van 
het Koninklijk Instituut van Ingenieurs eindigde bijvoorbeeld in 1881, al 
bleef hij nog wel president-commissaris van de Stearine-fabriek Apollo te 
Schiedam, die hij in 1870 had helpen oprichten. D .A. Schreden overleed, 
"na een langdurig lijden", op 3 maart 1883, net 72 jaar oud geworden. 
Notaris Coebergh maakte de inventaris op van de omvangrijke nalaten
schap. Volgens de aangifte voor de Successiebelasting liet Schreden het voor 
die tijd enorme bedrag na van f 844.896 minus f 16.908, dus netto 
f 827.988. 57 

Zijn weduwe bleef in het pand Oude Singel 66 wonen tot 28 september 
1898, toen zij naar Nijmegen vertrok. Kort voordien had zij orde op zaken 
gesteld. Notaris Coebergh schreef een testament, dat later werd vervangen 
door een ander-mogelijk wegens het overlijden van een van haar drie 
zusters-dat in podood is bijgewerkt, dus fungeerde als een soort concept. 
Allereerst legateerde zij aan haar zussen Maria Magdalena (weduwe van 
Dominicus Antonius' broer Martinus Johannes Schreden), Geertruida 
Louisa Maria en Antoinetta Magdalena Maria Borzo elk het vruchtgebruik 
van f 30.000, in de latere versie verhoogd tot f 35.000. Haar zus Comelia 
Borzo, vrouw (later weduwe) van de Bossche notaris Franciscus Christianus 
Ummels, kreeg eveneens f 30.000, maar haar broer Charles werd met 
slechts f 5.000 afgescheept. Ook voor haar stief schoondochter had zij een 
legaat: Johanna Comelia Schretlen-Seeuwen kreeg maar liefst f 50.000. 
Ook haar petekind Josephina Maria Agatha Dominica Schreden, dochter 
van haar stiefZoon, werd met f 5.000 niet vergeten. Maar ook al haar 
dienstbodes, en instituten als de Vereniging van de H. Vincentius aPaulo, 
de Vereniging van de Heilige Elisabeth tot het bezoeken en ondersteunen 
van arme zieken en kraamvrouwen te Leiden, gesticht 'De Voorzienigheid' 
op de Hogewoerd, voor blinden, doofstommen enzovoort kregen f 2.000. 
Dat alles onder meer op voorwaarde dat "Zoo spoedig mogelijk na haar 
overlijden aan kloosterorden, bij voorbeeld aan die te AcheI, zal worden 
opgedragen duizend Heilige missen tot rust van haar ziel te lezen", waar
voor f 1.000 werd bestemd. Tot universeel erfgenaam benoemde zij haar 
stiefZoon Antonius Daniel Dominicus Schreden.5s 
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De loodsen aan de Maresingel. 

Foto J. Goedeljee, eind-1ge eeuw (GAL) . 

Zoon Schreden kocht eind 1883 een perceel aan de Stationsweg, waar 
hij een huis (Stationsweg 43 te Oegstgeest, per 1 augustus 1896 gemeente 
Leiden) op liet bouwen.59 Daar woonde hij met zijn vrouw Johanna Corne 
lia Seeuwen-geboren op 11 oktober 1853 te Rotterdam als dochter van 
Johannes Hendrikus Seeuwen, cargadoor, en Josephina Schietjes-, met 
wie hij op 18 mei 1876 in ondertrouw was gegaan. Op 31 mei 1898 ver
trok hij met zijn tien toen nog in leven zijnde kinderen naar Nijmegen. 

'De Nijverheid' in andere handen 

Schreden junior verkocht in 1887 de gebouwen en gronden, maar niet de 
machines, aan Barneveld en Seret. 60 Als koopsom werd een hypotheek 
verstrekt van f 25.000. Enige dagen later, op 10 oktober 1887, richtten 
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Wouter Adriaan Seret, wonende te Tiel, en Wouter Barneveld, wonende te 
Leiderdorp, ten overstaan van notaris H. Groenendaal te Gouda de "Fa. 
Seret & Barneveld" tot vervaardiging van en handel in stoommachines op.61 
De fabriek van Seret & Barneveld was geen lang leven 'beschoren, want 
reeds in maart 1889 werd de akte van liquidatie gepasseerd. 

Wouter Barneveld was geboren op 23 december 1858 te Amsterdam als 
zoon van Johannes Barneveld en Jacoba Sophia Both. Op 16 april 1887 
ging hij in ondertrouw (het huwelijk zal in Oegstgeest zijn gesloten) met 
Cornelia Petronella Clara Lijbering, geboren op 12 februari 1853 te Am
sterdam als dochter van Klaas Lijbering en Maria Anna Both. In 1887 
vestigde hij zich als smid op het adres Oude Rijn 92, in 1889 Haarlem
merweg 29a (in 1890 vernummerd in nr. 12) onder Leiderdorp, op 25 juli 
1890 Tweelingstraat 18, op 1 augustus 1890 naar het toen mogelijk spik
splinternieuwe en bij het bedrijfsterrein behorende Tweelingstraat 20, op 
1 augustus 1893 Mandenmakersteeg 3, en zij vertrokken ten slotte op 23 
oktober 1894 naar Londen. Eind 1889 had hij een gedeelte van het terrein, 
grenzende aan de Stedelijke Gasfabriek, voor f 20.000 aan de gemeente 
verkocht. 62 Het terrein moest voor 1 mei 1890 zijn ontruimd, behalve de 
grote loodsen, waar het de gasfabriek in verband met de kolenopslag juist 
om te doen was. Barneveld betaalde aan Schreden junior f 15.000 in 
mindering van de hypotheek en hernieuwde die voor een bedrag van 
f 10.000.63 Het laatste teken van leven van het bedrijf is uit 1892: op 19 
februari behandelde de gemeenteraad een verzoek om kwijtschelding van 
boete wegens te late oplevering van de Spanjaardsbrug. Na veel tijd vergend 
onderzoek door een commissie ad hoc besloot de raad op 25 mei 1893 ten 
slotte om f 450 van de f 900 boete te restitueren. 

Het bedrijf werd in 1893 geliquideerd. Gebouwen en inventaris werden 
te koop aangeboden.64 Koper van het eerste perceel was architect W.c. 
Mulder, die qualitate qua voor de gemeente Leiden handelde. De koopprijs 
bedroeg f 18.000, waar de 'kosten koper', geraamd op f 1.500, nog bij
kwamen. Met de uitgave van f 19.500 stemde de gemeenteraad op 5 
september zonder discussie in. Terreinen en gebouwen werden gevoegd bij 
die van de Gasfabriek, later geheten Stedelijke Fabrieken van Gas en 
Electriciteit. Inmiddels zijn alle gebouwen allang verdwenen. 

• M I Ij &j.I ... 1 



Bijlage. Inschrijvingen van D.A. Schreden & Co. 

Van door de firma O.A. Schreden & Co. (verder afgekort als OA) aan de gemeente Leiden 

geleverde bruggen (aangeduid met cijfers) en andere werken (aangeduid met leners) en door 

hem gedane inschrijvingen bij aanbestedingen (aangeduid met leners tussen haakjes) kunnen 

worden genoemd: 

a een ijzeren hek bij de Winepoort, aanbesteed op 12 februari 1863 voor f 700 aan 

OA; op te leveren 15 mei 1863. 

(b) op de Turfmarktsbrug, aanbesteed op 29 juni 1863 (op te leveren 16 november 

1863) aan de Wed. A Sterkman &Zn. te 's-Hage voor f 13.996, schreefOA in voor 

f 15.790. 

(c) op de Heerenpoortsbrug, aanbesteed op 29 juli 1863 aan J .W . Bertrand & Zn. voor 

f 1.999, schreef OA in voor f 2.000. 

(d) op een afsluithek bij de Heerenpoortsbrug schreef OA op 15 oktober 1863 in voor 

f 287,80. Hij was wel de laagste, maar omdat het biljet niet door de borgen getekend 

was, werd het aan J .W. Bertrand & Zn. gegund voor f 289. 

(e) op de Hoogewoerdsbrug, aanbesteed op 28 april 1862 aan J .W. Bertrand à f 1.979, 

schreef OA in voor f 2.103 . 

(f) op de Bostelbrug, aanbesteed op 17 maart 1862 aan J.L. Leefers à f 3.545, schreef 

OA in voor f 6.000. 

(g) op de St. Nicolaasbrug, aanbesteed op 2 mei 1864 aan Figee te Haarlem voor 

f 2.586, schreefDA in voor f 2.940. 

(h) op de Middelstegrachtbrug, aanbesteed op 2 mei 1864 aan Figee voor f 3.162, 

schreef OA in voor f 3.220. 

(i) op de Nieuwsteegbrug, aanbesteed op 2 mei 1864 aan A. Verhoog voor f 3.629, 

schreef DA in voor f 3.840. 
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(j) op de Koepoortsbrug, aanbesteed op 2 mei 1864 aan C. van Zaal en Guldemond te 

Hillegom voor f 6.949, schreefDA in voor f 7.700. 

1. een balans aan de Spanjaardsbrug, aanbesteed op 20 juni 1864 aan DA voor f 592, 

op te leveren voor 20 september. 

(k) op de ijzeren balansen voor drie bruggen, aanbesteed op 20 juni 1864 aan G. 

Beumers te Kralingen voor f 2.948, schreef DA in voor f 2.980 . 

2. de ijzeren bovenbouw van de Wittepoorrsbrug, aanbesteed op 23 januari 1865 aan 

DA voor f 5.300 . 

(I) op de ijzeren bovenbouw van de St. Jansbrug, aanbesteed op 6 februari 1865 aan 

Figee voor f 2.785, schreef DA in voor f 3.843,50. 

(m) op de ijzeren bovenbouw van de Langegrachtsbrug, aanbesteed op 6 februari 1865 

aan Figee voor f 1.825, schreef DA in voor f 2.585. 

3. de ijzeren bovenbouw van de Janvossenbrug, aanbesteed op 6 februari 1865 aan DA 

voor f 5.788 . 

(n) op de ijzeren stolp van een gashouder, aanbesteed op I I april 1865 aan Nolet en 

Driessen te Schiedam voor f 2.018,40, schreefDA in voor f 3.300. 

(0) op de Touwersbrug, aanbesteed op 19 februari 1866 aan P. Kaptein den Bouw

meesterte Leiderdorp voor f 5.444, schreef DA in voor f 6.031. 

(p) op de Rijnsburgerbrug, aanbesteed op 17 december 1866 aan "De Prins van Oranje" 

(voorheen wed. A. Sterkman & Zn. te Den Haag) voor f 5.364, schreef DA in voor 

f 5.700. 

(q) op de "insluiting" bij de Hogewoerdspoort, aanbesteed op 24 januari 1867 aan J. Dee 

voor f 447, schreefDA in voor f 793. 

4. de Oranjebrug, aanbesteed aan DA op 6 juni 1867 voor f 1.850. 

(r) op de Kerkpleinbrug, aanbesteed op 6 juni 1867 aan J .W. Bertrand & Zn. voor 

f 1.243, schreef DA in voor f 1.3 I 2. 

(s) op enige werken aan de muren van de Hoogstraat, aanbesteed op 6 juni 1867 aan A. 

Verhoog voor f 1.500, schreef DA in voor f 1.706. 

5 . de ijzeren bovenbouw van de (nog bestaande) Kerkbrug, aanbesteed op 24 oktober 

1867 aan DA voor f 1.000. 

t. de ijzeren jukken voor de Vismarkt, aanbesteed op 9 november 1867 aan DA voor 

f 189. 

(u) op de Gansoordbrug, aanbesteed op 25 januari 1869 aan J .W. Bertrand & Zn. voor 

f 2.868, schreef DA in voor f 3.800. 

6. de Heerenbrug, aanbesteed op 5 april 1869 aan DA voor f 1.415. 
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De Kerkbrug: 

een product van Schretlen uit 1867 (GAL). 

7. de Dekenbrug, aanbesteed op 5 april 1869 aan DA voor f 940. 

8. het veranderen van de Groote Havenbrug in een ijzeren draaibrug, aanbesteed op 14 

februari 1870 aan DA voor f 15.006. 

9. het vernieuwen van de Kippenbrug, aanbesteed op 16 februari 1874 aan DA voor 

f 5.830. 

(v) het vervangen van de Marebrug (ophaalbrug) door een draaibrug voor dubbel spoor 

met tronoirs, aanbesteed op 25 januari 1875; laagste inschrijver was DA met 

f 24.990, hetgeen sterk boven de raming van de Gemeentearchitect was. De 

Gemeenteraad besloot op 28 januari tot heraanbesteding met enige wijziging in het 

bestek; laagste inschrijver was de Grofsmederij met f 24.291, die het ook inderdaad 

gegund werd. DA protesteerde bij Gedeputeerde Staten tegen deze gang van zaken 

(hij had de tweede keer voor f 24.300 ingeschreven), doch dit mocht niet baten. 

(notulen B & W 1875, fol. 32 en 53). 
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10. het vernieuwen van de ophaalbrug in ijzerconstructie van de Leiderdorpse brug, 

aanbesteed op 25 januari 1875 aan DA voor f 5.600. 

11. de Utrechtse brug, aanbesteed op 31 januari 1876 aan DA voor f 4.726. 

12. de Kraaierbrug, aanbesteed op 12 februari 1877 aan DA voor f 4.867. 

13. de Rustieke brug aan het eind van het Levendaal in het Plantsoen, aanbesteed op 20 

januari 1881 aan DA voor f 2.855. Deze zogenaamde Plantagebrug zou volgens het 

opschrift in 1882 zijn geleverd (Groet uit Leiden (Leiden 1982) nr. 91) . 

14. de A1kemadese brug, aanbesteed op 2 februari 1882 aan DA voor f 3.341; hoogste 

inschrijving f 4.300. 

15. de Singelbrug, aanbesteed op 2 februari 1882 aan DA voor f 3.685; hoogste 

inschrijving f 4.250, vier inschrijvers. 

(w) de Schrijversbrug, aanbesteed op 31 maart 1884 aan de Grofsmederij voor f 10.650, 

schreef ADD voor f 11.198 in . 

16. het aanbrengen van verbeteringen aan de Blauwpoortsbrug, aanbesteed op 27 april 

1885 aan ADD voor f 3 .261. Omdat de oplevering te laat plaatsvond, werd ADD 

beboet, waartegen hij op 30 oktober 1885 een rekest bij de Gemeenteraad indiende. 

Bij Raadsbesluit van 19 november 1885 (Ingekomen Stuk nr. 54, Verslag p. 23) werd 

hem de helft daarvan kwijtgescholden. 

Tussen 1885-1892 kan niet meer (tenzij door een buitensporig tijdrovend doorlezen van de 

kranten) nagegaan worden welke bruggen of andere werken door ADD en zijn opvolgers 

werden aangenomen . 

Van bruggen buiten Leiden (bijvoorbeeld te Hoogmade over de Does, te Koudekerk, 

Alphen, Zwammerdam en Bodegraven over de Oude Rijn enz.) is minder gemakkelijk vast 

te steUen wie ze vervaardigd heeft. Bovendien zijn ook bijna al deze bruggen door modernere 

vervangen . 

Van de bovengenoemde door Schreden gemaakte bruggen zijn de volgende gedrukte 

bestekken aanwezig in de bibliotheek van het Gemeentearchief: 3 (21906 p), 4 (22075 p), 

5 (21976 p), 6 en 7 (21956 p), 8 (21936 p), 12 (21993 p), 13 (22105 p), 14 (21880 p), 15 

(21899 p) en 16 (21887 pl . 

Fotografische afbeeldingen van deze bruggen (ofschoon niet systematisch nagezocht, wat 

erg tijdrovend is) : 2 (8665 c 3, 3a en 3b kf), 3 (8118 b 12 kf), 5 (81500-4a, 6 kf), 7 (een 

latere?, 8368 c 7 kf), 8 (8082b-8 mf), 11 (8606b 3 en 03 kf) , 13 (8440-6 kf), 14 ( 8002c-4, 

4b, 5a kf), 15 (8564b-l kf) en 16 (8008c-l kf) . 

Als bronnen zijn te vermelden: de Leidsche Courant, SA 1851-1929, inv.nr. 611 en 618 

en de notulen van B & W (trefWoord "Aanbestedingen"). 
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Windmolens 

Wat de door Schreden geleverde gietijzeren onderdelen voor windmolens betreft: zoals ook 

bij de collega-ijzergieterijen gebruikelijk was, werden deze van een nummer en vaak ook jaartal 

voorzien, vooral omdat hierop garantie gegeven werd. In tal van archieven van polders en 

waterschappen bevinden zich nog deze garantiebewijzen, omdat die soms voor honderd jaar 

golden (en zoals gezegd niet ten onrechte!). Een onderzoek in tal van polderarchieven uit de 

streek rond Leiden, aanwezig bij het Hoogheemraadschap van Rijnland, bracht aan het licht 

dat Schreden bepaald geen hofleverancier genoemd kan worden; zijn concurrent Sterkman/De 

Prins van Oranje leverde er aanzienlijk meer (zie voor dit bedrijf O .G. van Hooff, 'De 

ijzergieterij en machindàbriek "De Prins van Oranje" te 's-Gravenhage, leverancier van bouw

kundig gietwerk en (stoom)bemalingsinstallaties in Nederland in de tweede helft van de 1ge 

eeuw', in Industriële ArcheokJgie 35 (1990) 50-57). 

Voor wat Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland betreft, wordt voor meer informatie 

over de betreffende molens verwezen naar Molms in Noord-Holland. Invmtarisatie van het 

Noordhoflands moknbrnt (Amsterdam 1981), De molens van Zuid-Holland (Den Haag 1980) 

en M. van Hoogstraten, De molens van Zeeland (Middelburg 1972). Niet alle provinciale 

molenboeken geven consequent informatie over opschriften en dergelijke van boven- en water-

assen. 

1. 1856 Grote en Kleine stadspolder te Leiderdorp, bovenas van een zeer vreemd 

model volgens A. Sipman, Molenbouw, p. 464 en afb. 2 op p. 465, 

geleverd in 1856 bij de nieuwbouw van deze qua model merkwaardige 

molen. 

2. 1860 Papiermolen De Schoolmeester te Westzaan (Noord-Holland 118). 

3. 131 1864 Poldermolen De Woudaap te Uitgeest (Noord-Holland 98) . 

4. 134 1864 Poldermolen De Ooster-N van de Zijpe- en Hazepolder te Schagerbrug 

(Noord-Holland 14); deze molen heeft ook een door Schreden geleverd 

ijzeren scheprad met een diameter van 4,86 m. 

5. 1865 Poldermolen Boterhuismolen onder de gemeente Warmond (Zuid

Holland 25). 

6. 149 1868 Korenmolen Ceres te Bovenkarspel (Noord-Holland 35). 

7. 150 1868 Pelmolen Het Prinsenhof te Westzaan (Noord-Holland 120). 

8. 1871 Poldermolen Meerburgermolen te Zoeterwoude (Zuid-Holland 51). 

9. 177 1873 Poldermolen Stevenshofjesmolen te Wassenaar, thans Leiden (Zuid-

Holland 46). 
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10. 190 1876 Poldermolen Doeshofmolen te Leiderdorp (Zuid-Holland 43). 

11. 192 1876 Poldermolen Papewegse molen te Voorschoten. geleverd voor f 318. 

met garantiebewijs d .d. 9 augustus 1876. 

12. 195 1877 Poldermolen Boterhuismolen onder Warmond. wateras (Zuid-Holland 

25) . 

13. 197 1877 Poldermolen Doesmolen te Woubrugge. wateras (Zuid-Holland 41) . 

14 . 199 1877 Korenmolen De Gooyer te Amsterdam. as gestoken 1927, gebroken in 

1972 (Molennieuws 1978 p. 20; hier wordt niet de naam Schreden 

gegeven. maar uit het feit dat de as in Leiden gegoten was. kan deze 

toeschrijving met een gerust hart plaatsvinden) . 

15. 

16. 205 

17. 210 

18. 215 

19. 228 

20. 23 4 

21. 241 

1879 

1881 

1882 

1884 

1886 

1887 

Polder Elsgeest (Hoogheemraadschap van Rijnland. Polderarchief 

1.2.4.6. voorheen inv.nr. 12. thans 1321). bij de ingekomen stukken 

een garantiebewijs voor een scheprad, afgegeven d .d . 30 juli 1877. 

Molen van de Grebpolder, Schoorldam (Noord-Holland 23) . 

Korenmolen "' t Hert" te Elkerzee (Zeeland 2). 

Poldermolen De Kort\andse molen te Alblasserdam (Zuid-Holland 

157). 

Poldermolen De Buurtermolen onder Alkemade (Zuid-Holland 12). 

Poldermolen De Obdammermolen te Obdam (Noord-Holland 49). 

Korenmolen "De Hoop" te Zevenaar, G~ld",s Molenboek blz. 619. waar 

alleen nummer en jaartal gegeven worden. maar geen naam of plaats. 

22. 243 1887 Molen van de Zuidpolder onder Edam (Noord-Holland 102). 

Op loktob", 1887 v",kocht A.D.D. Schretlen zijn fobriek 

23. 1888 Korenmolen De Otter te Oterleek (Noord-Holland 77). Seret & 

Barneveld. Leiden . 

Op 15 maart 1889 kocht Barneveld S",et uit 

24. 18891 Korenmolen De Santhaes te Santpoort (Noord-Holland 138). W. 

Barneveld & Co .• Leiden. 1878 (moet dus foutief jaartal zijn). 

25 . 1892 Poldermolen De Zwanburgermolen te Warmond (Zuid-Holland 18). 

W. Barneveld. Leiden. 1892. 

Probleemgevallen. ongenummerd en/of ong~merkt: 

26. Polder Hoogeweg te Noordwijk: alleen de naam Schreden; alle voor een 

onderzoek in aanmerking komende stukken uit het archief van de 

polder zijn verloren gegaan. 
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Noten 

'DE NIJVERHEID' 

123 

Buitenwegse polder, gemeente Maarssen (Nieuw Utrechts Molenboek p. 

191); slechts leesbaar D.A. Schreden te Leiden, nummer en jaartal 

onder de vulstukken; hier aangebracht in 1931 met een rollager onder 

de as naar het systeem van molen maker A.). Dekker te Hazerswoudel 

Leiden. 

1. B.S. Kapsenberg, Uit ijzer gegoten. Beeld van de Deventer ijzergieterij Nering Bögel en haar 

produkten (J 756-1932) (Zutphen 1982). 

2. A.R.J.R. Callewaert, 'De Nederlandse metaalindustrie, 1850-1990', in Historische 

Bedrijftarchieven 2, Basis-metaal, maaa/produktenindustrie en scheepsbouw. Een geschiedenis 

en bronnenoverzicht (Amsterdam 1992) 13-49. 

3. De oudste zoon Daniel was winkelierltabakverkoper van beroep en de andere zoon 

Marinus Johannes, later heelkundige, was zonder beroep; bovendien waren er nog vier 

dochters . 

4 . Gemeentearchief Leiden (zoals ook alle volgende archiefbronnen, tenzij anders vermeld), 

protocol notaris J.A. Prijn 1834, akte nr. 70 (26 juni 1834). 

5. Secretariearchief(SA) 1816-1851, inv.nr. 4461A, nr. 1563. De akte van compagnieschap, 

vermoedelijk verleden voor een Leidse notaris, is niet teruggevonden; wél die van 1 

november 1833, waarbij John Mercer, machinewerker te Leiden, Hendricus Jacobus 

Hermans, zonder beroep, te Leiden, en Gerardus Antonius Croes, zonder beroep, te 

Amsterdam, een Eàbriek "in alle soorten van greynen en wollen stoffen, sayetten en wolle 

garen, zoowel om deze beide laatste te vervaardigen als te spinnen voor anderen" alhier 

oprichtten onder de naam Mercer, Hermans en Croes, met een kapitaal van f 10.000 

verstrekt door Croes, de kennis van Mercer, die twee uitvindingen had gedaan, en de 

leiding en administratie van Hermans. Dit bedrijf heeft vermoedelijk slechts zeer kort 

bestaan; protocol notaris JA. Prijn 1833, akte nr. 109. 

6. CB.A. Smit, 'De eerste stoommachines in de Leidse industrie, 1800-1850', Industriële 

Archeologie 34 (1990) 12-32. 

7. Protocol notaris ).A. Pijn, inv.nr. 254, akte nr. 169, fol. 1057 (31 december 1836); 

Schreden, Mercer en Hermans, Eàbrikanten, erkennen f 6.000,- ontvangen te hebben 

uit het Fonds tot aanmoediging der Nationale Nijverheid, af te lossen in jaarlijkse 

termijnen van f 600,-, met als zekerheidsstelling het huis en pakhuis van Schreden , 

thans pakhuis, tevoren twee huizen, Hogewoerd noordzijde tegenover de Barbarasteeg, 
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wijk 2 nr. 419, en het huis en erf, thans i jzergieteri j, aan de HerengrachtfV estestraat, met 

stoommachine enz. 

8. Protocol notaris H. Roskes 1835, akte nr. 322 (10 december 1835). 

9. Protocol notaris A.B. Barkey 1836, akte nr. 167 (26 mei 1836). 
10. Protocol notaris A.B. Barkey 1837, eerste deel, fol. 165 (7 maart 1837). 

11. SA 1816-1851, inv.nr. 4461A, nr. 2203 (19 november 1836). 

12. Protocol notaris JA. Prijn 1836, akte nr. 39 (20 april 1836). 

13. Notulen B & W 1836-1, fol. 34. 

14. Protocol notaris JA. Prijn 1836, akte nr. 169. 

15. Algemeen Rijksarchief, Archief Rechtbank van Eerste Aanleg, inv.nr. 45, zitting 27 
oktober 1835, vonnis 24 november 1835, nr. 388 (waarbij drie deskundigen werden 

aangesteld om een en ander te taxeren). 

16. SA 1816-1851, inv.nr. 4603, fol. 147, 151, 153-154, 156. 

17. CB.A. Smit, 'De introductie van de stoomkracht in Leiden', in: J .W. Marsilje e.a. red. , 

Uit Leidu bron geleverd. Studies over Leiden en de Leidenaren in het verleden, aangeboden 

aan drs. B.N Leverland bij zijn aficheid als adjunct-archivaris van het Leids Gemeentearchief 

(Leiden 1989) 527-535; helaas is niet bekend hoeveel PK de machine leverde. John 

Mercer woonde in ieder geval nog eind 1836 in Leiden, want op 22 oktober 1836 werd 

door Genit Halderiet publiek verkocht ten overstaan van notaris A.B. Barkey (inv.nr. 10, 

fol. 420v) onder nr. 6 een groot hecht huis en erve met drie benedenkamers, waaronder 

een grote, genummerd Herengracht wijk 7 nr. 133, verhuurd aan Jan Mercer tot 1 mei 

1837 voor f 160 per jaar. 

18. Protocol notaris JA. Prijn, inv.nr. 257, akte nr. 97, fol. 500 (9 juli 1839). 

19. Ibidem, inv.nr. 258, akte nr. 122, fol. 706 (9 november 1840). 

20. Ibidem, akte nr. 123, fol. 709 . 

21. Archief Afd. Leiden Nederlandsche Mij. ter bevordering van Nijverheid, inv.nr. 8, p. 15; 

overigens bedankte De Timmerman al in 1842, toen hij uit de firma getreden was. 

22. Notulen B & W 1844-1, fol. 9v. 

23. SA 1816-1851, inv.nr. 4470, akte nr. 2026 (24 april 1845). Een half jaar later werd tegen 

een recognitie (jaarlijkse erkentenis) van f 1 het recht verkregen in de voorgevel van de 

nieuwgebouwde metaalgieterij aan de Groenesteeg twee grote naar buiten openslaande 

deuren te mogen aanbrengen; SA 1816-1851, inv.nr. 4470, akte nr. 2068 (13 oktober 

1845). 

24. Protocol notaris J .A. Prijn 1846, akte nr. 128 (18 september 1846) . 

25 . SA 1816-1851 , inv.nr. 4470, akte nr. 2131 (18 september 1846). 

26 . Idem, nrs. 2306 en 2368 (10 mei 1851). 

27. Protocol notaris JA. Prijn 1861, akte nr. 60 (7 juni 1861). 

28 . Geschiedenis van de techniek in Nederland 3 (Zutphen 1993) 119. 
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29. Geschiedenis van de techniek in Nederumd I (Zutphen 1992) 181. De Nieuwebrug was 

in 1849 ontworpen door de Dordtse stadsarchitect G.N. ltz; een constructietekening nr. 

C-6-2-5 bevindt zich in GAL, Bibliotheek Leiden en omgeving, cat. nr. 58544/02 pf. 

30. Geschiedenis der techniek in Nederland 5 (Zutphen 1994) 219 . 

31. Notulen B & W 1854, bijlage 35 (13 januari 1854). 
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De fabricage van een Eoo-damketting 

met een diameter van 92 mm in 1962 (GAL) . 



'Omzien zonder wrok'. 
Herinneringen aan de Koninklijke Nederlandse 
Grofsmederij 

GERT-JAN VAN RIJN / MONIQUE WITTEMAN 

Inleiding 

Op de morgen van 6 april 1978 meldde het radionieuws dat de Koninklijke 
Nederlandse Grofsmederij (KNG) in Zoeterwoude onverwachts bezet was 
door de industriebonden NW en NKV en een actiecomité van werknemers. 
Reden voor de bezetting was het voortbestaan van het noodlijdende metaal
bedrijf. De bezetters eisten het vertrek van directeur Schut en het behoud 
van werkgelegenheid. Ondertussen bleef het personeel zoveel mogelijk door
werken. Hun actie kreeg veel steun vanuit de Leidse bevolking en stond ook 
landelijk volop in de aandacht. 

In Het grofschandaal deden de actievoerders verslag van de bezetting en 
de aanloop daar naartoe. 1 Het is een betrokken boek, waarin de actie-voer
ders en oud-medewerkers van de Grofsmederij veel zelf aan het woord 
komen. Opvallend aan hun uitspraken is dat zij een duidelijk onderscheid 
aanbrengen tussen de jaren voor 1960 en de jaren daarna. Voor 1960 leek 
er nog niets aan de hand te zijn met de Grofsmederij en was de band tussen 
het bedrijf en de werknemers zonder meer hecht; het was "één grote 
familie". Het naoorlogse succes van het bedrijf had iedereen-achteraf 
bezien-te gemakzuchtig gemaakt. De directie had te weinig geïnvesteerd 
in vernieuwing van technieken en producten; de werknemers hadden teveel 
vertrouwen gesteld in het handelen van de directie. Dit alles begon zich aan 
het eind van de jaren zestig te wreken. Toen voor de werknemers in 1978 
de maat vol was, was het bedrijf reddeloos verloren. 

Dit artikel bevat vier biografieën van oud-medewerkers van de Grof
smederij, waarbij hun persoonlijke herinneringen aan dit eens zo gerenom
meerde metaalbedrijf centraal staan. De hoofdpersonen kwamen alle vier 
tussen 1948 en 1955 in dienst bij de Grofsmederij en bleven er werken tot 
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in de jaren zeventig. Ze maakten dus zowel de gouden jaren als het verval 
van dichtbij mee. Een van hen was arbeider, twee waren werkbaas en een 
van hen behoorde tot het kantoorpersoneel. Tezamen vormen ze een rede
lijke dwarsdoorsnede van de werknemers in het toenmalige bedrijf. 

Het vastleggen van herinneringen aan de Grofsmederij in de naoorlogse 
periode is de moeite waard. Nederland veranderde tussen 1945 en 1970 in 
rap tempo van een industrieel-agrarische in een verzorgingsstaat, waarvan 
de economie in toenemende mate op dienstverlening werd gericht. Hoe 
werkten deze maatschappelijke veranderingen op individueel vlak door in 

carrière en persoonlijk leven? 
Ten grondslag aan de vier biografieën liggen interviews die in 1995 

werden gehouden door studenten sociale geschiedenis aan de Rijksuniversi
teit Leiden. Zij deden dit binnen het kader van het werkcollege 'Omzien in 
Wrok?' onder leiding van Dirk Jaap Noordam. Centraal stond de vraag op 
welke manier voormalige werknemers van de Grofsmederij (en enkele 
Leidse textielbedrijven) terugkeken op de naoorlogse periode. Was het een 
'omzien in wrok' , vanwege de teloorgang van de oude industrieën, of waren 
de goede herinneringen belangrijker? Zonder meer keken de respondenten 
met plezier terug op hun werk en hun collega's. In een of twee gesprekken 
gingen zij in op open geformuleerde vragen, die waren gerangschikt naar 
thema. Deze oral history-methode levert vaak waardevolle informatie op 
over thema's die in bedrijfsarchieven meestal onderbelicht blijven. Vervol
gens werden de interviews bewerkt tot toegankelijke biografieën, waarvan 
er hier vier in verkorte vorm worden gepresenteerd. Er is daarbij voor ge
kozen om de oud-werknemers zoveel mogelijk zelf hun verhaal te laten 
vertellen. 

De interviews zijn afgenomen door Monique Witteman (Riemers) , 
Ingrid Ardonne (Van den Berg), Mattijs van de Wiel (De Groot-een 
pseudoniem) en Gert-Jan van Rijn (Spijker). Aan het slot is een korte lijst 
met vaktermen uit de metaalindustrie opgenomen; deze woorden zijn in de 
tekst gemarkeerd met een asterisk. 

DE GESCHIEDENIS VAN DE GROFSMEDERIJ IN VOGELVLUCHT 

In 1834 verscheen de brochure Berigt wegens den spoorweg tussen Amsterdam 
en Keulen van William Archibald Bake (1783-1843). Hierin pleitte Bake 
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voor de aanleg van een spoorlijn naar het Ruhrgebied, juist op het moment 
dat in België de aanleg van spoorlijnen onmiskenbaar op gang kwam. Het 
net van Nederland afgescheiden België had op dit gebied een duidelijke 
voorsprong, omdat het rond Luik beschikte over een eigen metaalindustrie. 
Daar werd op grote schaal stafijzer-staal-geproduceerd in door stoom
kracht aangedreven walsinrichtingen: ijzer dat hard genoeg was om er rails 
van te maken. Bake wist waarover hij sprak, want koning Willem I had 
hem in 1825 benoemd tot regeringscommissaris bij het bedrijf van J. 
Cockerill in Luik, om daar te waken over de investeringen. Na de afschei
ding van België gingen niet alleen de investeringen van Willem I verloren, 
maar kwam ook een einde aan Bake's betrekking. Maar Bake liet het niet 
bij een schriftelijk pleidooi, hij zag ook kans om zelf, met zijn opgedane 
expertise, stafijzer te fabriceren en zo zijn bijdrage te leveren om Nederland 
op te stuwen in de vaart der volkeren. 

Bake vestigde zich in Leiden en werkte daar zijn plannen uit. Het vele 
water in en rond de stad bood voldoende mogelijkheden voor het aanvoeren 
van grote hoeveelheden steenkool en schroot van afgedankt smeedijzer. In 
werkplaatsen kon het schroot klein gemaakt worden en tot pakketten ver
werkt, die men tot smeedhitte bracht in puddelovens*. Eenmaal op hitte 
werd deze zogenaamde loep* met de hamer gesmeed tot het een homogene 
samenstelling had. Tot slot volgde het walsen, waardoor het taaie stafijzer 
ontstond. 

De plannen van Bake vonden weerklank binnen, maar ook buiten 
Leiden. Geldschieters, waaronder ook koning Willem I, voorzagen hem van 

een beginkapitaal van f 200.000. De gemeente Leiden stelde een terrein ter 
beschikking op een deel van de vestwal "tusschen het bastion met de as
schuur en de droogerij van Lijm en Zeemleder van J.G. van Wensen."2 Op 
dit 5.000 m2 grote terrein aan de Zijlsingel verrezen in 1836 de eerste 
werkplaatsen van de Nederlandsche Grofsmederij. Een Duitse firma 
bouwde de wals inrichtingen en een stoommachine met een vermogen van 
47 PK. Het ketelhuis had men zo gebouwd dat er later nog een tweede 
stoommachine naast zou passen. 

Inmiddels was de aanleg van de eerste spoorlijn in Nederland, tussen 
Haarlem en Amsterdam, in volle gang. Bake wilde zeker zijn van de op
dracht om de rails hiervoor te leveren en bood daarom hoopvol een prijs die 
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onder de kostprijs lag. Dit werd het jonge bedrijf echter bijna fataal, omdat 
het moeilijk bleek om rails tè leveren van een hoge en constante kwaliteit. 
Uiteindelijk betrok de Grofsmederij een groot deel van de rails uit Enge
land, waarvoor de aandeelhouders moesten bijspringen. Deze affaire leidde 
er in 1840 uiteindelijk toe dat Bake zijn ontslag nam. Zijn opvolger was W. 
Wolters, die in 1837 in het bedrijf was gekomen als boekhouder. Onder 
zijn leiding verlegde de Grofsmederij haar werkterrein naar de scheepsbouw. 
Het begon toen in 1841 een proefanker ter keuring aan de Marine werd 
gestuurd, waaruit-aangezien het goed in de smaak viel-orders voort
kwamen voor de bouw van een serie ankers en scheepsknieën*. In het spoor 
van de Marine begonnen ook bedrijven orders te plaatsen voor scheeps
onderdelen en -benodigdheden, zoals kettingen. In 1844 volgde de aan
besteding van de bouw van een ijzeren trekschuit voor de stad Leiden en 
bouwde de Grofsmederij haar eerste volledige schip. Op het moment dat 
Willem I het bedrijf in 1850 het predikaat 'koninklijk' verleende, waren er 
al zo'n negentig mannen in dienst. De grote vraag naar kettingen maakte 
het in de jaren vijftig noodzakelijk om het bedrijf uit te breiden. 

De opvolgers van Wolters, die overleed in 1861, breidden de werkzaam
heden waarin de Grofsmederij actief was verder uit. Naast de anker- en 
kettingfabricage en de scheepsbouw tekende het bedrijf ook in op op
drachten voor de constructie van andere grote werken, zoals lichttorens, 
bruggen, sluisdeuren, elevators*. Toch leek de KNG aan de buitenkant het 
meest op een scheepswerf. In 1876 werd een scheepshelling in gebruik 
genomen voor reparaties aan schepen; in 1881 werd aan de Zijlsingel de 
eerste zelfgebouwde stoomboot te water gelaten. Er zouden er nog vele 
volgen, waaronder sleepboten, klokbakenschepen en lichters*. Aan de bouw 
van schepen kwam veel gietwerk te pas, dat de Grofsmederij uitbesteedde 
aan ijzergieterijen, zoals die van D.A. Schreden aan de Herengracht. Gaan
deweg werd het rendabel voor de Grofsmederij om zelf een gieterij te 
openen. Voor de bouw van een daartoe benodigde smeltoven gaf de 
gemeente in 1889 toestemming. In 1899 verwierf de Grofsmederij een 
grote opdracht voor de bouw van een baggermolen. 

Toch groeide de KNG nooit uit tot een echte scheepswerf. De reden hier

voor was dat het vaarwater van de Zijlsingel te smal werd voor de steeds 
groter wordende schepen. Op den duur zouden er aan de Zijlsingel geen 
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Leerlingen van de leerschool KNG in 1947. 

schepen meer te water gaan. Wel bouwde de Grofsmederij tussen 1911 en 
1914 nog acht baggermolens. HielVoor werd een terrein aangekocht aan het 
Buitenspaarne in Haarlemmerliede, dat fungeerde als montagewerf waar de 

grote casco's in elkaar werden gezet. 
De belangrijkste producten van de KNG zouden ankers en kettingen 

blijven. In 1899 verplaatste de Grofsmederij de kettingfabricage naar een 
nieuw terrein aan De Waard, buiten de stad. Deze nieuwe fabriek was 
speciaal gebouwd voor een nieuw, gepatenteerd procédé van kettingfabri
cage. Rond de eeuwwisseling bedroeg het aantal werknemers zo'n 270, 

hoewel in tijden van industriële neergang ongeschoolde arbeiders als eerste 
ontslag werd aangezegd; als er werk was, mochten ze terugkomen. In 
september 1910 werd het bedrijf opgeschrikt door een staking van werk-
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nemers uit de kettingfabriek, die zich verzetten tegen een aangekondigde 
loonsverlaging. Omdat het een wilde staking betrof, hielden de bonden hun 
kassen gesloten en waren de stakers uiteindelijk kort voor Kerstmis gedwon
gen hun verzet op te geven. 

De Eerste Wereldoorlog was voor de Grofsmederij een tijd van stag
natie. Na 1918 pakte men de draad echter weer snel op. In 1920 viel het 
besluit om de gieterij, de smederij en de draaierij grondig te vernieuwen. In 
1923 kreeg de Grofsmederij weer een opdracht voor de bouw van een 

baggermolen. De toegenomen welvaart maakte het mogelijk dat er in 1924 
een pensioenfonds voor de werknemers kwam. Het uitbreken van de crisis 
maakte in 1930 abrupt een einde aan de groei . Het terrein in Haar
lemmerliede moest verkocht worden; de werknemers kregen te maken met 
kortere werktijden en loonkortingen. Toen er vanaf 1936 verbetering op
trad in de conjunctuur investeerde de KNG in nieuwe machines voor de 
kettingfabriek. Al in 1931 had het bedrijf een nieuw soort ketting gepro
duceerd, waarvan men hoge verwachtingen had. Deze EGO-ketting, wat 
staat voor 'Electrisch Gelast Onbreekbaar', zou een belangrijke basis vor
men voor het naoorlogse succes. Aan de vooravond van de Tweede Wereld
oorlog telde het bedrijf vijfhonderd werknemers. 

De eerste jaren van de bezetting kon de Grofsmederij doorwerken. De 
werknemers waren vrijgesteld van Arbeitseinsatz omdat de Duitsers het een 
belangrijk bedrijf vonden. In 1942 kon de KNG zelfs de gieterij overbrengen 
naar De Waard. Pas in 1944 kwam de productie stil te liggen. Het bedrijf 
deed in het laatste oorlogsjaar veel voor de werknemers. Van de leren aan
drijfriemen van stilstaande machines maakte men schoenzolen en met een 
gaarkeuken probeerde men iedereen te voeden. Omdat men nu wel bang 
was voor vorderingen werden belangrijke machines, zoals de smeedpers, tot 
in de kleinste onderdelen gedemonteerd en verborgen. De sloten rondom 
de kettingfabriek lagen vol met vele meters ketting. 

BLOEI EN VERVAL DE GROFSMEDERIJ NA 1945 

In 1946 werd de ketting- en ankerfabricage hervat. Al snel kwamen ook 
orders voor constructiewerken binnen. De Nederlandse economie had 
immers ten tijde van de oorlog schade opgelopen die nu weer moest worden 
hersteld. Onder leiding van directeur ir. M.e. de Jong, in 1936 in het 
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bedrijf begonnen als hoofdingenieur, zette een lange periode van sterke 
groei in voor de KNG. 

Ook het personeelsbestand nam sterk in omvang toe. Toen het bedrijf 
in 1961 het 125-jarig bestaan vierde, waren er ruim 700 mensen in dienst. 
Omdat goede werknemers schaars waren, probeerde de KNG haar personeel 
aan zich te binden. Om tegemoet te komen aan de grote woningnood ging 
het bedrijf investeren in woningbouw voor de werknemers. Ook kwam er 
vanuit het bedrijf meer aandacht voor 'gezelligheid'. Er werd een perso
neelsvereniging opgericht en er kwamen verenigingen voor toneel, voetbal, 
muziek en acrobatiek. Toen vanaf het einde van de jaren vijftig ook de 
lonen sterk gingen groeien, leken de bomen tot in de hemel te groeien. 

De jaren zestig stonden in het teken van kostenverlaging door produc
tieverhoging in alle afdelingen. Aanvankelijk werd dit alleen ingegeven door 
het structurele gebrek aan geschoold personeel en de sterke loonstijgingen. 
Om het aantal werknemers op hetzelfde peil te houden, ging de Grof
smederij 'gastarbeiders' aantrekken. Vooral voor de gieterij zag men goede 
perspectieven. Datzelfde jaar startte dan ook een grote uitbreiding en ver
nieuwing van deze afdeling. 

Halverwege de jaren zestig erkende het bedrijf dat het nauwelijks meer 
mogelijk was om de stijgende productiekosten te compenseren met produc
tieverhoging. De directie hoopte in 1966 het tij te kunnen keren door te 
gaan samenwerken met Werkspoor (Amsterdam) en Wilton-Feijnoord 
(Schiedam). De eigen smederij, het meest onrendabele deel van de KNG, 

werd afgestoten naar de Verenigde Grofsmederijen in Amsterdam, waar de 
KNG voor een derde in zat.3 Tegelijkertijd begonnen het bedrijf de gevolgen 
te merken van de afnemende bedrijvigheid in de Nederlandse scheepsbouw. 
De anker- en kettingfabriek bleek de concurrentie met het buitenland niet 
goed aan te kunnen. Als gevolg hiervan raakten deze afdelingen onderbezet 
en moest personeel worden overgeplaatst naar de gieterij of andere 
afdelingen. Ook vertrokken veel werknemers naar elders. 

De enige afdeling die in de tweede helft van de jaren zestig nog op volle 
toeren draaide, was de gieterij. Dit was vooral te danken aan de groeiende 
vraag van de staalfabrieken naar blokvormen* en gietplaten*. Door over te 
schakelen van kolen op aardgas wist men de capaciteit te vergroten. In 1969 
werd de gieterij verder uitgebreid. Daardoor steeg het aantal werknemers 
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van 566 naar 630. Als gevolg van het grote personeelsverloop waren dit 
veelal gastarbeiders. Een jaar later kreeg het personeel van de KNG een grote 
klap te verwerken. De directie deelde mee dat Hoogovens in Ijmuiden in 
de toekomst, met ingang van 1974, zelf blokvormen ging produceren. De 
frustratie hierover reageerde de directie in het jaarverslag af op de gast
arbeiders. Zij kregen de schuld van de geringe productiestijging van 'slechts' 
dertien procent: "De sterke bezetting met buitenlandse werknemers en de 
daaruit voorrvloeiende communicatieproblemen hebben de productie
stijging geremd. "4 

Veel werknemers trokken zelf hun conclusie uit de onrwikkelingen en 
gingen ander werk zoeken. Door dit verloop daalde het aantal werknemers 
in twee jaar tot 570. In 1971 sloot de Grofsmederij de onrendabele ketting
fabriek en werden er tachrig mensen ontslagen. Een jaar later volgde het 
ontslag van nog eens 150 werknemers. Met behulp van organisatiebureaus 
probeerde de directie de ondergang te voorkomen. Het lag voor de hand om 
de resterende activiteiten-vooral constructiewerk-op één plek te concen
treren. Het terrein op het Waardeiland zou daarvoor de meest logische 
plaats zijn geweest, vanwege de ligging aan het water. Toch verhuisde de 
Grofsmederij in 1974 naar een nieuwe fabriek op het industrieterrein De 
Grote Polder in Zoeterwoude, een locatie zonder water. Een dubieuze rol 
hierin-vanwege belangenverstrengeling-speelde commissaris Baron van 
Slingelandt.5 Met de verhuizing in 1974 trad ook een nieuwe directeur aan, 
ir. H.P. Schut, in wie de werknemers het vertrouwen al snel kwijtraakten. 

Als gevolg van aanhoudende verliezen kwam er in november 1977 een 

overlevingsplan, dat voorzag in verdere inkrimping van de resterende 164 
naar 100 werknemers en het aanvragen van steun bij het Ministerie van 
Economische Zaken. Dit plan vormde de aanleiding voor bovengenoemde 
bedrijfsbezetting. Na zesentwintig dagen, op 2 mei, was duidelijk dat het 
bedrijf niet te redden viel en gaven de bezetters hun actie op. De eisen van 
de actievoerders werden niet ingewilligd en voor het bedrijf werd het 
faillissement aangevraagd. Dit betekende onder meer het ontslag van drie 
van de vier werknemers wier arbeidsleven hierna wordt beschreven. 
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Cornelis Wilhelmus Riemers, werkmeester 

JEUGD EN SCHOLING 

Cor Riemers is geboren in 1920 in Amsterdam. In de Barentzstraat had zijn 
vader een banketbakkerij en later een brood- en banketbakkerij . Het brood 
is erbij gekomen om het hoofd boven water te houden in de crisistijd. 
Daarna is hij ook nog in de kruidenierswaren begonnen. Zo heeft hij het 
einde van de oorlog gehaald. 

Riemers heeft in Amsterdam op de Van N eckschool gezeten. Bij hem 
waren redelijk veel lagere scholen in de buurt, maar deze was het dichtst bij . 
"Eigenlijk waren er teveel. Daarom werd de Van Neckschool niet meer 
aangevuld toen ik in de laatste klas zat. De leraren solliciteerden allemaal 
naar een andere baan, dus elk ogenblik hadden we een andere leraar. Ik 
geloof dat we in dat jaar wel rwintig invallers gehad hebben. Het gevolg was 
dat die klas helemaal niet rijp was om over te gaan. Er bleef zeker vijftig 
procent zitten." Riemers en zijn latere echtgenote vielen daar ook onder. 
Vanaf de kleuterschool zaten hij en zijn vrouw bij elkaar in de klas. Toen 
zijn beiden uit elkaar gegaan, want zijn vrouw is naar de Bruntiusschool 
gegaan en Riemers zelf is de Hudsonschool gaan bezoeken. Daar heeft hij 
de lagere school afgemaakt. Na het zevende leerjaar heeft hij de ambachts
school gedaan, een technische school. "Dat was in Amsterdam-West. Toen 
moest ik op de fiets." Daar heeft zijn vader voor gezorgd, die heeft er eentje 
in elkaar gezet. Maar het overgrote gedeelte van de kinderen stopte na de 
lagere school. Dat had volgens Riemers een financiële reden. "Niet iedereen 
kon het betalen om de kinderen door te laten leren. De beurzen waren 
natuurlijk maar schaars." 

NA SCHOOL GELIJK WERK: "IK WAS ZO GROOS ALS EEN OUDE AAP" 

Toen hij bijna vijftien jaar oud was, is Riemers gaan werken. "Alle hoeken 
en straten stonden vol met jongens die niet aan het werk kwamen." Riemers 
was klaar met school en van zijn vader mocht hij wat vakantie hebben. Wel 
moest hij zich alvast laten inschrijven op de arbeidsbeurs. Dat deed 
Riemers. Tot zijn grote verbazing kreeg hij gelijk een baan bij de Neder
landse Dok Maatschappij. "Ik was zo groos als een oude aap, ik had meteen 
werk. Dat betekende wel dat ik geen vakantie kreeg dat jaar. Daarna ben 
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ik nog twee jaar naar een avondschool gegaan voor het verdere tekenwerk 
en het ontwikkelen van het vak. Dat was tijdens m'n werk, Weer later heb 
cursussen bedrijfskunde, las- en materialenkennis gevolgd, Toen ik eenmaal 

bij de Grofsmederij werkte, ben ik nog meer cursussen gaan volgen: weer 
bedrijfskunde, een modernere uitvoering daarvan, en verder in het omgaan 
met mensen en psychologie. In die Grofsmederijtijd werd dat door het 
bedrijf betaald, maar in m'n voortijd moest ik het allemaal zelf bekostigen." 

Het werken in de metaalindustrie was voor Riemers zowel noodzaak als 
vrije keuze. "Ik wilde eigenlijk altijd al het metaalvak in. Ik had in eerste 
instantie graag de machinale kant opgegaan , hoewel ik later blij was dat dat 
niet is doorgegaan. Mijn liefde bleek toch meer in de scheepsbouw en in het 
constructievak te liggen. En dat heb ik later bij de Grofsmederij ook alle-
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maal uitgevoerd." Hij begon te werken als hulp-ijzerwerker in de scheeps
bouw. Zijn eerste loon herinnert hij zich nog precies: elf cent per uur. "En 
dat liep per centje op in de loop der jaren. Dat ging met leeftijd mee. Elf 
cent per uur in het midden van de jaren '20 betekende bijvoorbeeld een 
pakje shag, Dobbelman. Dat kostte een dubbeltje. En een half brood kostte 
zes cent. Of een paar schoenen met rubberen zool bij de Bata voor f 1,99. 
Je kon best wel iets doen met dat uurloon, maar een vetpot was het niet." 
Elf cent per uur was volgens Riemers een echt jongensloon. Daarvan gaf hij 
negentig procent over aan zijn vader en moeder. "Dat rondde m'n moeder 
af en zo kreeg ik zes dubbeltjes in de week. En de rest was dan zogenaamd 
kostgeld, waarvan je bijvoorbeeld gekleed werd." 

In het bedrijf werden veel mensen zonder technische opleiding aan
getrokken, die het vak in de praktijk hadden geleerd. Zij konden geen 
tekeningen lezen. Riemers, die ondertussen zelf een 'maat' had gekregen, 
hielp die jongen 's avonds thuis met het leren lezen van technische teke
ningen. Na de Nederlandse Dok Maatschappij is Riemers naar een woning
bouwvereniging gegaan. Daar is hij assistent-machinist in het ketelhuis 
geweest. In die tijd is hij ook getrouwd, vlak na de oorlog. Hij zou via die 
woningbouwvereniging een bedrijfswoning krijgen, maar dat is niet door
gegaan omdat er een bouwstop kwam. En, de verdiensten waren niet zo erg 
hoog. Toen is hij vertrokken naar de constructiewerkplaats van Wiener & 
Co., waar hij is gaan werken als "volslagen vakman". Daar heeft hij gewerkt 
van 1947 tot 1 januari 1950. In 1950 ging hij als onderwerkmeester naar 
de Grofsmederij. 

TROUWEN EN VERHUIZEN 

In oktober 1939 kreeg Riemers verkering met zijn huidige vrouw. Als sinds 
de kIeuterjaren kenden ze elkaar, en ook later zaten ze de meeste jaren bij 
elkaar op school. "Na de oorlog zijn we getrouwd, op 26 juli 1945. We 
ontmoetten elkaar op-----wat mijn moeder altijd noemde-'de huwelijks
markt' . M'n zuster heeft daar haar man opgedoken, en wij, en ook een 
vriendin van ons heeft daar haar man leren kennen, enzovoorts. Dus daar 
kwamen eigenlijk je contacten uit." Met die huwelijksmarkt bedoelt 
Riemers de oud-leerlingenvereniging van de zondagsschool. Op zaterdag
avond was er een instuif en op zondagavond werd in de bijbel gelezen of 
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naar een film gekeken. Het stel heeft de hele oorlogstijd verkering gehad. 
"En ik was aangewezen voor Duitsland, maar ben niet gegaan. Ik heb me 
op min of meer slinkse wijze daaraan omtrokken, maar leefde toch op een 
vulkaan. Je moest je steeds gedekt houden, omdat je met een razzia opge
pikt kon worden. De honger en de narigheid die er in Amsterdam was". Er 
was niks, je kon niks krijgen. Dus toen eenmaal die oorlog voorbij was, 
toen wilden wij trouwen. En: we hebben het geluk mee gehad, mijn zuster 
woonde al in de Derde Oosterparkstraat, en die gaf ons een tip voor een 
woning. Dat is een lotje uit de loterij geweest. We waren zo blij dat we niet 
in hoefden te wonen. Ik ben ook min of meer zwart aan die woning geko
men. Ik zou haast zeggen dat ik één van de eerste krakers was. Maar dat is 
natuurlijk niet helemaal waar." 

GEEN VERHUISVERGUNNING 

"We kregen geen verhuisvergunning, want er kwamen zoveel mensen, voor
al joden, uit Duitsland terug. En die gingen, logisch natuurlijk, met ver
huisvergunningen voor. Maar ik had natuurlijk een tip gekregen voor die 
woning in de Derde Oosterparkstraat. Toen ben ik naar de makelaar 
gegaan en ik heb tegen hem gezegd dat ik dat huis graag wilde. Hij wilde 
dat huis ook kwijt, wam huizen die niet meer bewoond waren, werden 
afgebroken omdat het hout zo schaars was. Hij zegt: 'Ga d'r maar op, maar 
ik kan je niet garanderen dat je er mag blijven wonen.' Gas en elektra 
hadden we niet, wel een carbidpitje. Op een gegeven moment verveelde die 
zaak me toch, en ben ik naar de Burgerlijke Stand gegaan. Ik heb m'n 

papieren op tafel gelegd en heb gezegd dat ik m'n adres kwam veranderen. 
En die man zegt: 'Dat kan mijnheer. Hebt u een woningvergunning?' Nee, 
die had ik niet. 'Maar hoe komt u dan aan die woning?' Nou toen heb ik 
m'n duim gepakt en daar een heel verhaal uit gezogen. In dat huis hebben 
mensen uit Zeeland gezeten, die waren door de oorlog geëvacueerd-het 
was niet waar, maar goed. Zij zijn nu weer teruggegaan, en in dat huis ben 
ik ondergedoken geweest. Die man tegen wie ik het verhaal vertelde, ging 
naar achteren en bleef een half uur ~eg. De rij achter me werd hoe langer 
hoe dikker en er werd ook gemopperd. Toen kwam die man terug en zegt: 
"Mijnheer, het is in orde, uw adres is veranderd. En daarmee ging ik naar 
het gas- en elektriciteitsbedrijf, maar daar moest ik ook weer een woning-
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vergunning overleggen. Toen zeg ik nee, die heb ik net bij de Burgerlijke 
Stand ingeleverd. '0 mijnheer, heeft u uw adres veranderd? Ja da's goed. 
Dan moet u dit formulier invullen.' Twee dagen later had ik gas en elektra. 
Dus ja, ik ben een beetje slecht geweest, maar we hadden wél een woning." 

De woning aan de Derde Oosterparkstraat in Amsterdam was royaal, 
met een grote voorkamer van drie bij vier meter, een tussenkamer en een 
achterkamer. En dan nog de keuken. "Wij hadden er genoeg aan. En we 
verwoonden f 23,50 per maand. M'n vrouw kon niet meer terugkomen bij 
C&A, want daar mochten geen getrouwde vrouwen werken. En ik stond 
toen nog op het standpunt dat de man het geld moest verdienen en dat de 
vrouw voor het gezin hoorde te zorgen. Dus dat was geregeld." Het inko
men in 1945 was voldoende, maar echt ruim kon Riemers het toch niet 
noemen. "We konden ervan rondkomen. En daarbij kregen we kleding uit 
Amerika, wat mijn vrouw uittornde, perste en er nieuwe kleding voor de 
kinderen van naaide. Dat was veel goedkoper dan kleding kopen." 

Het huis dat het echtpaar betrok, lag op tien minuten loopafstand van 
Riemers' ouderlijk huis vandaan. "Puur toeval, want op 1 maart 1952 
gingen we 'emigreren' naar Leiderdorp, naar de Kastanjelaan. Toen betrok
ken we een doorzonwoning van de Grofsmederij, waar ik sinds 1950 
werkte. Een grote huiskamer, een tuin, drie slaapkamers, een badkamer en 
een keuken. En daarboven hadden we nog een vliering." De Grofsmederij 
had in de Kastanjelaan zes huisjes laten bouwen, waarvan het echtpaar 
Riemers nummer 13 in huur kreeg. 

DE GROFSMEDERIJ 

Eind 1949 solliciteerde Riemers bij de Grofsmederij in Leiden op een baan 

als werkmeester van de bedrijfsschool. Hij zou jongens gaan opleiden voor 
het metaalvak, speciaal voor de Grofsmederij, maar dat is niet doorgegaan. 
Want bij de sollicitatieprocedure hoorde een psychologisch onderzoek. Die 
was hem zo goed afgegaan, dat ze voor hem een andere baan hadden: 
assistent-werkmeester op de constructieafdeling. Daarmee kwam hij in een 
hogere baan terecht, dan waarop hij zelf had gesolliciteerd. Op 1 januari 
begon hij op de ZuidsingeI, waar toen de constructieafdeling van de Grof
smederij nog gevestigd was. Later verhuisde de constructieafdeling naar het 
Waardeiland. De eerste rwee jaren bleef hij nog in Amsterdam wonen, en 
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reisde op en neer. Maar in 1952 verhuisde hij naar Leiderdorp. En het 
beviel hem goed, zowel in Leiderdorp als bij de Grofsmederij. 

Op de afdeling van Riemers werden voornamelijk davits* gemaakt voor 
reddingsboten van zeeschepen. Hij begeleidde hoofdzakelijk het productie
proces. Hij had daar de verantwoording voor en moest zorgen dat de 
producten op tijd en goed werden afgeleverd. Verder maakte de constructie
afdeling ook sluisdeuren en bruggen en verrichte zij veel werk voor Hoog
ovens. "Ik bediende zelf geen machines, maar hield veel meer het toezicht. 
Ook moest ik het werk organiseren en de administratie doen." De werk
meester moest de afdeling helemaal zelf runnen en had veel vrijheid. De 
'enige' harde eis was dat de afdeling winstgevend moest draaien. "En het 
was de bedoeling dat je zoveel mogelijk op de werkplaats liep, om de boel 
in de gaten te houden." Dat moest wel, vindt Riemers. "De mensen op de 

werkvloer hebben drang nodig. In de eerste tijd dat ik daar werkte, werden 
de arbeiders nog betaald naar prestatie. Het tariefstelsel dus. Dat was voor 
de directie een middel om de productie hoog te houden, of omhoog te 
krijgen. Als beambte kreeg ik een maandsalaris en had daar niet mee te 
maken. Maar de arbeiders wel, zij hadden zo'n taakstelling. Voor een 
bepaald stuk werk kregen ze een aantal uren. En als ze van die uren over
hielden, dan kregen ze die extra uitbetaald. Maar de concurrentie werd 
groter, dus hoe verder die prijzen naar beneden moesten, hoe minder er 
uitbetaald werd. Op een gegeven moment verdienden de mensen alleen hun 
kale loon. Het tariefstelsel is later helemaal afgeschaft. Voor de arbeiders 
maakte het toen al niet veel meer uit, maar wel voor de directie. Zij waren 
hun drukmiddel kwijt, terwijl het werk toch op tijd klaar moest zijn." 

De Grofsmederij had twee locaties. De Zuidsingel en het Waardeiland. 
In 1950 was de constructiewerkplaats, samen met de draaierij, het machine
bankwerk en de smederij nog op de Zuidsingel. Eind 1951 verhuisde de 
constructiewerkplaats naar het Waardeiland. Daar waren toen al de gieterij 
en de kettingfabriek gevestigd. "Het was een flink bedrijf, alles bij elkaar. 
Op 3 oktober 1951 zijn wij overgegaan naar het Waardeiland, omdat we 
daar meer ruimte kregen en dus meer mogelijkheden om grote constructie
werken af te voeren. Daar zaten we meteen aan het open water. 

Als Riemers een schatting doet van de oppervlakte van het bedrijf, komt 
hij uit op 40.000 vierkante meter voor de Zuidsingel en zo'n 50 à 60.000 
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vierkante meter voor het Waardeiland. Zijn eigen werkplaats ging er met 
de verhuizing ook een flink stuk op vooruit. Want op de Zuidsingel had de 
construcueafdeling een hal van ongeveer 60 meter lang en 25 meter breed, 
en op het Waardeiland een van 84 meter bij 28 meter. "En daarbij hadden 
we natuurlijk nog een heel terrein met een grote kraan, waar we toch ook 
buitenwerk mee konden doen. De hal zelf had verlichting, later zelfs ook 
verwarming. " 

DE SFEER IN DE GROFSMEDERIJ 

De sfeer in het bedrijf was goed en Riemers had altijd plezier in zijn werk. 
"Het was mijn leven, klaar. Je had veel zorgen bij de Grofsmederij, maar je 
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was heel vrij. Je was echt eigen baas, er werd heel veel aan je over gelaten." 
Toch kan hij zich een minder leuk voorval herinneren, toen hij een zomer
huisje wilde bouwen. "Ik wilde graag op vakantie met m'n gezin. Ik heb 
toen aan de directie gevraagd of ik daar' s avonds aan mocht werken. Dat 
mocht, ik kon gebruik maken van de timmerwinkel en van de gieterij. Ik 
heb het hele huisje in m'n vrije tijd en met medeweten van de directie in 
elkaar gezet. Maar, tijdens werktijd miste ik al een paar keer iemand van de 
werkvloer, ene Keizer. Het bleek dat hij zat te vissen achter de ketting

fabriek. Toen zei ik tegen hem dat hij even mee naar kantoor moest komen 
om te praten over een vrije dag. Zonder betaling natuurlijk; dan kon hij 
vissen. Daarop wilde hij aan mijn bedrijfsleider gaan vertellen hoeveel ijzer 
er in mijn zomerhuisje zou zirten. Toevallig kwam de bedrijfsleider net 
binnen. Maar Keizer wilde toch niet praten. Toen heb ik maar gezegd dat 
de hoeveelheid ijzer niet helemaal naar wens was van Keizer. Maar ik had 

natuurlijk toestemming, dus de bedrijfsleider zei dat het allemaal bekend 
was, en dat Keizer nog maar een dag extra vrij moest nemen. En dan zie je 
dat je toch kwetsbaar bent. Als je zulke dingen buiten de directie om doet, 
dan zou het heel anders afgelopen zijn. Ze pakken je. Leidenaars, ze likken 
je in je gezicht, en ze belazeren je achter je rug. De goeien niet aangespro
ken natuurlijk." 

Toch was de sfeer in de Grofsmederij apart. Niet te vergelijken met 
andere bedrijven. "Dat hoorde je van mensen die weggegaan waren. Ik weet 
niet wat voor een naam ik er aan wil geven, maar het was een heel aparte 
wereld. Aan de ene kant was het gemoedelijk onder elkaar. De directie 
bemoeide zich in het algemeen niet veel met de zaken; als het maar liep, 

dan was het goed. Daar moest je wel zelf voor zorgen, maar je had zo ook 
de voldoening dat je het zelf gedaan had. Daarvoor moest je ook met je 
collega's in contact treden. Aan de andere kant werd er behoorlijk wat 
gescholden. Het was eigenlijk een rotzooi, maar je wilde die rotzooi toch 
niet missen. Het is iets heel eigenaardigs. Eerst moest je er aan wennen en 
op een gegeven moment wil je niet anders meer." 

DE REGELS 

Ondanks de "rotzooi" waren er regels die de zaken in goede banen moesten 
leiden. Zo mocht er officieel niet gerookt worden onder werktijd. Riemers 
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deed dat wel, al vond hij het ook misplaatst dat zijn mensen geen sigaret op 
mochten steken en hij wel zijn pijp rookte. Hij dankt er zijn bijnaam aan: 
'de pijp'. Al snel in de jaren '50 is het rookverbod opgeheven. 

Aan veiligheid op het werk werd veel gedaan. Zo moesten de branders 
brillen dragen. Dat gold ook voor wie aan het slijpen of hakken was. Ook 
kwam er al vrij snel de verplichting om veiligheidsschoenen te dragen. "Eén 
keer per jaar kreeg je dan schoenen en werden er twee overalls verstrekt. Die 
regeling is gekomen omdat de bonden daar achterheen hebben gezeten. In 
die schoenen zaten stalen neuzen voor als er iets zwaars op je voeten zou 
vallen. Maar aan de andere kant kon je zeggen dat als er wat zwaars op viel, 
er gelijk een paar tenen afgehakt werden door die stalen neuzen. En dat is 
ook een keer bijna gebeurd: bij die man viel er een ton of tien op zijn 
voeten, waardoor zijn tenen zwaar bekneld zijn geraakt. Dat zijn de voor
en nadelen. Ik heb gelukkig nooit zo veel grote ongelukken meegemaakt. 
Er werd wel veel gedaan aan veiligheid, maar het kon niet allemaal voor
komen worden. Want een bedrijfsongeluk heb je allemaal wel eens. Ik ben 
bijvoorbeeld zelf zo dom geweest om in een gat te stappen toen ik leiding 
aan het geven was. Toen brak ik m'n schouderblad op twee plaatsen. Ik liep 
zo een kraan te commanderen dat ik het gat voor m'n neus vergat en er in 
stapte. Toen lag ik beneden. Ze dachten dat ik m'n ruggengraat gebroken 
had, maar dat viel gelukkig mee. Met een week of zes was ik wel weer het 
heertje. Een bedrijfsongeluk kan natuurlijk ook voorkomen met machines. 
Daaraan werden wel speciale eisen gesteld. Zo moesten kappen over de 
boormachines, de branders en de lasapparaten. Met een boormachine kun
nen ook grote ongelukken gebeuren. Zo heeft eens iemand een krul* in zijn 
broekspijp gekregen. Hij werd zelfs om de boren heengesleurd. Hij brak 
zijn been op twee plaatsen. Later is dat weer allemaal verbeterd, want toen 
kwamen er krullenbrekers. Veiligheidshelmen hadden we nog niet, die zijn 
pas later gekomen. Maar er werd wel zoveel mogelijk aan veiligheid op het 
werk gedaan, want daar was iedereen bij gebaat." 

Ook op het gebied van hygiëne was het in de Grofsmederij redelijk 
gesteld volgens Riemers. Er was een was- en kleedlokaal. "In het begin niet, 
toen stonden er in de werkplaats allemaal kastjes en langs de kanten een 
zinken bak met zes kranen. Daar kon iedereen z' n handen wassen. Zo is het 
lang geweest." Maar in 1952 kwamen er doucheruimtes bij. "Dat kleed-
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lokaal deelden we met de gieterij. Het was een heel grote met flink wat 
douches, dus dat ging prima. Iedereen die wilde, kon douchen. Daar werd 
heel veel gebruik van gemaakt." 

NIEUW PERSONEEL 

Toen Riemers in 1950 bij de Grofsmederij kwam, was er een tekort aan 
personeel. Dat hield soms in dat de eisen lager werden. Maar voor leiding
gevende functies werd iedereen altijd helemaal getest. Nieuwe arbeiders 
moesten langs de afdeling personeelszaken en langs de werkplaats: "Als het 
beviel, nam je zo'n jongen aan en kreeg hij twee maanden proeftijd. Na die 
periode wist je wel zo' n beetje wat voor vlees je in de kuip had. Maar in 
1957 heeft de Grofsmederij een inzinking gehad, toen werd het beleid ten 
aanzien van nieuw personeel soepeler. En daarna kwam de opleving, en dan 
had je veel werk en dan neem je ook mensen aan die geen vakopleiding 
hebben gehad. Wij probeerden in zo'n tijd het werk te vereenvoudigen en 
te delen. Iemand kreeg dan geen volledige klus, maar een gedeelte van het 
werk. Zo moest je toch zien dat je het werk de deur uit kreeg. 

In tijden van voldoende personeel had je weer de tijd om even de bezem 
door het personeelsbestand te halen, zoals wij dat noemden. Dan vroeg je 
een ontslagvergunning aan voor tien of twaalf mensen. Ik heb het altijd een 
rotwerk gevonden, dat ontslaan en dat is maar goed ook." 

Bij de Grofsmederij hadden katholieken wel een beetje de voorkeur, 
volgens Riemers. "Zo was de chef personeelszaken katholiek en de chef 
tekenkamer enzovoorts. Ik heb me daar nooit door laten leiden. Ik heb ook 
nooit iemand gevraagd naar politieke kleur. Je moet iemand nemen waar 
je wat aan hebt." 

CONCURRENTIE OM ARBEIDERS 

In jaren van arbeidskrapte, wanneer het moeilijk was om geschikt personeel 
te vinden, kon het voorkomen dat bedrijven arbeidskrachten wegkochten 
bij hun concurrenten. Bij de Grofsmederij gebeurde dat niet, zegt Riemers. 
"De bedrijven maakten onderlinge afspraken, dus de mensen konden bijna 
niet weg naar een ander bedrijf. Wegkopen was niet mogelijk. Zo heb ik 
meegemaakt, toen ik nog assistent-werkmeester was, dat de werkmeester het 
niet meer kon bolwerken. Er was nog een assistent-werkmeester, de lassers-
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baas, en wij kregen met z'n tweeën de leiding over de constructiewerkplaats. 
Maar dat ging niet goed. Je kan niet met z'n tweeën baas zijn. Dus dat 
botste en dat rammelde. Op een gegeven moment heb ik gesolliciteerd in 
Haarlem, bij Conrad Stork. Ik was daar zo goed als aangenomen en ik zou 
een flat krijgen. Op een gegeven moment kreeg ik bericht van Conrad 
Stork dat hij toch maar afZag van de verdere sollicitatie, want ze hadden de 
zaak intern geregeld. Dat was pech hebben. Maar op dat moment hadden 
ze op de Grofsmederij ook wel in de gaten dat het niet zo goed liep met 
twee bazen. Maar m'n collega begon een eigen lasbedrijf in Leiden, dus die 
ging weg. Toen wilden ze de hele zaak een beetje reorganiseren. Ik kreeg 
een gesprek met de directie over wat ze mij wilden laten doen. Dat was 6f 
de hele leiding, 6f de leiding over het hele buitenwerk. Ik wilde dat 
natuurlijk wel graag, maar ik stelde eisen. Want ik had via-via gehoord dat 
de zaak bij Conrad Stork niet intern was opgelost, maar dat de Grof
smederij me niet liet gaan. Dus zij hadden toentertijd ook al een afspraak. 
Dus ik zeg: 'Jullie zitten nogal met mij in de maag, ik heb hier weg gekund, 
maar jullie lieten me niet gaan.' 'Nee,' zegt de personeelschef, 'dat is niet 
waar, Conrad Stork heeft niets aan ons gevraagd. ' Toen zeg ik: 'Wie praat 
hier over Conrad Stork?' De onderdirecteur schoot in de lach. En m'n eisen 
werden ingewilligd." 

Contact met de directie voor de arbeiders was er niet. Riemers en zijn 
collega' s voerden wel regelmatig overleg. Maar het meeste contact had hij 
toch met zijn bedrijfsleider. "Hij kwam wel eens kijken. En als-ie erg verve
lend was, legde ik hem een paar moeilijke problemen voor, en dan kwam 
hij voorlopig de eerste dagen niet meer terug. Maar het was een hele beste 
man. Hij was ingenieur. Erg rijk, hij heette mijnheer Van den Hoek. Hij 
had alleen een hekel aan moeilijkheden." In de Grofsmederij heerste in het 
algemeen een redelijke mate van respect voor elkaar. 

VROUWEN EN GASTARBEIDERS 

Vrouwen waren sterk in de minderheid. Zij vonden uitsluitend werk op 
kantoor. "Het waren bijna allemaal typistes, behalve mevrouw Verhoog. Zij 
beheerde de 'kleine kas'. Als ik dan bijvoorbeeld een kleine uitgave had, 
moest ik bij haar het bonnetje inleveren. Die kas werd beheerd alsof het 
haar eigen portemonnee was. Maar ze deed het prima. Behalve op kantoor 
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Vrouwelijk personeel 

in het laboratorium (GAL). 

waren er in de Grofsmederij geen vrouwen werkzaam. Het was een echte 
mannenzaak. De beloning was ook minder. Immers, vrouwen werkten tot 
hun trouwen en dan werd er weer een nieuw, jong meisje aangenomen. Ze 
werden al snel te duur als ze ouder werden, dan werd het hoog tijd dat ze 

trouwden. Alleen mevrouw Verhoog bleef. Zij moederde ook een beetje 
over de jonge meisjes. Zo bleef het kantoor goedkoop." 

Gastarbeiders heeft Riemers niet zoveel gehad op zijn afdeling. Zij 
kwamen ook pas in een latere periode. Hij denkt dat de eerste gastarbeiders 
vroeg in de jaren '60 kwamen. Dat waren de Italianen. "Dat was niet veel 
moois. Zij waren niet vooruit te branden. Toen kwamen de Turken en de 
Marokkanen. Die waren over het algemeen wel goed. Het overgrote deel 
van de gastarbeiders in de Grofsmederij werkte in de kettingfabriek en in 
de gieterij. Het was lager personeel dat veel opruimwerk en sjouwwerk 
deed." 



'OMZIEN ZONDER WROK' 

149 

GEZELLIGHEID 

De leidinggevenden en de arbeiders hadden hun eigen verenIgmg: de 
beambtevereniging en de personeelsvereniging. De directie wilde echter wel 
dat leidinggevenden lid waren van de personeelsvereniging. Riemers is een 
aantal jaren bestuurslid van de beambtevereniging geweest. De bedoeling 
was samen een dagje uit te gaan of met elkaar een cursus te lopen. Dagjes 
uitgaan deed het 'lagere' personeel ook, via hun personeelsvereniging. 
"Sommigen hadden zelfs vakantieclubs. Zij gingen dan de enige week die 
ze vrij hadden ook nog met elkaar op vakantie. Dat heeft voor mij nooit zo 
gehoeven. Maar goed, zij vonden dat leuk." 

Riemers is wel eens mee geweest met de bus van de personeelsvereni
ging. De sfeer was goed, alleen vond hij het erg volks. "Ze gingen een dag 
met de bus op stap, maar de fles jenever moest mee in de bus. Maar van de 
directie moest er toch altijd wel iemand van de leiding mee, dus soms was 
je gewoon aan de beurt om in de bus te stappen." Buiten de dagjes uit had 
de Grofsmederij ook eenturnclub, een klaverjasclub en een visclub. Aan die 
activiteiten deden de leidinggevenden niet mee. 

VOORZIENINGEN 

Het huis waar Riemers jarenlang in gewoond heeft, was van de Grof
smederij. Hij heeft het vanaf 1952 gehuurd, en in 1973 gekocht. De huur 
bedroeg toen f 43; geen groot aandeel van zijn loon. In 1973 kocht hij het 
huis voor f 35.000. Dat hij het huis kon kopen, is te danken aan het 
pensioenfonds. "Wij hoorden destijds dat er veel te veel geld van het 
pensioenfonds van de Grofsmederij in de zaak zat. En dat is wettelijk verbo
den. De bonden hebben daar werk van gemaakt in het begin van de jaren 
'70. Toen begon het trouwens al te rommelen hoor. Dat pensioenfonds is 
aangezuiverd en we zijn overgestapt naar het pensioenfonds van de metaal
industrie. Dat fonds werd beheerd Centraal Beheer. Maar Centraal Beheer 
had geen zin in al die huisjes en die hebben ze dan ook verkocht. Toen 
werd ik eigenaar-gedwongen eigenaar eigenlijk. Nu ben ik er hartstikke 
blij om dat ik het gedaan heb, want ik pluk er nu de vruchten van. " Zo'n 
bedrijfswoning was echter niet het enige dat de Grofsmederij voor z'n 
werknemers deed. Ook werden jubilea gevierd en kerstpakketten uitgedeeld. 
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EINDE VAN DE GROFSMEDERIJ 

Met het verkopen van de bedrijfswoningen werd volgens Riemers het einde 
van de Grofsmederij al ingeluid. Over de oorzaken die ertoe hebben bij
gedragen dat de Grofsmederij verdwenen is, kan hij veel zeggen. Het bedrijf 
bestond uit verschillende afdelingen, waaronder de gieterij. Een steeds be
langrijker wordende afnemer van het gietwerk was Hoogovens. "Op een 
gegeven moment moesten we blokvormen gaan gieten, een soort pudding
vormen zal ik maar zeggen. Daar werden in IJ muiden platen en walspro
ducten van gemaakt. En dat begon met kleine blokvormen, maar ze werden 
hoe langer hoe groter. De Grof stak er een hoop geld in, maar er werd ook 
goed geld aan verdiend. Maar, de concurrentie werd groter, en bij de 
Grofsmederij werd er zoveel in geïnvesteerd, dat het eigenlijk ten koste ging 
van de andere onderdelen van het bedrijf. Toen kon onze kettingfabriek 
niet meer concurreren tegen Spaanse bedrijven, want Spanje was een goed
koop land. De kettingfabriek ging ter ziele. Dat moet geweest zijn in de 
jaren '60 al. Op diezelfde manier is het ook gegaan met de machinefabriek. 
Die kon op het laatst ook niet meer concurreren tegen modernere tech
nieken met automatisch bestuurde machines. En dan zegt Hoogovens op
eens dat ze over een jaar geen blokvormen meer nodig hebben. 'We gaan 
het zelf doen.' Maar de Grof had daar voor miljoenen in geïnvesteerd. Toen 
gingen wij met de ondernemingsraad, waar ik ook inzat, naar de directie 
van Hoogovens. Wij wilden proberen of we die Hoogovens zo gek konden 
krijgen om die blokvormen in eigen productie te nemen. Ondertussen 
hadden we onze directie allang onder druk gezet om andere investeringen 
te doen dan alleen voor blokvormen, maar die was daar min of meer blind 
daarvoor. Toen we eenmaal bij Hoogovens waren, liet de hoogste directie 
ons een afschrift van een brief zien die al zeven jaar oud was. Daarin stond 
een waarschuwing van de Hoogovens dat ze van plan waren de blokvormen 
te zijner tijd zelf te maken. Wel zouden ze een jaar opzegtermijn in acht 
nemen. Dus de Grofsmederij wist al zeven jaar dat het zwaard boven het 
hoofd hing. Ze hebben altijd gezegd dat het niet zo' n vaart zou lopen. De 
directie had dus op het verkeerde paard gewed. Punt uit, klaar. Dat was in 
de jaren '71-'72." 

"Toen kwam commissaris Van Slingelandt, die orde op zaken moest 
stellen. Uiteindelijk werd de Grofsmederij verplaatst naar de Hoge Rijndijk, 
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vlak naast Heineken. Wij hebben daar vreselijk tegen geprotesteerd, omdat 
wij als constructiewerkplaats daar helemaal geen groot werk meer konden 
maken, omdat we het niet konden afVoeren: we hadden daar geen water! En 
zo wordt je een kind met een waterhoofd. We hadden een grote know-how, 

we hadden een duur know-how en we moesten gaan concurreren tegen mid
delkleine bedrijven, die veel minder onkosten hadden. Dat heeft geleid tot 
het faillissement in 1978." 

Bij het faillissement was Riemers 57Y2 jaar, dus uitgewerkt was hij nog 
niet. "Maar je komt niet meer aan de gang. Toen heb ik via een technisch 
uitzendbureau in Haarlem vier winters gewerkt. Eén winter bij Conrad 
Stork-de herkansing dus; twee winters bij Veenstra in Amsterdam, een 
hele kleine constructiewerkplaats; en de laatste winter bij een sociale werk
plaats in Hoofddorp. Dat is ook m'n mooiste ervaring geweest. Ik was daar 
chef-metaal en toen ik na die winter wegging, heb ik een afscheid gehad ... 
dat heb ik bij de Grofsmederij nooit mee mogen maken. Het was echt hart
stikke leuk en fijn om met die mensen te werken en ik heb daar heel veel 

mensenkennis opgedaan. Het jaar daarna was ik volkomen gewend om 
thuis te zijn. Bovendien wist ik hoe ons financiële plaatje eruit zag; toen 
hoefde het niet meer." 

Cornelis de Groot, bankwerker 

JEUGD, SCHOLING EN HUWELIJK 

Cornelis de Groot werd geboren op 6 december 1939 in de Oosterstraat te 
Leiden. Hij was het zevende kind in een gezin dat uiteindelijk negen 
kinderen zou tellen. Zijn vader was een Brabantse slager, die naar Leiden 
verhuisde toen hij trouwde; hij ging werken bij de wolfabriek CIos en 
Leembruggen, eerst in de fabriek, maar later als portier, wat hij tot aan zijn 
pensioen zou blijven doen. Cornelis' moeder zorgde thuis voor de kinderen. 
Het grote gezin woonde in een klein huis in een rustige straat: "Het was een 
stil straatje, dat grensde aan de houthandel van Hoeken. Dat was een van 
de grootste houthandels hier in de stad. In dat huis woonden we met elf 
mensen. Beneden waren twee kamers, met de mooie kamer natuurlijk voor, 
en boven waren er drie slaapkamers, want er sliep een kind op de gang, en 
op de zolder sliep de rest." 
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De Oosterstraat ligt in de Zeeheldenbuurt of Ons Eiland-buurt. Deze 
nieuwbouwwijk uit het begin van de twintigste eeuw grensde aan de Zijl
singel ter hoogte van de Grofsmederij, In de herinnering van De Groot was 
deze buurt iets "deftiger" dan De Kooi, omdat in de Zeeheldenbuurt ook 
brandweer- en politiemensen woonden, terwijl De Kooi een arbeidersbuurt 
was. Voor kinderen was het een leuke buurt om op te groeien. Behalve twee 
lagere scholen was er de speeltuinvereniging 'Ons Eiland'. Verder werd er 
op zomeravonden gevoetbald tegen de jongens van 'De Doorbraak', zoals 

de buurt rond de Waardgracht en de Oranjegracht werd genoemd: "Ja, 
vooral tegen de grotere jongens werd vroeger op zomeravonden gevoetbald 
tegen 'De Doorbraak'. Dat liep wel eens uit de hand op die grote stukken 
land. Maar verder was het tamelijk rustig in die buurt." Hij herinnert zich 
nog dat er veel buurtwinkels waren: "Het leek wel of de mensen vroeger 
veel meer aten. Op elke hoek van een straat was een kruidenier met een 
vaste klantenkring. Ook wij hadden echt een kruidenier, die kwam donder
dag's avonds de boodschappen brengen. En toen we verhuisd waren naar 
de Hoge Rijndijk, toen kwam hij bij ons op zij n bakfiets, elke donderdag." 

Toen Cornelis de Groot twaalf jaar oud was, verhuisde het gezin naar 
een grote nieuwbouwwoning aan de Meerburgerkade, vlakbij de watertoren 

aan de Hoge Rijndijk. De woningbouwvereniging had het gezin aangemoe
digd om deze stap te nemen. Aangezien de huur het dubbele bedroeg van 
de huur in de Oosterstraat gaf de woningbouwvereniging een subsidie. 

Als kind hoefde Cornelis niet ver te lopen naar school. De J ulianaschool 
stond in de Oosterstraat en werd dan ook wel de Oosterstraatschool 

genoemd. Op deze school volgde hij ook het zevende en achtste leerjaar 
(VGLO), al woonde hij toen al aan de Meerburgerkade. Daarna bracht hij 
twee jaar door op de Ambachtsschool aan de Haagweg. Hij wilde liever 
werken én sporten dan deze opleiding afmaken, want kortbal was zijn grote 
hobby geworden. Op zijn twaalfde was hij lid geworden van de kortbalver
eniging 'Ons Eiland', ontstaan vanuit de speeltuinvereniging. Toen hij een
maal werkte, behaalde hij het diploma van de avond-ambachtsschool. 
Verdere scholing heeft De Groot nooit gevolgd: "Ik heb alles in de praktijk 
geleerd." 

Begin jaren zestig leerde hij op de kortbalvereniging de vrouw kennen 
met wie hij in 1965 zou trouwen. Zij was vier jaar jonger dan hij en 
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woonde aan de Hogewoerd. Het echtpaar ging wonen in een flat in Zuid
West, die eigendom was van de Grofsmederij. 

ONTGROENING 

Cornelis de Groot kwam als loopjongen bij de Grofsmederij toen hij bijna 
zestien was. Op de ambachtsschool had hij zich al gespecialiseerd in de 
metaal. Bovendien had een test bij het arbeidsbureau uitgewezen dat hij het 
best iets in de metaalsector kon gaan doen en dan bij voorkeur 'onder de 
~ensen', ofWel in een groot bedrijf "Mijn vader kende de portier die bij de 
Grofsmederij zat. Ik vermoed dat hij dat gevraagd heeft en dat die portier 
heeft gezegd: Ze zoeken nog een jongetje." Hij kwam op gesprek en kon in 
augustus, na afloop van de zomervakantie, beginnen als loopjongen met een 
uurloon van 24 cent. Binnen een jaar kreeg hij een 'echte' taak: eerst aan 
de schaafbank, waar hij kettingschalmen* schaafde, en daarna in de 
bankwerkplaats, waar hij is blijven werken. 

Nieuwe werknemers in de Grofsmederij werden niet rondgeleid of voor
gesteld, maar gewoon ergens neergezet. Ook was er geen sprake van een 
inwerkperiode. Wel hadden nieuwelingen allerlei ontgroeningsrituelen te 
verduren van oudere werknemers: "Bepaalde types waren dat bij de boor
machine. Dan zei je wat en werd je brutaal. Dan pakte hij je aan je oor en 
hup, dan werd je helemaal zwart gemaakt. Ik ben meer zwart thuis geko
men als wit! Of als we echt een zotte bui hadden, dan werden we in de 
kraan gehangen en zo het water ingeplompt. Dat hebben ze ook met mij 
gedaan. Want die kraan hing over het water op de Zijlsingel en dan bonden 
ze een riem om je en hup, lieten ze je in het water zakken, in de zomer." 
Het ontgroenen overkwam niet alleen de loopjongens, die meteen in de 
fabriek begonnen, maar ook degenen die eerst de leerschool van de Grof
smederij bezochten. Pas als je een jaar of achttien was hoorde je er als werk
nemer helemaal bij. 

Speciaal voor jonge werknemers waren er bedrijfsuitstapjes, meestal 
samen met jonge werknemers van andere Leidse metaalbedrijven: "Als 
jongens deed je dat wel. Met het leerlingstelsel ging je een dagje uit naar 
Stork, of bepaalde fabrieken bezichtigen. Dat ging uit van bijna alle zaken! 
Dan ging je met vijf bussen-van de HCW [Hollandsche Constructie 
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Werkplaats) en de NEM [Nederlandse Electrolas Maatschappij)-, bijna alle 

jonge jongens tegelijk." 
De Groot kwam in dienst van de Grofsmederij tijdens een periode van 

grote bloei. "In die tijd kon iedereen er komen werken. Er was in 1956 
zoveel werk dat zelfS Hongaarse gastarbeiders werden aangetrokken. Dezen 
kwamen meestal in de gieterij terecht, de zwaarste en vuilste afdeling van 
de Grofsmederij. Het bedrijf bood toen alle soorten voorzieningen, van 
kerstpakketten tot flats." De Groot herinnert zich vooral het moment, eind 

jaren vijftig, dat hij het loon van f 85 schoon bereikte. Het verdiende geld 
werd toen nog gespaard, voor huwelijk en woninginrichting. 

DE OUDE EN DE]ONGE GARDE 

De sfeer in de Grofsmederij maakte dat De Groot nooit met tegenzin naar 

zijn werk ging: "We stonden met bepaalde figuren waarmee je de hele dag 
bleeflachen!" Hij bewaart goede herinneringen aan de sneeuwbalgevechten 
op de werkvloer en aan de smid die 's ochtends om acht uur een klap gaf 
op de roetkap*, waaronder collega's hun handen stonden te warmen. 
Bovendien ging het heel goed met het bedrijf op het moment dat hij er 
kwam werken: "Het was natuurlijk een hele grote zaak. In de jaren zestig 
werkten er wel zes- , zevenhonderd man. Zoveel werk was er. Maar ik werkte 

met grote groepen handwerkers, jonge jongens-daar kon je altijd een 
geintje mee uithalen, keet schoppen. Zo bakkeleien dat je wel eens naar 
huis werd gestuurd, of dat er ramen ingegooid werden en dat je moest 
betalen, allemaal vijftien cent. Het was allemaal niet streng hoor, maar wel 
goed. Het ging eigenlijk veel te goed met die zaak. Iedereen van het wat 
hogere personeel op kantoor kreeg een assistent, omdat het zo goed ging 
met die zaak. En in wezen hadden wij het ook tamelijk goed." 

Het plezier in het werk was voor een groot deel afhankelijk van wie je 
rechtstreekse baas was. Wat dat betreft is De Groot erg tevreden, want hij 
kon doorgaans goed met de bazen opschieten. Over een van hen is hij zelfs 
bijzonder enthousiast: "Iemand is rwintig jaar mijn voorman geweest; die 
man was een hartstikke goeie collega. Ik zou niet met een ander hebben 
willen werken." De voormannen hadden ook invloed op de lönen van de 
mensen in hun ploeg. Toch leidde dit niet tot grote onderlinge conflicten: 
"Ik heb nooit grote ruzies gezien. Bij mijn weten is er nooit gestaakt, terwijl 
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Een grofsmeder aan het werk IGAll. 

er toch wel verschillen waren: want bij mensen in ploegen presteerden ze 
het rustig om de één rwee cent meer te geven. Dat lag aan de willekeur van 
de baas, dat kan haast niet anders." Deze gewoonte besrond allang voordat 
De Groot bij de Grofsmederij kwam werken. Hij brengt het in verband met 
de werkhouding van de generatie werknemers die al voor de oorlog bij het 
bedrijf had gewerkt. Hijzelf behoorde voor zijn gevoel tot een nieuwe en 
mondiger generatie. 

De oude garde was gewend om een onderdanige houding aan te nemen 
ten opzichte van superieuren, en was angstiger voor sancties. Als voorbeeld 
van deze generatiekloof noemt De Groot de korte koffiepauze om negen 
uur in de ochtend. Officieel mocht dan niet worden gepauzeerd, maar als 

het bij tien minuten bleef, werd het gerolereerd. Mensen van de jonge 
generatie namen gewoon een pauze en gingen er zelfs bij zitten. De oudere 
mannen bleven echter staan, een beetje verscholen achter een pilaar, en 
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gingen meteen weer aan het werk als ze dachten dat er een bedrijfsleider aan 
kwam. Hoewel de Grofsmederij tussen 1952 en 1964 gouden jaren beleef
de, bleven dus ook in deze tijd gewoonten voortbestaan uit vroeger tijden. 

ARBEIDSVERHOUDINGEN 

De werkdagen in de Grofsmederij begonnen voor het productiepersoneel 
om kwart over zeven, tussen de middag was er een pauze van een half uur 
en de arbeid werd beëindigd op acht minuten voor vijf, zodat de werk
nemers precies 8,8 uur per dag werkten. Op zaterdagochtend werd aan
vankelijk ook gewerkt, van half acht tot half twaalf. Een groot deel van de 
werknemers woonde vlak bij de fabriek, en ging tijdens de lunchpauze thuis 
eten. Aangezien er met prikkaarten werd gewerkt, kon dit zonder probleem. 
De Groot at zijn meegebrachte boterhammen in de kantine. Behalve koffie, 
thee en rolletjes drop was daar niets te koop. Af en toe kwam een appel
boertje van de overkant van de Zijlsingel overvaren om appels te verkopen. 

De Groot heeft altijd gewerkt voor tegen uurloon, niemand in de Grof
smederij kreeg stukloon. Wél bestond de mogelijkheid om boven het uur
loon meer te verdienen door middel van het tariefstelsel. Ook De Groot 
deed dit toen hij aan het schaafblok stond: "Vroeger had je kettingen met 
een schalm, die stond je achter elkaar te schaven. Het was een beetje een
tonig werk, maar als je het veel deed kon je meer verdienen. Je ging dan 
tariefwerken. Bij je uurloon kreeg je dan twintig procent tarief. Op een 
kaart stond dan, bij wijze van spreken, dat je er dertig moest maken binnen 
acht uur. Nou, deed je het in zeven en een half uur, dan kreeg je, boven je 
twintig procent vier procent meer. Op een gegeven moment kreeg ik dertig 
procent." 

Toch moesten werknemers uitkijken dat ze niet al te veel extra produ
ceerden, omdat anders de verwachtingen hoger zouden kunnen komen 
liggen. Een uitzondering op deze regel vormde een grote order van een 
Indonesische suikerraffinaderij. Voor dit bedrijf maakte de Grofsmederij in 
1965 en 1966 een serie grote molenrollen*. De Groot was hier als bank
werker toen bij betrokken: "Het waren hele zware rollen, van tien, twaalf 
ton, en daar moest iets in gezakt worden. Dat werd elektrisch heet gemaakt, 
en dat heb ik maanden gedaan. Vóór dat ding heet was, ging je ander werk 
doen en het duurde bijna een dag voor het ding heet was. Daar heb ik wel 
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zestig, zeventig procent meer aan verdiend. Want die prijzen waren zo 
gigantisch, daar hebben we zoveel geld aan verdiend, dat vonden ze niet 
erg." Veel later, tegen het einde van zijn periode bij de Grofsmederij, 
maakte De Groot nog een bijzondere en lucratieve opdracht mee. Hij was 
een van de vier gelukkigen die een klus mochten opknappen in Dubai. Het 
viertal moest daar een as vervangen van een Nederlands baggerschip. Het 
was zijn eerste vliegervaring en De Groot herinnert zich het dan ook als een 
mOOIe reis. 

In 1967 had De Groot een bedrijfsongeval, waardoor hij zes maanden 
uit de roulatie was. Tijdens een proef met een nieuw soort heiblok, dat ook 
onder water zou kunnen heien, schoot een met stikstof gevulde hogedruk
spuit in zijn maag. De klap slingerde hem zes meter weg. Door een ge
sprongen hoofdbloedader vreesde men een week lang voor zijn leven. Ook 
dacht men aanvankelijk dat hij nooit meer goed zou kunnen lopen. Mede 
door zijn lichamelijke topconditie-hij was nog altijd een verwoed korf
baller-liep het allemaal goed af. Zijn collega's én het bedrijf keken in deze 
periode goed naar hem om: "Ik kon zo nodig een ander huis krijgen. Wat 
dat betreft: was het allemaal wel goed geregeld. Er kwam een maatschappe
lijk werkster, want het zag er naar uit dat ik geen trap meer kon lopen. En 
van mijn collega's heb ik nog een mooi horloge gehad. Wat dat betreft: was 
het allemaal wel fijn daar, hoor! Echt zo'n groot ongeluk was daar eigenlijk 
nog nooit gebeurd. Het was een behoorlijk zwaar ongeluk." Omdat het 
fabriekswerk in het begin te zwaar was, kreeg De Groot de baan van 
planner/controleur op het bedrijfsbureau: "Dus het werk plannen op de 
werkbanken en op lijsten zetten. En werk dat binnen kwam ook verdelen 
naar de tijdschrijver [ ... ] De beste tijd van mijn leven was het. Dan zie je 
de andere kant ook eens. En toevallig heb je collega's daar, dat was natuur
lijk ook zo, ik kende al die mensen natuurlijk allemaal wel." 

NEERGANG VAN DE GROFSMEDERIJ 

C. de Groot zag de neergang van de Grofsmederij aankomen toen op de 
eerste golf van ontslagen in 1971 een jaar later een tweede volgde: "Nou, 
in het begin wel, maar na de tweede keer zeiden we: 'Dat overleeft: het 
nooit!' Er was geen ander werk. Daar hadden ze de mensen niet voor. En 
ja, toen kon je zien dat de directie in wezen ook slap was, natuurlijk. Het 
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waren mensen met ervaring, die daar waren neergezet en die zijn nooit op 
werk uit geweest, nooit. Het werd altijd maar gebracht. De orders kwamen 
altijd maar vanzelf. De man van die grote order uit Indonesië, heeft volgens 
mij daarna nooit meer wat gedaan, want dat was in wezen de paus. Ik heb 
hem nooit meer aan wat anders zien werken. Hij zat altijd op kantoor met 
een secretaresse, na die order, en ik heb hem nooit meer wat zien doen." 
N aast de passieve houding van de directie kwam nog dat er in de goede 
jaren te makkelijk mensen waren aangenomen: "Want echt, in die goede 
tijd: iedereen kreeg een assistent. Toen er veel werk was, kwamen er ook 
onproductieve mensen. Zo'n bedrijfsleider kreeg een assistent erbij, maar 
de bedrijfsleider had ook een secretaresse, die kreeg een assistent, en die 
nam ook weer een meisje erbij." Hierin speelde mee dat directeur De Jong 
ook voorzitter was van het Mathesis Scienciarum Genetrix (MSG) in Leiden: 
"Dus ik denk dat er een heleboel jongens waren die een diploma hadden, 
die kwamen terechtkwamen op de tekenkamer. Daar werd je zo aangeno
men. Hup. Die hebben op zijn school gezeten." 

Als gevolg van de neergang van het bedrijf verslechterde het contact 
tussen de directie en de werknemers in een hoog tempo. Het bleek de 
directie in alle opzichten te ontbreken aan managementkwaliteiten. Zeker 
bij ontslagen handelde de directie op een zeer botte manier: "De feesten 
daar waren altijd gezellig geweest, en het werk ook. Alleen de laatste acht, 
tien jaar was het natuurlijk niet leuk meer: de mensen die er uitgeschopt 
werden, en hoe ze dat soms ook deden. Ik bedoel: er kwam even zo'n man 
op een grote afdeling en dan was er een bazenhok, en daar ging hij in 
zitten. En daar stond je te wachten tot je geroepen werd. Ik weet nog goed, 
op mijn verjaardag, zes december, toen gingen er wel 75 man uit. Nou, 
daar had ik ook bij kunnen zitten, natuurlijk. Dan was ik op mijn ver
jaardag er uitgeknikkerd." Toen De Groot aan de beurt was, werd hij voor 
de keuze gesteld om terug te keren naar de bankwerkerij of om ontslagen 
te worden. Na zich erg boos gemaakt te hebben over deze gang van 
zaken-vier jaar geleden was hij bijna dood geweest voor de Grof, en nu 
werd hij eruit gewerkt-, besloot hij, na goed overleg met collega's, toch 
terug te gaan naar de bankwerkerij. 

Vanuit de bankwerkerij maakte De Groot de verhuizing naar de Grote 
Polder in 1974 mee. Toen het in 1978 nog altijd bergafwaarts ging met het 
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Spotprent door Rob Slijkhuis 

over de bedrijfsbezetting in 1978. 

bedrijf, nam hij actief deel aan de bedrijfsbezetting. Na de sluiting van de 
Grofsmederij zette hij zich met zijn collega Slijkhuis in voor de verdeling 
van overgebleven personeelsfondsen. Slijkhuis was werkzaam geweest op de 
postkamer en had in de ondernemingsraad gezeten: "Personeelpotjes ver
deeld en wat er nog was. Alles is verdeeld, want daar mochten ze natuurlijk 
niet aankomen." De verdeling van de gelden leverde hem inzicht in hoe de 
Grofsmederij de laatste jaren had gefUnctioneerd. Er bestonden enorme ver
schillen tussen de lonen, verschillen van het dubbele voor mensen van de
zelfde leeftijd. Tijdens deze afwikkeling ontdekte De Groot dat "de zaak 
ook echt naar de haaien ging door leugens!" Na zes maanden niets te 
hebben gedaan, toog De Groot weer aan het werk. Uiteindelijk kwam hij 
terecht bij een kleine machinefabriek. 
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Abraham van den Berg, montageleider 

JEUGD IN HET NOORDERKWARTIER 

Abraham van den Berg werd op 24 december 1930 geboren in de Maurits
straat in het Noorderkwartier in Leiden. Zijn vader verdiende de kost als 
stukadoor en zijn moeder zorgde thuis voor het huishouden. Als enig kind 
groeide hij op in een arbeiderswijk: "Daar woonden bouwvakkers en 
fabrieksarbeiders en werklozen en noem maar op. Het was dus echt een 
gewone buurt." De wijk bestond gedeeltelijk uit woningen van een katho
lieke woningbouwvereniging en deels uit particulier eigendom. Het huis 
van de familie Van den Berg behoorde tot de laatste categorie en was het 
eigendom van een van Brams grootvaders, die het aan Brams ouders 
verhuurde: "Het was voor die tijd een vrij moderne woning. Het was een 
geriefelijk huis, met een voor- en een achterkamer en boven twee slaap
kamers." 

De buurt kende een scheiding door geloof. De huizen van de katholieke 
woningbouwvereniging werden bewoond door katholieken, maar de parti
culiere eigendommen werden bewoond door mensen van een andere ge
zindte. De vader van Van den Berg was een overtuigd SDAP'er en thuis 
werden Het Vrije Volk en De Waarheid gelezen. Toch was er sprake van 
onderlinge solidariteit: "Ja, dat was het voordeel met die oudere buurten. 
De contacten tussen de bewoners onderling, die waren dus erg goed. Als er 
ergens problemen waren met moeders dan stond de buurt klaar om te 
helpen. Dat was echt het sociale gevoel in een wijk." 

In deze buurt met veel katholieken waren de gezinnen vrij groot. Bram 
van den Berg was enig kind, maar eenzaam was hij niet. Met z'n vrienden 
groef hij kuilen op een stuk onbebouwd terrein en speelde hij voetbal. 
Gespeeld werd er ook in de straat zelf, die toen nog autoloos was en daar. 
mee zeer geschikt voor tollen, hoepelen en fietsen. 

, , 

I n het Noorderkwattier "stikte" het van de kleine winkeltjes: "Bij ons 
in de straar-alleen, denk ik qat er al acht of negen waren. Dat varieerde van 
een sigatenwinkeltje-die ook een klein -bibliotheekje had-, een petrolie
boer, een manifacturenwinkeltje, een kapper, een melkboer" een schoen
handelaar. Dan ga ik even 'naar de andere kant: een kruidenier, een eindje 
verderop weer een kruidenier, op die hoek een groenteman; op de andere 
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hoek een melkboer, een straat verder een bakkerij; dan kreeg je weer een 
kruidenierswinkeltje. Dat was allemaal in één straat. Dan had je een ban
ketbakkertje, en je had een slagerij . Dus ik kom al aan veertien." Mensen 
uit de buurt konden hier op de pof kopen. "Mensen gingen wel naar de 
binnenstad, maar alles kochten ze eigenlijk bij die kruideniertjes, want dat 
was namelijk het voordeel: een kruidenier die had een boekje. En die 
mensen hadden niet veel geld natuurlijk. Want een timmerman verdiende 
pakweg achttien gulden en daar moesten zij nog drie à vier gulden huur van 
betalen, dus daar bleef niet veel van over. En dan gingen ze naar de kruide
nier, die had dat boekje en schreef het daarin op. Aan het eind van de week, 
als pa thuis kwam met zijn centen, dan gingen ze naar de kruidenier, om 
te betalen. Of naar de melkboer, noem maar op." 

Naast de middenstand had de wijk ook haar eigen sportverenigingen en 
gezelligheidsverenigingen, zij het in beperkte mate. Er zaten wat voetbal
verenigingen, er was een korfbalclub en er was een gymnastieklokaal. Zelf 
zat Van den Berg op gymnastiek op de Pieterskerkgracht. Later werd zwem
men zijn grote hobby. 

Tot zijn dertigste woonde Bram bij zijn ouders. In 1962 huwde hij de 
Oost-Du~tse Inge Elisabeth Müller, die hij ontmoette bij internationale 
zwemwedstrijden in West-Duitsland. Vlak voor de bouw van de Muur 
verliet zij de DDR. Van den Berg en zijn vrouw gingen wonen in de 
Bachstraat, in een woning van de Grofsmederij . 

SCHOLING 

Als kind ging de heer Van den Berg naar school in de Pasteurstraat. De 
keuze voor de christelijke school had te maken met het feit dat daarmee 
toch een beetje de lijn van zijn religieuze opvoeding werd voortgezet. Zijn 
moeder was namelijk Nederlands Hervormd en zijn vader was Luthers. 
Midden in de oorlog kwam hij van de lagere school af en ging hij naar de 
MULO op het Noordeinde. Door de oorlog kwam van de lessen niets 
terecht. "Dat werd dan ook een nationale ramp." In 1946 ging hij, op aan
raden van zijn vader, naar de ambachtsschool-hoewel een test hem rijp 
achtte voor het gymnasium. Hij was toen vijftien jaar, veel ouder dan de 
meeste jongens op de ambachtsschool. Deze opleiding duurde twee jaar. 
Daarna kwam Van den Berg bij de Grofsmederij te werken. 
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DE GROFSMEDERIJ 

Van den Berg kwam min of meer toevallig bij de Grofsmederij terecht, niet 
ver van het ouderlijk huis vandaan. Over dat bedrijf kende hij al verhalen 
van zijn opa, die daar 45 jaar kettingsmid was geweest, maar door een 
ongeval de fabriek had moeten verlaten. "Nadat je je ambachtsdiploma had 
gehaald, kreeg je een aantal adressen mee van bedrijven die mensen 
zochten: zoals de HCW, de NEM, firma De Rotte en firma Den Holder

allemaal metaalnijverheidsbedrijven. Dan kon je daar eventueel gaan sollici

teren." Van den Berg was van mening dat de kleine bedrijfjes niets voor 
hem waren: "Als je carrière wilde maken, dan moest je toch wel bij een 
groot bedrijf terechtkomen." 

De Grofsmederij was eind jaren veertig kritisch als het ging om nieuw 
personeel: "Je moest echt wel een geschiedenis hebben, iets achter de rug 

hebben voor je bij de Grofsmederij in dienst kwam. Het was een vrij groot 
bedrijf voor die tijd, er werkten ruim zeshonderd mensen. Maar het was 
nogal een gespecialiseerd bedrijf, en dat vroeg dus wel mensen die wisten 
wat ijzer was, en die wisten hoe ze hun handen moesten gebruiken. Daar 
waren ze wel kien in." Naar politieke achtergrond of religieuze overtuiging 
werd niet gekeken. 

Na een sollicitatie op een vacature werd Van den Berg aangenomen, in 
eerste instantie voor de fabriek: "Ik zou oorspronkelijk in de fabriek gaan 
werken, als bankwerker. En de eerste de beste dag keek de bedrijfsleider mij 
eens aan en zei: 'Zou je fabriek wel ingaan? Ik heb een mooi ander baantje 
voor je.' Toen kwam ik op het bedrijfsbureau terecht. Dat bedrijfsbureau 
regelde alle zaken voor de fabriek en was dus de schakel tussen adminis
tratie, tekenkamer enzovoort. Het op papier klaarmaken van een order, dat 
deed het bedrijfsbureau, en daar mocht ik aan mee helpen. Nou, en uiter
aard was ik het jongste pikkie, dus ik kreeg allemaal rotklusjes te doen. En 
dat zag ik na een jaar eigenlijk niet meer zo zitten." Op zijn verzoek kon 
Van den Berg wat later overstappen naar de tekenkamer. Dat was in 1950, 
vlak voor zijn militaire dienst. Bij zijn terugkomst, twee jaar later, hervatte 
hij zijn werk op de tekenkamer van de Grofsmederij. 

Al vanaf zijn komst bij de Grofsmederij volgde Bram van den Berg ook 
een avondcursus bij MSG. Dat was na een hele dag werken geen geringe 
opgave. De cursus was van maandag tot en met donderdag, van kwart over 
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zes tot half tien. Zelf had Van den Berg de cursus het liefst vaarwel gezegd 
na zijn militaire dienst-hij was zijn ritme kwijt en ook de basis was enigs
zins vervaagd-, maar zijn pa had "puntige schoenen" en zei: "Hup naar 
school toe. " Van den Berg pakte de draad dus weer op. 

Deze opleiding werktuigbouwkunde stond door het hoge praktische 
niveau hoog aangeschreven. "Al die jongens die van Mathesis afkwamen, 
werden graag bij metaalbedrijven opgenomen. Wij begonnen in de laagste 
klas met 130 jongens; drie jaar later deden we met zijn elven eindexamen, 
dus je kunt wel nagaan hoeveel er onderweg struikelden." 

Na nog een aantal jaren op de tekenkamer van de constructiewerkplaats 
als gereedschapstekenaar te hebben gewerkt, kwam hij terecht in de con
structiewerkplaats. Hij werd daar min of meer plaatsvervangend chef en had 
zestig mannen onder zich. Voor hen was het wennen om geleid te worden 
door iemand van nog geen dertig jaar oud: "Dat waren al oude mannen
ze waren misschien veertig jaar, maar in mijn gezicht waren dat oude man
nen. Dat gaf in het begin nog wel eens een beetje wrijving. Maar daar zij n 
we toch aarcüg door heen gekomen. Ik ben nogal inschikkelijk van aard, en 
ik kan aardig met mensen omgaan." 

Van 1959 tot 1970 werkte Van den Berg als montageleider. Dit werk 
behelsde vooral het monteren van grote constructies, zoals sluisdeuren, 
bruggen en dergelijke. Hij zwierf door heel Nederland: "Van Harlingen tot 
aan Stein, van Stein tot aan Sas van Gent-Sluiskil, en van daaruit naar 
Hoogovens." Hij heeft in die functie "een verrekte interessante tijd gehad." 

Na de verhuizing van de Grofsmederij naar de Grote Polder in Zoeter
woude in 1974 werd Van den Berg chef van het bedrijfsbureau. Na zijn 
omzwervingen als montageleider was dit een unieke kans om weer wat 
vaker bij zijn vrouwen kinderen te zijn. Hij is in deze functie werkzaam 
gebleven tot het uiteindelijke faillissement van de Grofsmederij in 1978. 

DE ARBEIDSVERHOUDINGEN 

Van den Berg heeft zijn werk bij de Grofsmederij altijd als zeer plezierig 
ervaren en ook de sfeer tussen de werknemers onderling, die "hartstikke 
goed" was heeft daaraan bijgedragen: "De Grofsmederij was een echt ouder
wets bedrijf, dat bestond niet voor niks al vanaf 1836. Het was dikwijls 
vader op zoon dat daar werkte. Iedere afdeling had een eigen sfeer, en die 
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Het plaatsen van de Leiderdorpse 

Stierenbrug in 1961 (A. van den Berg). 

was onderling erg goed. Men hielp elkaar en als er thuis problemen waren, 
dan hielpen we elkaar ook. Het was echt een familiebedrijf." Nog steeds 
hebben sommige werknemers contact met elkaar. Elke vijf jaar wordt er een 
reünie gehouden, en als Van den Berg zich in de Haarlemmerstraat begeeft 
dan staan er binnen een kwartier een groot aantal oude bekenden om hem 
heen en praten ze weer over die goede oude tijd. 

Maar zo goed als het contact tussen de werknemers onderling was, zo 
beperkt was het contact met de directie. Dit had voornamelijk te maken 
met de houding van de directeur zelf. De heer De Jong "was nog een echte 
directeur: daar stond die kale kop, grote snor. Dat was de baas en die was 
door niemand te benaderen. Als je meneer De Jong wou spreken, dan 
moest je ergens op een matje gaan zitten en zeggen: 'Zou ik misschien 
meneer De Jong kunnen spreken.' En dan kreeg je 99 van 100 keer te 
horen: 'Nee!' De directeur stond boven alles! En wat daar onder zat, daar 
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kon je mee kletsen wat je wilde, dat ging prima, maar de directeur is de 
directeur en die bemoeide zich niet met het personeel." 

Ondanks de afstand tot de werknemers, werden vakbondsleden niet 
benadeeld: "Je had een katholieke bond, de christelijke bond en de Alge
mene Nederlandse Metaalbewerkersbond. Dat waren allemaal van die 
lekkere zuilen, en de een die had een kruisje boven zijn dinges en de andere 
had een zonnetje boven zijn eh ... , en de andere stond met een rode vuist 
omhoog. Die verschillen waren er natuurlijk, maar tegenwerkingen hebben 
ze daar eigenlijk nooit in gehad, dat moet ik eerlijk nageven. Er werd altijd 
behoorlijk geluisterd naar de mensen." 

Naar verhouding waren er veel vakbondsleden bij de Grofsmederij, die 
ook deel uitmaakten van een ondernemingsraad. Van den Berg was lid van 
de FNV, ook wel de 'Moderne Bond' genoemd: "Wat dat met modern te 
maken had, weet ik niet. Het was geen christelijke en geen katholieke, maar 
ze hadden wel de meeste leden. Wij hadden al heel vroeg een soort onder
nemingsraad: wij noemden die 'de Kern'. Die Kern had uit iedere werk
plaats tenminste één vertegenwoordiger, die de klachten van de werkvloer 
overbracht naar de personeelsafdeling. De personeelsafdeling moest maar 
zien dat er een oplossing kwam, in samenwerking met de directie en de 
bedrijfsleiding. Dat werkte." 

In de Grofsmederij bestond ook een groot verschil tussen de werkvloer 
en het kantoor: "Het is altijd een rare situatie geweest dat mensen op kan
toor dikwijls meer betaald kregen dan mensen in de fabriek, die het werk 
maakten. Daar waren kiene lui bij en die kregen in principe minder betaald 
dan een klerk-boekhouder." Ook de werktijden van het kantoor weken af 
van die in de fabrieken. Een fabrieksarbeider werkte gemiddeld zo'n zes uur 
meer in de week dan het kantoorpersoneel, dat een werkweek van 42 uur 
had. Het kantoorpersoneel was binnen de Grofsmederij een groep apart: 
"Die van het kantoor die waren echt wat hoger, want die hadden een 
stropdas aan." 

Vrouwen waren in de Grofsmederij alleen op het kantoor te vinden als 
typistes bij de directeur en bij de chefs voor de administratie. Zo deden zij 
ook de loonadministratie: "De lonen werden iedere week uitbetaald. Dan 
kwamen de dames met een kistje met al die loonzakjes erin in schafttijd 
naar de kantine en dan werd het loon uitgedeeld. Dat waren allemaal door-
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zichtige zakjes. Je kon zien voor wie het was, maar ook wat die verdiende 
natuurlijk." Vrouwen kregen overigens minder betaald dan mannelijke 
werknemers met dezelfde functie. "Er zat echt een schaal verschil in." 

Behalve in salariëring, was er weinig onderscheid tussen de jongere en 
de oudere werknemers. Wie in het bedrijf kwam werken, werd gerespec
teerd. Zo was er een bedrijfsschool, die in specifieke opleidingen voorzag 
voor onder andere lassers en draaiers. "Maar met de nieuwe werknemers 

werden er natuurlijk wel grappen en grollen uitgehaald." 
Ook op de tekenkamer werd zo nu en dan een grol uitgehaald: 

"Willempie Veenman, de jongste bediende bij ons op de tekenkamer, kreeg 
de opdracht om een doosje 'passerpuntenvet' te gaan halen. Die jongen 
ging weg, maar die dacht: 'Mij pakken ze niet', en die is de hele middag 

weggeweest. Hij kwam de andere dag terug. En dat was natuurlijk schelden 
geblazen! De chef van zaal vroeg: 'Waar heb je gezeten?' Hij zegt: 'Man, ik 
moest passerpuntenvet halen, en ik ben op de Hogewoerd geweest en nog 
bij nog meer zaken. Ik kon het nergens krijgen en toen was de tijd om en 
ben ik naar huis gegaan.'" Iedere afdeling had zo wel haar eigen geintjes 
met nieuwe werknemers. Maar altijd in goede harmonie. 

Datzelfde gold voor de gastarbeiders uit Turkije en Marokko die de 
Grofsmederij in de jaren zestig in dienst nam. Een groot deel van hen 
kwam in de gieterij te werken, waar het werk erg zwaar en vies was. Van 
den Berg is van mening dat zij niet anders werden behandeld dan andere 
werknemers: "Ze werden geaccepteerd. Er was weliswaar geen direct contact 
mogelijk door de taalbarrière-het duurde wel een paar maanden voordat 

die jongens wat woorden Nederlands spraken-, maar bij de Grofsmederij 
is dat altijd vrij goed verlopen. We betrokken ze ook overal bij. Er zijn erbij 
geweest, die gingen naar onze bedrijfSschool en werden eersteklas lassers. Zij 
werden alleen niet gekwalificeerd door de Nederlandse Vereniging van Las
techniek, omdat ze geen theorie-examen konden doen, vanwege de taal
barrière. Maar in de praktijk kregen ze ontheffing voor het zwaarste las
werk, onder andere bij de bouw van kerncentrales, zodat ze daar werk 
konden gaan verrichten. Nou, dat was niet iedereen gegeven. Maar als ze 
dat hooggespecialiseerde werk gingen doen, dan moesten ze wel iedere 
maand een lasproef maken, die op kwaliteit werd onderzocht door de 
Röntgen Technische Dienst [RTO]." 
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DE ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 

De bedrijfsruimten in de Grofsmederij verschilden nogal qua oppervlakte, 
indeling en verlichting. Zo was de smederij verschrikkelijk donker, de 
ramen zagen er zwart van het roet. De vuren werden nog gestookt op vet
kool en er was geen goede afZuiging, dus "al die vieze gele, groene, vette 
rook ging omhoog. Daar liep iedereen doorheen. Daar ging je niet dood 
van, maar de ramen werden natuurlijk zo zwart als de pest, dus daar kwam 
helemaal geen buitenlicht meer door." Anders was het in de machinewerk
plaatsen, waar voor de werkzaamheden veel licht nodig was. Aanvankelijk 
hingen er kwikdamplampen, later schenen er TL-lampen. 

Van den Berg zag hoe in de loop der jaren de veiligheidsnormen steeds 
verder werden aangescherpt. Alleen aan het geluid in de fabrieken, het 

klinken* in de ketelmakerij en de constructiewerkplaats, werd niets gedaan. 
"Daar waren geen oorbeschermers voor, daar waren geen watten voor, daar 
was niks voor. Dus iedereen die in de ketel makerij gewerkt heeft of in de 
constructiewerkplaats is doof-ik ook. Dat is gewoon een gegeven. Ik ben 
zo doof als een stier op hoge tonen, die heb ik gewoon niet meer. Dat is een 

bepaalde beroepsdoofheid, en daar moet je mee leren leven." Later in de 
jaren zeventig kwamen in de werkplaatsen voorzieningen voor geluids
overlast; in die tijd werd het ook verplicht om een veiligheidsbril te dragen. 

REGELS 

"Ieder bedrijf dat zich respecteert moet natuurlijk wel regels hebben, anders 
wordt het een rotzooitje, als iedereen maar gaat doen waar die zin in heeft. 
Dan wordt het een puinhoop." In de Grofsmederij mochten werknemers 
zonder toestemming van de chef de werkplaats niet verlaten of zomaar heen 
en weer gaan lopen. Je kwam niet om te "ouwehoeren, maar om te wer
ken." Roken op de werkvloer was niet verboden. Dit kon ook moeilijk, 

want "als je daar door die werkplaats liep, dat was een jaar roken, zo stonk 
en rookte het daar. Je kon geen tien meter voor je uitzien van de stank en 
de damp." 

Drank op de werkvloer was echter wel verboden. Toch stonden de grof

smeders erom bekend dat ze wel een borreltje lustten: "Die gingen-voor 
ze om zeven uur begonnen-om half zeven even naar de kroeg op de 
Kalvermarkt en dan namen ze twee citroentjes. Dat was gewoon net als een 
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mijnwerker die als hij de mijn inging een glas cognac nam. Dat was een 
traditie, en daar gingen ze nooit vanaf." 

De echte 'liefhebbers' namen ook tijdens het werk wel eens een borrel. 

Maar als je daar op werd betrapt, volgde er onmiddellijk ontslag, want in 
de fabriek was het gebruik van alcohol levensgevaarlijk: "want als je met 
ijzer omgaat, dat is nogal zwaar werk, en als dat omvalt dan geeft dat 
meestal vervolgens een zware verwonding. En als er dan drank in het spel 
was, dan was er geen uitkering. Plus dat de werkgever aansprakelijk werd 

gesteld dat er drank gebruikt was." 
Maar voor veel werknemers was het gewoonte om na werktijd nog even 

naar de kroeg te gaan. "Je was dan zo zwart als een tor, want wasgelegen
heid was er nauwelijks. Er waren een paar kraantjes en dan kon je eerst je 
handen afspoelen en je gezicht-even erop spugen en er onderdoor 
lopen-, en dan waren daar de volkskroegen, die leefden van de fabrieks
arbeiders. Nou, die hadden allemaal een kerfstok, waarop aangegeven werd 
hoeveel ze genoten hadden, want aan het eind van de week was het geld op 
en dan stond de cafébaas voor het café, dan was het: 'Kom eens effe hier!'" 

Van den Berg had als werkmanschef van de constructiewerkplaats eens 
te maken met twee heuse alcoholisten. Als zij voor het werk gedronken 

hadden , stu urde hij ze naar huis. Dat ze ooit aan waren genomen, hing 

samen met de arbeidsschaarste. "Toevallig waren dat twee mensen die geen 
kinderen hadden en hun vrouwen waren ook alcoholisten. Dat waren dus 
de echten, die uit de kroegen kwamen op de Langestraat, bij de Waard
gracht en de Herengracht; dat waren ook van origine geen grofsmeders, 
maar meer hulpen die bijvoorbeeld bij een textielfabriek of bij een conser

venfabriek er al een keer uitgegooid waren. Maar er was een tekort aan 
mensen, dus elke vent die je kon oppakken werd aan zijn lurven getrokken: 
'Kom maar helpen!' Naar geld werd niet gekeken, als je maar kerels had." 

Onder de hoger opgeleide arbeiders kwam drankmisbruik niet zichtbaar 
voor: "Kijk, een machinebankwerker zou zoiets nooit doen: die was een 
heer in de machinefabriek. Een machinebankwerker die maakte een pro

duct. Maar iemand uit de gewone werkplaats, die maakte maar een deel van 

dat product. En of dat er nou goed uitzag of slecht uitzag, dat interesseerde 
hem vaak niet, want de bankwerker moest het opknappen; die moest er iets 
aanzienlijks van maken. " Het feit dat bankwerkers steevast een stropdas 
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droegen, onderstreepte het standsverschil. Op kantoor mocht er in verge
lijking met de fabriek helemaal niets. De bazen waren daar veel strenger, en 
ook strikter in het naleven van de regels. 

In het bedrijf waren er voor de rest niet echt regels waar de werknemers 
zich aan dienden te houden, het waren meer fatsoensnormen. Zo had Van 
den Berg altijd respect voor mensen die voor en na het eten gingen bidden, 
en in het bijzijn van die mensen werd ook niet gevloekt. "Daar waren geen 
regels voor, maar daar heb ik altijd respect voor gehad. Een smid, dat is een 
verschrikkelijk beroep, bah, en als dan een smid zijn boterhammetje ging 
opeten, bleef die gewoon naast zijn hamer zitten met z'n zwarte jatten. Dan 
gingen die kerels zitten en dan werden hun handen gevouwen, en dan werd 
er even gebeden, en dan werd er gegeten. Als je nou bij zo'n man aan het 
werk was, dan ging je niet vloeken. Je keek wel uit! Die oude smid gaf je 
een hengst om de oren ook als je dat deed. Maar een officieel verbod was 
er natuurlijk niet." 

HET FAILLISSEMENT VAN DE GROFSMEDERIJ 

De ondergang van het bedrijf heeft Van den Berg al ruim van te voren aan 
zien komen. "Ik zag die orderportefeuille steeds dunner worden. Ik zat heel 
dicht bij het vuur. Ik was chef bedrijfsbureau en ik wist wat voor orders de 
fabriek binnenkwamen. Dan ga je op een gegeven moment achter je oortjes 
krabbelen." Hij bleef tot aan het faillissement bij de Grofsmederij werken, 
maar had al wel een nieuwe functie gevonden bij het Hoogheemraadschap 
van Rijnland. 

Noch de gemeente Leiden, noch de vakbonden, hadden het faillissement 
kunnen voorkomen, aldus Van den Berg. De hoofdschuldige is volgens 
hem de directie van het bedrijf zelf. "Dat waren geen echte leiders voor een 
metaalbedrijf: ze waren te zacht en te goed, en dat kan je als directeur niet 
zijn." De toenmalige directeuren waren te terughoudend, zeker wat investe
ringen betreft in automatisering en mechanisering. 

De bedrijfsbezetting van 1978 staat Van den Berg nog helder voor de 
geest. De sfeer in het bedrijf was de voorafgaande maanden erg gespannen 
geweest. "Iedereen was geprikkeld. Je wist wat er boven je hoofd hing en er 
hoefde maar iets te gebeuren of er was een woede-uitbarsting. Iedereen was 
overspannen." Het mogelijke faillissement was voor de overgebleven 110 
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Penning ter herdenking 

van de bedrijfsbezetting. 

werknemers het gesprek van de dag. "Het waren allemaal oudere werkne
mers en niemand had een kans op een nieuwe baan." Bovendien ontstond 
er frictie tussen collega's onderling: "'Ja, jij loopt te slijmen en dan mag jij 
zeker blijven.' Maar niemand kon blijven, alleen wist de man op de werk
vloer dat nog niet. Toen de bedrijfsbezetting kwam, was het hek van de 
dam." Toch wil dit niet zeggen dat de overgebleven werknemers er maar 
met de pet naar gooiden. Tijdens de bedrijfsbezetting werkten de werk
nemers zoveel mogelijk door. Ook Van de Berg heeft zich tot het einde 
"kapot gewerkt." 

Gedurende de bedrijfsbezetting kwam dagelijks een bulletin uit om de 
werknemers op de hoogte te houden van de besprekingen tussen de vak
bonden, de directie en de Tweede Kamercommissie. Op de Haarlemmer
straat werd gecollecteerd en daar verkocht het personeel zelfgemaakte her
denkingspenningen voor een tientje. De hele Leidse bevolking verklaarde 
zich solidair met de werknemers. Het ging immers niet om zomaar een 
bedrijf, maar om de Grofsmederij, die al sinds 1836 met Leiden was 
verbonden. 

Jan Spijker, werkvoorbereider 

JEUGD IN DE TUINSTADWIJK 

Jan Spijker werd geboren in Leiden op 15 november 1929. Zijn ouders 
woonden in de Evertsenstraat in de Zeeheldenbuurt en hadden op dat 
moment al een twee jaar oude zoon. Drie jaar later verhuisde het gezin naar 
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de Meidoornstraat in Tuinstadwijk. Dit is een nieuwbouwwijk buiten de 
singels van Leiden, die dateert uit het begin van de jaren twintig. Net als 
in De Kooi woonden er vooral gezinnen uit de middenklasse, die met 
behulp van woning-bouwverenigingen in staat waren een nieuwbouwhuis 
te betrekken. "Het was sociale woningbouw en er woonden veelal ambte
naren, in de vorm van politieagenten, gegoede middenstand, kantoor
bediendes. Mijn vader zat bij de belastingen; achter ons woonden een paar 
tramconducteurs van de NZH. Het was dus een buurt waar niet zo'n hoog 

werkloosheidspercentage was in de jaren dertig en veertig." 

Het huis waarin het gezin woonde dateerde uit 1922 en was ruim op
gezet: "Beneden was er een kamer en suite, een klein tussengangetje en dan 
een aanliggende keuken. Er was een grote tuin achter, echt een grote tuin. 
Boven waren drie kamers: één wat kleiner logeerkamertje en dan de slaap
kamer van mijn ouders en dan de slaapkamer voor de kinderen. Daarboven 
was een open zolder en die had vader-voor de oorlog al-dichtgemaakt 
omwille van de kou. Er was dus een plafonnetje ingelegd, zodat de zolder 
niet meer zichtbaar was." 

In de jaren dertig kwamen er in het gezin nog drie kinderen bij, waarvan 
er een op jonge leeftijd overleed. Jans twee jonge zusjes sliepen samen in de 
achterste slaapkamer die heerlijk verwarmd werd door de schoorsteen die 

erdoorheen liep. Zijn ouders sliepen in de grote slaapkamer aan de voor
zijde. Het kleine slaapkamertje aan de voorkant deelde hij met zijn broer. 
Deze zwom op zijn zeventiende in 1944, na de Spoorwegstaking, de Moer
dijk over en belandde via het verzet in de Biesbosch in Engeland, waar hij 
dienst nam in het Engelse leger. Vanaf dat moment tot aan zijn huwelijk 

in 1957 had Jan Spijker de slaapkamer voor zichzelf. 
Het vaste ambtenarensalaris van zijn vader maakte dat het gezin tijdens 

de crisisjaren het hoofd boven water kon houden. Toch was het thuis geen 
vetpot: "Als ik bij mijn grootouders op bezoek ging in Brummen bij 
Zutphen kon ik op de fiets, want treingeld was er niet." De kinderen waren 
doordrongen van het belang van vaders vaste inkomen, maar ook van de 
kwetsbaarheid ervan. Ambtenaren zaten in een vaste cadans en konden 
bijna niet ontslagen worden, tenzij hij of zijn minderjarige kinderen in 
aanraking kwamen met de strafrechter. Zwaarder nog dan het ontslag zelf 
zou het verlies van pensioenrechten hebben gewogen: "Ik had niet het hart 
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om met de politie in aanraking te komen, want het werd op hem verhaald 
en dan was hij ook wel genegen om corrigerend op te treden thuis." Belang
rijk voor het gezin was ook, met name in de oorlog, dat zijn vader erg van 
tuinieren hield en over een grote moestuin beschikte. 

Als kind kon Jan Spijker overal in de buurt spelen, al beïnvloedde de 
verzuiling in die jaren wel met wie je omging: "In heel de Tuinstadwijk kon 
je op straat spelen, er was toen nog niet veel verkeer. En er was een speel
tuin in die buurt waar de jeugd werd opgevangen, er waren bepaalde wijk
gebouwen, kleuterscholen waren er in de buurt, openbaar onderwijs. Nee, 
het was een buurt waar je zonder schade kon lopen. Je nets werd niet 
gestolen-dat was uouwens vroeger veel minder. De mensen kenden elkaar 
ook wel. Het enige wat vroeger speelde: dat protestantse kinderen niet met 
roomse kinderen mochten spelen. Net alsof ze-zou je tegenwoordig 
zeggen-AIDS hebben of zo. Die moest je mijden als de pest. Maar je wist 
in de straat ook wel precies van: 'Oh, dat zijn roomse mensen, dat zijn 
protestantse mensen, dat zijn gereformeerde mensen.' Ja, dat zat er al van 
oudsher ingegriffeld." 

Een veel minder grote rol speelde de verzuiling bij het doen van 
boodschappen in de buurt: "Je deed alles in de buurt. Om het hoekje had 
je de kruidenier, op de Herenstraat had je een bakker en een melkboer. De 
bakker kwam aan de deur, d'r kwamen wel vier groenteboeren door de 
snaat elke dag. De textiel boer op de Herenstraat, die was rooms-katholiek, 
maar je had geen ander. Het was toen zo: de bakker was altijd protestant, 
de melkboer was meestal rooms-katholiek; daar kon je vergif op innemen. 
De kruidenier was ook protestants." 

SCHOLING, VERENIGINGEN EN HUWELIJK 

Jan Spijker zat aanvankelijk op een lagere school die toegang gaf tot de HBS, 
tot het moment dat zijn oudere broer dreigde te blijven zitten. Samen met 
hem moest hij toen overstappen naar een school van "lagere rangorde". Het 
werd de Langebrugschool, een gemeenteschool die toegang gaf tot de 
MULO. Op gezag van de grootouders van vaders kant moest het namelijk 
een openbare school zijn. Zijn grootouders waren niet zo kerkelijk en 
vonden "de uren die aan godsdienst op school werden besteed zonde van de 
tijd, daar kon je beter mee leren rekenen of schrijven of aardrijkskunde of 
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iets dergelijks." Ter compensatie gingen de kinderen 's zondags naar zon
dagsschool. Na de lagere school begon Spijker in 1941 met MULO A, de 
administratieve richting. Door de oorlog kon hij pas in 1947 eindexamen 
doen. Hij had in dat jaar echter ook de wiskundige kant gevolgd en 
beschikte dus over het MULO A- en B-diploma. Daarna was het afgelopen 
met de voltijdsopleidingen in verband met de gezinsfinanciën: "De MULO 
mocht je nog halen, maar daarna was het: Ga maar gauw geld verdienen en 
doe de rest maar in je avonduren." 

Als kind was Jan Spijker lid geweest van verschillende verenigingen. Hij 
deed aan korfbal, was lid van de padvinderij en was lid van de christelijke 
knapenvereniging. In de oorlogsjaren-hij was toen een tiener-kwam 
hieraan een eind. De belangrijkste reden was dat hij in 1943 lid werd van 
de Leidse postzegelvereniging. Het vetzamelen van postzegels zou in de loop 
der jaren uitgroeien tot zijn grote hobby. 

Begin jaren vijfcig leerde Spijker via het kerkelijk werk Susanna de Geus 
kennen. Ze waren beiden van huis uit hervormd en kenden elkaar boven
dien al van jongs af aan, want ze woonden in dezelfde buurt. Susanna's 
vader was postbode en dus net als zijn vader een ambtenaar. Ze besloten te 
wachten met trouwen tot ze een eigen huis konden krijgen, want ze waren 
niet van plan om "bij de ouders in te trouwen". Toen Spijker in 1957 via 
de Grofsmederij een nieuwbouwflat kon huren in de Hoflaan traden ze in 
het huwelijk. 

WERKVOORBEREIDER BIJ DE GROFSMEDERIJ 
Twee jaar na het einde van de oorlog begon Spijker met werken. Zijn eerste 
betrekking was bij de wiskunde-afdeling van een verzekeringsmaatschappij 
in Den Haag. Ondertussen was hij bezig met het aanvragen van een Ameri
kaanse studiebeurs in het kader van de Marshall-hulp. Hij werd hiervoor 
ook uitgenodigd, maar de oproep voor dienstplicht gooide roet in het eten: 
"Ik kreeg in 1947 een uitnodiging om aan de universiteit van Utah in 
Amerika te komen studeren. Toen echter m'n beurs in orde was, mocht ik 
het land niet uit omdat ik dienstplichtig was. Ik kwam in 1948 terecht bij 
de luchtmacht, omdat ze vliegers nodig hadden. In 1951 ben ik uit dienst 
gekomen en toen was die beurs weg. Bij de luchtmacht moest ik weg, want 
ik zat nog op propellervliegtuigen en in '49 kwamen de eerste jetmotoren 
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binnen. Nou, daar was ik ten ene male ongeschikt voor. En bij de burger
luchtvaart konden wij als jachtvliegers niet terecht, omdat we eerlijk gezegd 
een beetje ruw met het materiaal omsprongen. Maar ik kon bij de wis
kunde-afdeling van De Nederlanden van 1845 Maatschappij, waar ik dus 
begonnen ben met werken, gewoon weer terugkomen." Na enige tijd stapte 
hij over naar de zilverfabriek Begeer & van Kempen in Voorschoten, dat 
dichter bij huis was en waar hij beter verdiende. Toen zag hij in de krant 
de vacature voor een werkvoorbereider bij de Grofsmederij. 

Het solliciteren bij de 'Grof was een logische stap: "De Grof had toen 
de naam: als je daar werk had, zat je voor de rest van je leven gebeiteld. Het 
was een vast bedrijf; het bestond toen al 117 jaar. Ten tweede was het 
dichter bij huis en er was meer verdienste." Na een reactie op een adver
tentie in de krant mocht hij op gesprek komen. De psychologische test
verplicht voor kantoorpersoneel-in Scheveningen vormde geen obstakel 
en Spijker kon aan de slag als werkvoorbereider. Zijn eerste loon bedroeg 
f 210 per maand: "Daarvan droeg ik de helft af aan mijn moeder. Van de 
andere helft moest ik mijn kleding kopen en mijn studiegeld betalen. Ik 
studeerde toen bij het opleidingsinstituut PBNA." 

De werkvoorbereiders hadden de taak de binnengekomen orders te 
verwerken tot opdrachten die in de fabriek moesten worden uitgevoerd. 
Ook informeerden zij de inkoopafdeling over de benodigde materialen. 
Binnen de bedrijfsstructuur zaten de werkvoorbereiders onder de verkoop
staf en de directie. Onder de werkvoorbereiders zaten administratief alle 
werkmeesters. Dit wil zeggen dat ze geen bevelsbevoegdheid over hen 
hadden en dus geen verantwoording droegen voor de termijn en de manier 
waarop de schriftelijke instructies werden uitgevoerd. De werkmeester was 
op zijn beurt baas over een productieafdeling. Hiervan waren er op de Grof
smederij in totaal zes: de gieterij, smederij, draaierij, de constructie en twee 
voor de kettingfabricage. 

Jan Spijker heeft bij de 'Grof altijd dezelfde functie uitgeoefend al werd 
deze in de loop der jaren uitgebouwd: "Je kreeg verschuivingen, vooral in 
de latere jaren, als collega's weggingen. Je kreeg op een gegeven moment 
een typiste bij je zitten; een meisje die de boel moest opbergen en weer 
opzoeken en het tijdrovende werk van je overnam. Helemaal op het laatst 
van mijn bestaan daar, had ik de volledige planning, aankoop materialen, 
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uitvoering, keuring van ankers en zorgen dat het op tijd kwam. Vandaar 
ook dat de directeur bij mij kwam vragen: 'Hoeveel gaat er de komende 
maand de deur uit?'" 

De groei van zijn functie was mogelijk doordat Spijker tot zijn vijf
endertigste opleidingen bleef volgen. Op het moment van solliciteren deed 
hij in zijn avonduren bij PBNA de cursus bedrijfsleider. Aansluitend deed hij 
nog avondcursussen op het gebied van arbeidsorganisatie en methoden
verbetering en ook cursussen handelscorrespondentie Nederlands, Engels 
en Duits. Daarnaast werd hij op den duur voor het bedrijf brandwacht en 
haalde hij zijn EHBO-diploma. 

Net als de andere werkvoorbereiders werkte Spijker vanuit het kantoor, 
maar legde hij veel bezoeken af aan de productie-afdelingen: "Op de 
Zuidsingel was m'n domicilie. Maar ik deed veel voor de kettingfabriek en 
ook voor de constructie, die op het Waardeiland zat. Met de gieterij had ik 
weinig te maken. Dat is zo gespecialiseerd. Maar bijvoorbeeld de ankers, die 
werden op de Zuidsingel gemaakt, de ketting werd op het Waardeiland 
gemaakt en tezamen werden ze geproefd op het Waardeiland en gelijktijdig 
werd het naar een schip afgeleverd. Ankers en kettingen horen bij elkaar." 
Tussen De Waard en de Zijlsingel was een druk verkeer: "Wij hadden een 
soort pont lopen voor vrachtvetvoer. " Spijker zelf legde de afstand tussen 
de 'oude' en de 'nieuwe' fabriek af "met het fietsie". Hij deed dat dan 
meestal zo dat hij tussen de middag eerst thuis ging eten en dan van huis 
uit het kanaal langs naar het Waardeiland: "Want ik moest altijd nogal 
pezen om binnen een uur uit en thuis te zijn en te eten." 

WERKTIJDEN EN ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 
De werktijden van de fabriek en het kantoor liepen binnen de Grofsmederij 
nogal uiteen, op het eerste gezicht in het voordeel van het kantoor. De 
mensen uit de fabriek begonnen om half zeven en werkten tot half vijf en 
hadden tussen de middag een half uur schafttijd. Het kantoor begon om 
negen uur en werkte tot half zes, met tussen de middag een uur pauze. 
Toch maakten beide groepen in totaal dezelfde uren: "Want bijvoorbeeld 
de smederij , waar hele grote vuren brandden, die werkten 's zaterdags niet. 
Want het aansteken van de ovens werd meestal door een nachtstoker ge
daan. Die begon zo om een uur of vier, dan werden de ovens aangezet en 
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dan werd er een stuk ijzer ingestopt, zo'n stuk staal. Dan was dat alvast 
warm als de mensen kwamen om half zeven. Maar om op zaterdag voor vier 
u ur zo' n grote oven aan te steken, dat is natuurlijk ontstellend kostbaar. 
Dus op zaterdag werd er in de smederij niet gewerkt. Maar wel op kantoor, 
dus dan pakte je al wel vier uur." Met de invoering van de vrije zaterdag 
werden deze vier uur over de andere werkdagen verdeeld. Doordeweeks 
werkte het kantoor dan van acht tot vijf. 

De omstandigheden waaronder in de fabriek werd gewerkt waren rond

uit slecht. Er was in de werkplaatsen altijd herrie, stof en weinig licht, al 
kwam hierin wel gaandeweg verandering: "Heel in het begin, toen ik er 
kwam, liepen de meesten op klompen. Later kregen we dan veiligheids
schoenen, die heb ik dan ook nog gehad. En later kwamen er ook-maar 
dan zit je al in de jaren zestig-veiligheidsbrillen met gehard glas, enzo
voort. Maar daarv66r had iedereen zijn eigen brilletje en liepen ze op 
klompen. Als er dan een stuk staal op je klomp valt, gaat die er goed 
doorheen." Door zijn EHBO-diploma werd Spijker verschillende malen bij 
bedrijfsongevallen gehaald: "Het is eens een keer voorgekomen dat iemand 
een valhamer op zijn hand kreeg. Au, zegt die persoon en trekt z'n hand
schoen uit. Nou ja, toen had hij alleen dat nog, want de rest zat in z'n 
handschoen. Dan heb je pech. Gelukkig hadden wij een voortreffelijke 
portier, Jan Snik, die was ook het centrale punt voor ongevallen. Die man 
was zo goed, dat kon een dokter hem niet verbeteren. Ja, wat doe je als er 
iets gebeurd, je houdt die man z'n hand in de hoogte en dan ga je hem naar 
de portier brengen voor de eerste hulp. Maar toch gebeurden er ook weer 
niet zoveel ongelukken op de Grof, hoor. Brandwonden had je nog wel eens 
in de smederij. Ik weet van een man daar, die zat aan een schaafmachine en 
werd lelijk verminkt. Dan praat ik over de oude fabriek op de Zuidsingel. 
Toch heb ik maar een keer de EHD-wagen het terrein op zien komen in al 
die negentien jaar." 

V oor al het personeel, van het kantoor en uit de werkplaatsen, was er 
een gezamenlijke kantine. Toch schaftten de meeste arbeiders liever in de 
buurt van hun werkplek: "Ze hadden allemaal d'r kuchie bij zich en hun 
koffie bij zich in een thermoskan en ze zaten naast de machine op ouwe 
vieze aambeelden of wat dan ook, zaten ze in de meest stoffige, vieze rot
ruimte hun brood te eten, of dat nou moest of niet moest, ze deden het. En 
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dan wel lekker dicht bij het vuur, want dat was lekker warm." Het bedrijf 
kwam hen hierin tegemoet, want de kantinebeheerder ging tijdens pauzes 
het bedrijf rond met koffie in een koffiewagentje. 

Het onderhoud aan de machines werd gedaan tijdens de vakantie: "Wij 
hadden meestal een aaneengesloten, verplichte vakantie van tien dagen. Die 
was zowel voor de fabriek als kantoor. Daarnaast hadden we een dag of vijf, 
zes naar eigen keus. Die fabrieksvakantiedagen waren uiteraard uit econo
mische overwegingen, want dan kon de onderhoudsploeg de machinerie 
eens een goede onderhoudsbeurt geven." 

SFEER 

Jan Spijker roemt nog altijd de amicale sfeer onder de werknemers in het 
hele bedrijf: "Je was collega's onder elkaar. Ik heb op verschillende afde
lingen gewerkt en ik had door mijn werk met een heleboel verschillende 
mensen te maken. Je doet daar zelf natuurlijk ook een hoop aan! Ik kan nog 
wel een paar mopjes vertellen. Er zijn natuurlijk altijd mensen die gaan 
lopen klikken of andere onaardige dingen doen. Ja, dan pakken ze je een 
keer terug, daar moet je voorzichtig mee wezen. Maar als je goed collegiaal 
omgaat, dan heb je een prima werksfeer." Zelf droeg hij hieraan op een 
bijzondere wijze bij; van veel collega's wist hij de verjaardag uit het hoofd. 

Het kantoor van de Grofsmederij bestond uit verschillende afdelingen, 
hetgeen met zich meebracht dat ieder afdelingshoofd er zijn eigen stempel 
op kon drukken. Spijker ervaarde dat nooit als nadelig, maar 'proefde' de 
verschillen wel: "Bijvoorbeeld het hoofd van de afdeling boekhouding, dat 
was een gereformeerde man en het personeel dat onder hem kwam, was in 
ieder geval van protestantse huize, dat kon je wel merken. En op andere 
afdelingen heb ik dat ook wel eens gemerkt van: hé, hier hangt een rooms
katholieke sfeer. Dat kon je proeven, maar ik heb dat nooit ervaren." 

Bij de Grofsmederij waren ook vrouwen werkzaam, maar dan alleen op 
kantoor; de 'zware-metaal' was louter mannenwerk. "Tegenwoordigheb je 
een computer, maar vroeger had je een hollerith*-ponssysteem, daarbij 
zaten een aantal dames van de boekhouding. Er zaten een aantal dames bij 

de telefoon en er zaten uiteraard dames op de correspondentieafdeling. Op 
de personeelsafdeling zat de helft dames en de helft heren." Verschillend 
behandeld werden mannen en vrouwen niet: "Je werd op functie aange-
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nomen, dus een typiste was een typiste en een hollerith-ponsster was een 
hollerith-ponsster. Het enige onderscheid dat je op een gegeven moment 
gaat merken in een bedrijf-dat had je vroeger erger dan nu-als er dan 
weer zo'n nieuwe schoolklas op kantoor kwam, dan was je een jaar of acht
à negenentwintig: dan begonnen ze meneer tegen je te zeggen. En dan denk 
je: 'Verrek, nou ga ik oud worden!»' 

Natuurlijk had ook het kantoor zijn inwijdingsrituelen voor nieuwe 
werknemers: "Wij hebben eens een keer een meisje rondgestuurd voor het 
vijfde kwartalen boek. Ankie, ik zie het lieve kind nog lopen. Dan belden we 
snel naar de chef van het laboratorium en dan zeiden we: Joh, we hebben 
die gestuurd voor het vijfde kwartalen boek. Oh, zei die, ik stuur ze wel 
door. Dat hebben we wel eens gedaan en dat kind had het niet door." 

Van de werkplaatsen herinnert hij zich dat daar veel bijnamen gegeven 
werden: "Dan was het van: 'Vraag het aan Piet de Boorder!' Dan dacht ik 
dat die man echt De Boorder heette, maar dat was dan een man die aan de 
boormachine stond. Pas later kwam ik er achter dat die man Piet Bennink 
heette." In de smederij van de Grof zag hij voor het eerst gastarbeiders aan 
het werk, samen met Leidenaren: "Italianen hadden we gauw. Heel koeter
walend leerden ze Nederlands aan, de vieze woorden het eerst, maar dat is 
altijd in een taal. In de smederij heb je altijd een ploeg bij een hamer: de 
smid, de hamerdrijver* en dan twee vasthouders, en samen is dat een team. 
En die moeten met z' n vieren het werk doen, het product maken, en die 
vier bleven ook wel bij elkaar. Meestal waren de hamerjongens dan italia
nen, maar ze konden nooit als ze rust hadden naar de volgende hamer lopen 
om daar te gaan ouwehoeren met een landgenoot. Nee, dat zag ik ook niet 
gebeuren." Van sommigen herinnert hij zich nog de naam, zoals die van 
Frans Spiga, en ook dat enkelen van hen trouwden met een Nederlandse 
vrouw. 

ARBEIDSVERHOUDINGEN BINNEN DE GROFSMEDERIJ 

De goede werksfeer binnen de Grofsmederij kon niet verhinderen dat de 
belangen tussen kantoor- en fabriekspersoneel soms uiteenliepen: "De ver
schillen tussen kantoor en fabriek werden van hogerhand gecreëerd. Om 
een voorbeeld te noemen: wij hebben in Leiden de Drie Oktoberfeesten en 
de mensen met boord, de kantoormensen, die kregen een vrije dag en de 
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mensen uit de fabriek die moesten een snipperdag inleveren. Als iemand in 
de fabriek ziek was, dan moest je je ziek melden, 's morgens voor negen uur 
of half tien. De mensen uit de fabriek hadden om half elf een controlerend 
lekenbroeder op de stoep, wij nooit. Dat is onjuist, maar dat onderscheid 
werd wel degelijk gemaakt." In de jaren dat Spijker bij de Grofsmederij 
werkte, zag hij dat deze verschillen steeds meer gelijk werden getrokken. 
Helaas vaak in het nadeel van het kantoorpersoneel. Naar zijn mening was 
dit mede een gevolg van reorganisatie van de vakbonden. 

In de jaren vijftig veranderden de vakbonden van beroepsorganisaties 
naar instellingen die alle werknemers in een bedrijfstak bestreken. 6 Spijker 
maakte dit als afgevaardigde van de Leidse afdeling van de christelijke bond 
van kantoorbediendes van dichtbij mee: "Wat je kreeg was die 'boorden 
overal' -kwestie, dan kwam je in een organisatie van tien op één. Met andere 
woorden, de grote groep metaalbedrijfsmensen moesten dus voortaan de 
belangen van de groep verdedigen. Maar aangezien er negen ja zeiden en 
die ene kantoorman nee,. kon je het wel vergeten. Daar kwam nog bij, toen 
daarover gestemd werd op een vakbondsvergadering van kantoorlieden in 
Utrecht-dat is de enige vergadering die ik bezocht heb-toen zat ik daar 
als afgevaardigde van de afdeling Leiden, het was in '57 of '58 ongeveer. 
Toen werd het voorstel gelanceerd voor de fUsie met de metaalbond, zo van: 
nou wie steekt z'n handje op in de zaal. In de zaal zaten misschien 300 
mensen en 270 zeiden er nee. Maar toen zei de voorzitter: 'Maar dat kan 
niet, want de statuten en het huishoudelijk reglement zijn al kant en klaar 
gedrukt voor de nieuwe organisatievorm.' De vergadering werd een poosje 
geschorst en toen kwamen ze met het lumineuze idee: 'Wij hebben het idee 
dat de tegenstemmers hier gekomen zijn. Er zijn twintigduizend vakbonds
mensen en er zitten er hier driehonderd, waarvan 270 tegen zijn. Degenen 
die hier niet gekomen zijn, dat zijn er dan 19.700, die zullen er wel voor 
zijn.' Dus het voorstel is aangenomen. En toen werden de boekjes rond
gedeeld. En toen zei ik: 'Jongens, zo hoeft het van mij niet.'" 

Een paar jaar later lieten zich de gevolgen van deze verandering merken. 
Spijker was toen al geen lid meer van het CNV: "Er was altijd het onder
scheid geweest met het ziekteverzuim en dat vrije dagensysteem. Toen die 
bedrijfstakgewijze organisatie ontstond, ergerde ik me wel aan de opstelling 
van die mensen uit de fabriek. In plaats van dat ze probeerden om te 
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krijgen wat het andere part al had, gingen die sufferds zorgen dat diegenen 
die dat hadden het werd afgenomen. Toen is er wat die vrije-dagengeschie
den is betreft verandering in gekomen. Degenen die een bepaald salaris 
hadden, laten we zeggen net als bij een ziekenfondsgrens, die bleven die 
vrije dag houden. En als je onder dat salaris zat, dan kon je die net als de 
fabrieksman als snipperdag inleggen." 

LOON. WINST EN VOORZIENINGEN 

Toen Jan Spijker bij de Grofsmederij kwam werken, kregen de arbeiders 
wekelijks uitbetaald in een loonzakje. Ze kregen het vrijdags en dan werd 
er uitbetaald tot en met de woensdag voorafgaande. Dus dan ze hadden 
alvast weer twee dagen gespaard voor de volgende week: "Of dat ooit met 
een gedachte is geïnstalleerd van 'dan weet ik zeker dat je de volgende week 
terugkomt', dat weet ik niet. Of misschien was het vanuit de gedachte 'tot 
woensdag kunnen we het uitrekenen' . Of 'omdat we geen ziekte en onge
vallen hebben gehad, kunnen we het juiste bedrag uitbetalen', dat kan ook 
een reden zijn." Wel weet hij nog dat er arbeiders op vrijdag met hun loon 
het café instapten: "Op de hoek had je bij ons een cafeetje. En ik heb het 
ook wel eens zelf gezien, dat de vrouwen aan de poort stonden. Zodra hun 
man de poort uitkwam moest hij het zakje afgeven, anders ging die op het 
hoekje het cafeetje naar binnen. Dat heb ik zelf wel gezien, maar ja of dat 
incidenteel was of chronisch, dat weet ik niet. Daar heb ik me allemaal niet 
mee bemoeid." Later veranderde deze manier van uitbetalen en werd het 
loon van de arbeiders naar een rekening overgemaakt, wat voor het kantoor
personeel al veel langer de gewoonte was. 

Het echtpaar Spijker kreeg zijn eerste woning aan de Hoflaan via het 
bedrijf. De Grofsmederij had door de medefinanciering van de bouw van 
deze driekamerflat het recht verworven om een aantal werknemers te 
huisvesten. Dit werkte als een goede manier om belangrijke werknemers 
aan zich te kunnen binden: "Wat de woningbouw betreft: wij hadden een 
sociaal werkster bij de Grofsmederij met name. Deze vrouw probeerde dus, 
als ze werkmeesters of voor de industrie belangrijke mensen aan moesten 
trekken van buiten de stad, te lobbyen bij de gemeente voor woonruimte. 
Daarnaast heeft het Pensioenfonds nogal wat huizen gekocht en later die 
groep huizen in de Hoflaan meehelpen bouwen. Dat was een combinatie 
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van de HCW, de NEM en dan nog de Wolspinnerij, Dat was een groep van 
twee- of vierentwintig huizen, met de bepaling dat ze in die vierentwintig 
andere huizen ook personeel mochten zenen." In 1962 verhuisde het gezin 
Spijker naar een ruimere flat aan de Verdistraat: "Dit gebouw was een 
andere combinatie: daar zat de Grof in, drukkerij Brill zat er in , drukkerij 
Groen zat er in , de Leidse Krantz zat er in. Deze combinatie van werkgevers 
betaalde de onrendabele bouwkosten." 

I n de goede jaren van de Grofsmederij, deelden de werknemers in de 
behaalde winst. De uitkering van dit tantième gebeurde altijd op een ouder
wetse manier, want het bedrag werd persoonlijk uitgereikt en de totstand
koming van het bedrag bleef ondoorzichtig: "Bij de Grofsmederij kreeg je 
zomaar wat in een zakje; 'Bedankt voor de aangename samenwerking, 
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volgende.' Ja, dat ging massaal, eens in het jaar en voor zover er winst werd 
gemaakt natuurlijk. Toen er op een gegeven moment geen winst meer 
gemaakt werd, kreeg je dus alleen je vakantietoeslag-vier procent geloof 
ik-, maar dat werd gewoon bij het salaris opgeteld. " 

DE ACHTERUITGANG VAN DE GROFSMEDERIJ 

In de jaren zestig was de Nederlandse scheepsbouw, naast Hoogovens in 
Ijmuiden, de belangrijkste opdrachtgever van de Grofsmederij. Jan Spijker 
merkte als werkvoorbereider hoe de teloorgang van deze bedrijfstak door
werkte in de KNG. "De Nederlandse rederijen, KNSM [Koninklijke Neder
landse Stoomvaartmaatschappij], KJCPL [Koninklijke Java-China Pakket
lijn], de Shell gingen allemaal naar Japan toe vanwege het economische 
principe: eerder een schip klaar, eerder in de vaart, vlugger rendement van 
je geïnvesteerde kapitaal. Daar heeft de Grof heel veel nadeel van onder
vonden." 

De GrofSmederij kon de concurrentie met het buitenland niet aan: "We 
hadden echt niet de meest moderne machines staan die er waren. Vergeet 
niet dat Duitsland in de oorlog natuurlijk goed geruïneerd was en van wat 
er nog was, heel veel weggesleept was door de Russische overheid. Toen zij 
in '48-'49 een nieuwe industrie begonnen op te bouwen, werd het nieuwste 
van het nieuwste geplaatst. Wij begonnen pas in de jaren zestig hoog
waardige stalen kettingen te fabriceren. Maar we draaiden in 1968 ook nog 
gewoon kettingen van staal 37 en staal 40-50, terwijl Duitsland allang bezig 
was kettingen te maken van staal 50-60 en zelfs staal 60-70." De trekkracht 
van ketting wordt gemeten in kilo's per vierkante millimeter. Hoe groter de 
trekkracht van een ketting des te kleiner de diameter van de schakels kan 
zijn en des te meer vracht kan een schip meenemen. 

N aast de zware buitenlandse concurrentie was de teloorgang van de 
Grofsmederij volgens Spijker ook te wijten aan het beleid van de directie. 
Zeker in vergelijking met zijn latere werkgevers werd bij de Grofsmederij 
slordig met geld omgesprongen. Aangezien de directie binnen deze naam
loze vennootschap ("niet veel") nooit in zijn privé-vermogen kon worden 
aangetast, werden er bijvoorbeeld soms te hoog opgeleide mensen aange
nomen: "Er was een mijningenieur, die liep bij de Grofsmederij achter de 
centen aan. Moet je daar nou mijningenieur voor zijn?" Begin jaren zeven-



' OMZIEN ZONDER WROK' 

183 

tig ging Jan Spijker op zoek naar ander werk, al was de situatie nog niet 
dreigend. Hij werd in 1972 aangenomen bij de Leidsche Wolspinnerij en 
maakte dus het faillissement van de Grofsmederij niet meer mee. 

Conclusie 

"Het was eigenlijk een rotzooi, maar je wilde die rotzooi toch niet missen." 
Het gevoel van verbondenheid met het bedrijf en de collega's doorstraalt 
alle vier de levensverhalen van oud-medewerkers van de Grofsmederij. Dit 
is bijzonder, want het bedrijf was te groot om iedereen persoonlijk te 
kennen en bovendien bestonden tussen verschillende beroepsgroepen 
wezenlijke belangentegenstellingen. Het kan niet anders dan dat de verbon
denheid werd gesmeed door jarenlange samenwerking in tijden van grote 
voor- en tegenspoed. 

De vier respondenten waren bij de Grofsmederij komen werken ten tijde 
van de wederopbouw van de Nederlandse economie. Het bedrijf breidde 
zijn capaciteit toen sterk uit om in te kunnen spelen op de grote vraag naar 
staalproducten vanuit de industrie, de scheepvaart en het Rijk. Bijzonder 
aan de Grofsmederij was dat het bedrijf zowel 'grof giet- en smeedwerk kon 
leveren, als fijn constructiewerk. Hiervoor maakte het gebruik van tech
nieken en machines die vaak nog dateerden van voor de Tweede Wereld
oorlog. 

De reputatie van de Grofsmederij als solide en hoogwaardig bedrijf gaf 
het een zekere status om er te werken. Het bedrijf trok dan ook mensen aan 

die hogerop wilden komen. Voor geen van de vier respondenten was de 
lagere school het eindonderwijs geweest, al waren hun scholingsmogelijk
heden beperkter dan die van de naoorlogse generaties. Ambachtsschool of 
MULO vormde voor hen de opstap naar het metaalbedrijf. Om promotie te 
kunnen maken waren avondopleidingen noodzakelijk. 

Gedurende de jaren vijftig slaagde de overheid erin om in overleg met 
de sociale partners de loonontwikkeling sterk af te remmen. Deze geleide 
loonpolitiek bracht de Grofsmederij, net als andere werkgevers, ertoe om te 
gaan investeren in woningbouw. Deze voorziening was vanwege de grote 
woningnood aantrekkelijk voor jonge werknemers. Velen van hen zullen net 
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als Jan Spijker en Cornelis de Groot hun huwelijk hebben uitgesteld tot het 
moment dat ze van het bedrijf een woning kregen toegewezen. 

De oud-werknemers roemden stuk voor stuk de sfeer in het bedrijf. 
Toch waren zij zich ook bewust van kleine en grote scheidslijnen. Zo had
den verschillende afdelingen in het bedrijf, onder invloed van de verzuiling, 
enigszins een protestantse of katholieke sfeer. Fundamenteler was de kloof 
tussen het personeel in de fabriek en die op kantoor. De 'witte boorden' 
hadden traditioneel een hogere status dan de 'blauwe boorden', wat had 
geresulteerd in betere arbeidsvoorwaarden, bijvoorbeeld op het gebied van 
vakantiedagen en ziekteverlof. In het verlengde van deze verschillen ligt het 
feit dat er in de jaren vijftig aparte personeelsverenigingen werden opgericht 
voor arbeiders, leidinggevenden en beambten. 

Een andere kloof binnen de Grofsmederij was die tussen de directie en 
de werknemers. De directie vormde een aparte clan en bestond uit mensen 
die hadden gestudeerd. De 'oude' directeur De Jong bezat een patriarchale 
positie in het bedrijf, al is deze niet vergelijkbaar met die van de Leidse 
textielfabrikanten. De Jong zal bijvoorbeeld niet zelf op de werkvloer heb
ben meegewerkt en zal lang niet alle werknemers van naam hebben gekend. 
Wel hadden de werknemers een groot ontzag voor hem en andere directie
leden. 

Eind jaren vijftig kwam er verandering in de ongelijkheid tussen fabriek
en kantoorpersoneel, waarschijnlijk als gevolg van de grote vraag naar 
arbeidskrachten. Op de werkvloer was de verandering merkbaar in de zelf
bewustere opstelling van jonge werknemers zoals Cornelis de Groot. Op 
landelijk niveau was van belang dat de vakbonden zich eind jaren vijftig 
omvormden van beroepsorganisaties naar bedrijfstakgerichte organisaties. 
Binnen de metaalindustrie waren de fabrieksarbeiders uiteraard getalsmatig 
veel groter dan het kantoorpersoneel. Ook binnen de Grofsmederij zorgden 
de vakbonden er dan ook voor dat de bovengenoemde verschillen werden 
gelijkgetrokken in het voordeel van de fabrieksarbeiders. 

Toen in de jaren zestig landelijk de lonen explosief stegen, profiteerden 
ook de werknemers van de Grofsmederij van de grotere bestedingsruimte. 
Voor het metaalbedrijf als geheel hadden de stijgende loonkosten een nega
tief effect, vooral omdat ten koste ging van de internationale concurrentie
positie. Deze gevolgen probeerde de directie op te vangen door investerin-
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gen in productiviteitsverhoging, het aantrekken van gastarbeiders, strate
gische samenwerking, inkrimping en beperkte ontslagen. Archiefonderzoek 
kan misschien licht werpen op de vraag in hoeverre de werknemers via 
afdelingsraden en dergelijke betrokken waren bij deze keuzes. De interviews 
wekken de indruk dat maar weinig werknemers zich onafhankelijk en 
kritisch durfden op te stellen ten opzichte van de directie. Het grote perso
neelsverloop zal dit zeker niet hebben bevorderd. Feit is wel dat in de jaren 
zestig binnen de afdelingsraden de latere stakingsleiders zijn gevormd. 

Dat de kwijnende werkplaatsen van de Grofsmederij de jaren zestig 
doorkwamen, kwam door de gieterij, die dankzij Hoogovens een enorme 
omzet realiseerde. Tegelijkertijd werd de Grofsmederij als gevolg van deze 
afhankelijkheid steeds kwetsbaarder. De directie van de Grofsmederij zal dit 
zeker hebben beseft en misschien juist daarom wel-zoals Riemers sugge
reert-bewust signalen hebben genegeerd dat Hoogovens op termijn 
sueefde naar zelfVoorziening. De eenzijdige gerichtheid op de gieterij heeft 
feitelijk alleen tot uitstel van een grondige reorganisatie geleid. 

Toen in de jaren zeventig de gieterij moest sluiten, ging het snel berg
afwaarts met de Grofsmederij. De gedwongen ontslagen kwamen hard aan 
en leidden ertoe dat de werknemers steeds meer tegenover de directie 
kwamen te staan. De verhouding verslechterde verder toen de Grofsmederij 
verhuisde naar de 'droge' locatie in de Grote Polder. De woede over de ver
kwanseling van 'hun' bedrijf leidde in 1978 tot de bedrijfsbezetting van de 
Grofsmederij . Het mocht niet meer baten, maar nog één keer ervaarden de 
werknemers een grote eenheid op de werkvloer. 



Bijlage. Technische termen 

blokvorm 

davits 

elevator 

gietplaat 

hamerdri jver 

hollerith 

kettingschalm 

klinken 

krul 

lichter 

loep 

molenrol 

puddeloven 

roetkap 

scheepsknie 

vorm waarin staal wordt gegoten. 

van boven gebogen, draaibare ijzeren stangen op het bovendek, waaraan 

op zeeschepen de reddingssloepen hangen. 

losinrichting voor steenkolen, ertsen, zand, meel, erwten, graan, hetzij 

op de wijze van een emmerbaggermolen of als zuigtoestel. 

plaat waarop staal wordt gegoten. 

persoon die in de smederij de hamer bedient naar de aanwijzingen van 

de smid. 

systeem van administratie, waarbij gebruik wordt gemaakt van kaarten 

met ponsgaten; elke ponspositie stelt daarbij een bepaald geval voor. 

schakel van een ketti ng. 

door kloppen vast- of dichtslaan; hier: verschillende delen van een ketel 

aan elkaar bevestigen door klinknagels. 

sterk omgebogen bijproduct dat ontstaat bij het boren in metaal. 

vaartuig van geringe diepgang bestemd om lading naar een groter schip 

te brengen of deze te lossen . 

klomp puddelijzer, tot een gewicht van ongeveer 40 kg, grotendeels 

ontkoold. 

hier: een wals, gebruikt bij de rietsuikerfàbricage, waarmee het ruwsap 

uit het reeds gebroken suikerriet wordt geperst. 

vlamoven, waari n ruw ijzer wordt veranderd in smeedijzer of staal, door 

er koolstof aan te onttrekken (puddelen). 

roetvanginstallatie. 

een in een zekere hoek gebogen ijzeren balk, die dient ter versterking van 

de scheepsromp. 
.I 
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Aanwinsten 
van het Gemeentearchief Leiden 
op sociaal en economisch 
gebied in 1998 

Vergeleken met voorgaande jaren werd er in 1998 relatief veel archief 
overgedragen, gemeten in strekkende meters. Zo werd aan diverse kleine 
archieven van gemeentelijke (deel)commissies-van na de Stadhuisbrand 

tot ca. 1970-ruim 110 meter overgebracht en was het archief van de 

Stedelijke Fabrieken van Gas en Electriciteit (de Lichtfabrieken) van ca. 
1939 tot ca. 1979 goed voor 100 meter. Van deze archieven is slechts dit 
laatste door een toegang ontsloten. Ook door de toenemende regiofunctie 
van Leiden werden grotere archieven binnengebracht, bijvoorbeeld het 
archief van de Zoeterwoudse houthandel c.a. Fa. Paardekooper, ca. 1880-

ca. 1960, groot drie meter. Voor Warmond was dat 28 meter aan archief 
van Ambacht, Dorp en Gemeente, 1624-1930, waarop meteen door de 
heer A.CL. van Noort een inventaris werd gemaakt, die op 14 januari 
1999 officieel aan het Gemeentebestuur werd aangeboden bij gelegenheid 
van het ondertekenen van de gemeenschappelijke regeling. En vanuit Rijns
burg werd zestig meter archief van Ambacht, Dorp en Gemeente binnen
gebracht; mevrouw H . van Aalst werkt aan de ontsluiting van dit 

archief. 
Vanzelfsprekend werden weer tal van kleine archiefjes verworven, evenals 

een groot aantal kleine aanvullingen, vaak te klein om ze hier te vermelden. 
Maar hoe klein ook, soms zitten er wel vanuit sociaal of economisch 
perspecciefbelangwekkende zaken tussen. Zo werd dertig centimeter archief 

toegevoegd aan dat van de Fa. Jacob en Abraham Le Poole, uit de periode 
1800-1941. Het meeste betrof familiearchief, vooral stukken van genealo
gische aard, brieven en boedel inventarissen, maar er was ook een deel bij 
met aantekeningen van de bekende S. Le Poole over kinderarbeid, ca. 
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1860-1874. Deze aanwinst werd opgenomen in het al aanwezige archief, 

waardoor de inventaris ook moest worden aangevuld. 
De meeste aanwinsten betreffen de twintigste eeuw, maar uit vroeger 

tijden kunnen genoemd worden enkele stukken over de families Backer, 
Wij nstroom en Schulrz., 1792-1892. Eerstgenoemde familie had sedert 
1847 in Leiden een fabriek voor bakkerij grondstoffen: de Leidsche Cara
melfabriek v/h CH. Backer en Co. Veel omvangrijker, in totaal zo'n vier 

meter, is het familiearchief Stuffken, over de periode 1797-1966, dat inclu

sief een beknopte genealogie en een soort inventaris werd overgedragen. 
J.H. Stuffken was van 1845-1871 hoogleraar in de wijsbegeerte was en 
woonde in het pand Rapenburg 10. Zijn kinderen bezochten hier het 
Gymnasium en de Universiteit, maar dat is het dan ook wel; veel stukken 

betreffen Indië, Amsterdam en Den Haag. Ook zijn er stukken van aan
verwante families aanwezig: Carlier, Maasland en De Jong, die evenmin 
veel met Leiden van doen hadden. Het archief van de Hogere Burgerschool 
voor Meisjes, ca. 1880-1963, vier meter lang, heeft evenals het persoonlijk 
archief van P.W. Hasselbach, onder meer directeur van de Stedelijke Werk
inrichting, 1874-1922, een begin in de vorige eeuw. 

Van de meer recente archieven kunnen hier genoemd worden: de 
Commissie van Toezicht op de Gemeentelijke Bedrijfstechnische School, 
1963-1996; een aanvulling op het archief van de Vereniging tot opleiding 
van bewaarschoolhouderessen voorbereidend onderwijs (methode Haan
stra), 1948-1972 (met aparte plaatsingslijst); een aanvulling op het archief 
van de Vereniging tot instandhouding en bevordering van de bloei der 

Kweekschool voor Zeevaart tot 1993; Stichting De Burcht (voor de uitgave 
van de krant die verscheen gedurende het verschijningsverbod van de Leidse 
Courant), 1945-1949; de gemeenschappelijke regeling Centrale Antenne 
Inrichting, 1979-1997 (met dossierinventaris); Architectenbureau Taco W. 

Mulder, 1968-1998; persoonlijk archief van W. van Rooijen, inclusief een 
flink aantal glasnegatieven en foto's: en Buurt- en Speeltuinvereniging 
Groenoord, 1947-1995 (met primitieve plaatsingslijst; het betreft acht 
dozen en wat boeken en ringbanden). Ook van het overgebrachte archiefje 
van de Stichting Regio Leiden Helpt Polen, 1981-1997, werd meteen een 
plaatsingslijst gemaakt; dit betreft zes dozen en wat los materiaal. 
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Naast inventarissen en plaatsingslijsten van nieuwverworven archieven 
kwamen er ook enkele van al langer aanwezige archieven gereed. Zo inven
tariseerde mevrouw H. van Aalst de archiefjes van de Commissie van 
Toezicht op het Godsdienstonderwijs van de Nederlandse Hervormde 

Gemeente Leiden, (1816) 1836-1909, en het leesgezelschap Miscens Utile 
Dulci, 1795-1941 (1978). A.CL. van Noortleverde een inventaris van het 
archief van het Gemeentearchief, 1848-1996. De plaatsingslijst van het 
archief van de afdeling landmeten ('Kadaster'), 1929-1987, werd door een 

meer definitieve inventaris vervangen. Kleine plaatsingslijsten werden ge
maakt van de archieven van de (Koninklijke) Nederlandse Natuurhisto

rische Vereniging (KNNV) , 1901-1975 (zes nummers); betreffende de 
Gemeentelijke Monumentencommissie, afkomstig van de heer ].P. 
Zwanenburg, 1985-1990 (zes nummers); Korfbalclub De Algemeene, 
1933-1993 (veertien dozen); en woningbouwverenigingen De Goede 
Woning, 1940-1986 (vijf dozen) en De Eendracht 1912-1988 (zeven 

dozen). Dit lijkt al met al niet spectaculair, maar een paar grote inventa

risaties, die wel in 1998 werden afgerond, zullen pas in 1999 middels een 
gedrukte inventaris naar buiten treden . 

P.J.M. DE BAAR 



Boekbesprekingen 

Herman Kaptein, De Hollandse textielnijverheid 1350-1600. Conjunctuur 6- continuïteit. 

Verloren, Hilversum 1998 (Amsterdamse Historische Reeks, Kleine Serie: 35). 288 p., ISBN 

90-73941-17-2. f 49,-

Het beeld van de Hollandse textielnijverheid is tachtig jaar lang beheerst 
door het eerste deel van het werk van N. W.Posthumus, De geschiedenis van 
de Leidsche lakenindustrie, dat in 1908 verscheen. Kaptein trekt in zijn 
boek, dat net als dat van Posthumus een dissertatie is, geheel andere con
clusies dan zijn voorganger. Dat Posmumus' boek en de beide volgende 
delen (uit 1939) zo lang het terrein en de inzichten over de textielnijverheid 
in Holland hebben beheerst, komt onder meer door de ongekende rijkdom 

van de boeken van Posmumus, die ook nog een zesdelige bronnenpublicatie 
op dit terrein publ iceerde. Omdat Leiden bovendien het beste materiaal 
bezit voor de bestudering van de laken- en andere vormen van textiel
industrie, had het werk van Posthumus een verstarrende werking op dit 

onderzoeksgebied. 
Kaptein is echter niet de eerste die de visies van Posthumus bekritiseerde 

en aanviel. Juist in de stad waarover deze geleerde publiceerde, kwam verzet 
tegen zijn resultaten. Dat gebeurde onder meer bij de sectie Middeleeuwse 
geschiedenis van de Rijksuniversiteit en door sociaal-economische historici 

in een in 1991 gepubliceerd werk, Stof uit het Leidse verleden. 
Kaptein stelt dat de resultaten van het onderzoek van Posmumus op 

hoofdpunten moeten worden herzien. Zijn tweede opvatting is dat ont
wikkelingen in Leiden soms afweken van die in andere Hollandse textiel
steden. Daarbij komt Kaptein tot de conclusie dat de eerste crisis in de 
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textiel al in 1430- 1445 plaatsvond. De tweede, die Posthumus wel onder
scheidt, duurde van 1480 tot 1500. Uit deze jaren stamt ook een overzicht 
van de situatie van de productie en welstand van Holland, de Enqueste. Een 
tweede invemarisatie, de Informacie uit 1514 , betrekt Kaptein ook in zijn 
analyse. Hij acht beide bronnen, wat de lakennijverheid betreft, niet erg 
betrouwbaar. In de zestiende eeuw blijken grote verschillen op te ueden in 

de textielnijverheid in Leiden en die in andere Hollandse steden. De Leidse 

textiel bevond zich vanaf 1530 in een crisis, terwijl men elders juist een 
periode van herstel doormaakte. Maar in 1570/1580 was het bijna gedaan 
met de Hollandse textielnijverheid. Herstel uad pas op toen omsueeks 
1580 Vlamingen deze tak van bedrijf voor de ondergang behoedden. 
Kaptein bestrijdt deze visie van dreigende ondergang en redding door 

buitenlanders. Hij ziet veel meer continuïteit tussen de 'oude draperie', de 
laken en andere traditionele textiel producten. Al omsueeks 1560 deed de 
' nieuwe draperie'-die goedkope in plaats van dure luxe textiel vervaar
digde-zijn inrrede, dus ruim voor de komst van de Vlamingen die volgens 
Posthumus en zijn vele volgelingen deze stof vervaardigden. 

Het boek van Kaptein plaatst de ontwikkelingen in de Hollandse textiel 
in een nieuw licht. Dat daarbij de gegevens over Leiden genuanceerd 
worden, maakt dit boek ook voor geïnteresseerden in de Leidse geschiedenis 
bepaald waardevol. Toch kan het beeld nog beter worden aangezet. Daarbij 
lijkt het onvermijdelijk dat de these van de continuïteit in de textiel tussen 

1560 en 1600, die Kaptein zo nadrukkelijk stelt, wel weer de plaats krijgen 

die zij bij Posthumus bezat. De Vlamingen hebben, blijkt ook uit de cijfers 
bij Kaptein, de nieuwe draperie grootgemaakt en zo de bloei van de textiel, 
en met name die in Leiden, veroorzaakt. Andere resultaten van Kaptein 
zullen, als meer onderzoek is verricht, mogelijk worden bijgesteld. Het is 
namelijk opvallend dat Kaptein , met uitzondering van Haarlem, vrijwel 
uitsluitend literatuur en weinig primaire bronnen gebruikt. Hij voert daar
voor wel redenen aan, maar deze lijken mij niet doorslaggevend. Ook daar
door is over de textielnijverheid in West-Nederland voor 1600 na Kapteins 
boek het laatste woord beslist nog niet gezegd. 

DIRK JAAP NOORDAM 

J,,_w_r!!J, 
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Raymond Fagel, Leids beleg en ontzet door Spaanse ogen. Sdu Uitgevers, Den Haag [19981 (3 

Oktoberlezingen: 1997). 32 p., ISBN 90-12-08660-4. f 14,95 

Wat er op 3 oktober in Leiden gebeurt, hoef je geen Leidenaar te vertellen. 

Of toch? Jaarlijks gedenkt de Leidse bevolking met een groot volksfeest een 
van de beroemdste wapenfeiten uit de vaderlandse geschiedenis, een voorval 
dat is omgeven door een mythisch beeld dat zweemt naar honger, heldhaf
righeid en vrijheidsstrijd. Ergens tussen de resten hutspot en haring ligt de 
historie, geduldig te wachten tot haar verhaal opnieuw wordt verteld door 
een verteller met een nieuwe kijk op voorbije zaken. 

De 3 October-Vereeniging en het Instituut voor Geschiedenis van de 

Rijksuniversiteit Leiden hebben het initiatief genomen om ieder jaar op de 
zondag voorafgaand aan de festiviteiten een zogenaamde 3 Oktoberlezing 
te organiseren, waarin de sprekers op hun eigen manier terugblikken op het 
beleg en ontzet van Leiden. De tekst wordt gepubliceerd in een bescheiden 
boekje. Militair-historicus Raymond Fagel verzorgde in 1997 in Stedelijke 

Museum De Lakenhal de eerste lezing. 
In kort bestek doet de auteur nog eens uit de doeken wat zich in en om 

Leiden heeft afgespeeld in de jaren 1573 en 1574. Daarbij besteedt hij 
vooral aandacht aan de Spaanse visie op de gebeurtenissen. Een dergelijke 

aanpak is niet nieuw. Zo legde reeds Robert Fruin ruim een eeuw geleden 

in geschrifte getuigenis af van zijn belangstelling voor de Spaanse opvat
ringen over de Opstand, en liet Johan Brouwer in 1933 zijn Kronieken van 
Spaansche soldaten uit het begin van de Tachtigjarige Oorlog verschij nen. Als 
leidraad voor zijn exposé gebruikt Fagel het verslag van een hoge Spaanse 
officier, Bernardino de Mendoza, een zegsman die ten tijde van de gebeur

tenissen-nota bene-ziek op bed lag in het hoofdkwartier te Brussel, ver 
verwijderd van het gewoel rond de Sleutelstad. 

Niet zonder aplomb stelt de achterflap dat de eerste belegering van de 
stad, van de herfst van 1573 tot het voorjaar van 1574, tegenwoordig door 
iedereen lijkt te zijn vergeten. Dat is bepaald niet het geval. Vergelijkbare 

gelegenheidsuitgaven (zoals die van L. Knappert uit 1924, W. van der Laan 

uit 1946 en R..c.]. van Maanen uit 1974, om maar wat te noemen) maken 
alle melding van de eerste belegering. Van een opmerkelijk onderzoeks
resultaat is hier geen sprake. 
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LofWaardig is wel her srreven naar onrmylhologisering van het geschied

beeld, een streven dat de auteur enkele malen in hel boekje verwoordt en 

Jal niet voor niels hehoort ror het vasre takenpakket van historici. Deze 
drijfveer doet heilige huisjes roersen aan hun besrendigheid. Voor her be
loog over beleg en onUet van Leiden leidt dir [Ot een nuancering van de 
Leidse heroïek: geen heldendaden op het krijgstoneel, maar doorzerrings

vermogen en het verdragen van honger en ziekte; daarbij wisselden onvoor

ziene omstandigheden en beoordelingsfouten elkaar af De belegering bete

kende voor de burgers in de stad bovenal een eindeloos wachten op steun 
van buitenaf; een humanitaire ramp die fagel een eigentijdse gestalte geeft 
in de vergelijking "Sarajevo, dat is Leiden." 

Voor publicatie is de eerste 3 Oktoberlezing uitgebreid met een beknopt 

notenapparaat, waarin de auteur zich af en toe verliest in details. Ondanks 

de aandacht voor finesses beval de tekst op microniveau een paar kleine 
foutjes. Dal 14.000 inwoners de tweede belegering zouden hebben mee
gemaakt, is bijvoorbeeld een iers te hoge schatting. En welke Leidenaar weet 
waar "Mariëndorp" ligt? 

Zonder veel nieuws re bieden, heefr Fagel een onderhoudenJ boekje 

geschreven over een dramatische perioJe uil de Leidse geschiedenis . Wie 

Jaarover niets weet en cr een haring, een hlikje bier en een rondje reuzenraJ 
voor over heeft, had het zeker moeten aanschalfen. I let wachten is tot de 
volgende zondag voor 3 okrober. 

ED VAN DER VLiST 

Johan Koppenol, I.eids heelnl. Het Loterijspel (J 59(,) /'all Jrlll l'flll IIol/t. Verloren, Hilversum 

1998.5101'" ISBN 90-6550-032-4. f 79,-

In 1998 verdedigde neerlandicus Johan Koppenol met verve zijn proef

schrift aan de Rijksuniversiteit Leiden. Voor de handelsversie van zijn dis
sertatie, het onderhavige boek, onrving de auteur de Keetje Hodshon Prijs. 

En niet ten onrechte, zo lijkt het, want het is een prachtig werkscuk: mee
slepend geschreven en helder gestruccureerd, ondanks de soms taaie kost die 

erin aan bod komt. 
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Koppenol en Jan van Hout nekken al langer samen op. Aan de Leidse 
stadssecretaris en renaissancedichter wijdde de ameur verschillende artikelen 
in diverse vaktijdschriften. In dit nieuwe boek bundelt hij zijn kennis over 
deze energieke, maar ook heerszuchtige figuur samen. Alles daarin draait 

om het Loterijspel, een toneelstuk dat in 1596 eenmalig werd opgevoerd om 

propaganda te maken voor een liefdadigheidsloterij ten bate van een Leids 
gasthuis. 

De inhoud van het Loterijspel is op het eerste gezicht snel verteld: de 
boer Bouwen Aertvelt en de zeeman Steven Golvetvliet, die beiden in 

uiterst onfortuinlijke omstandigheden verkeren, maken in Leiden kennis 

met de failliete pleiter Dignum Lichtewint en de gesjeesde alchemist Blasius 
Puf-int-vier. Mopperend trekt dit berooide viertal-waarin we direct de vier 
elementen aarde, water, licht en vuur herkennen-in het kielzog van een 
Vlaamse immigrante door de stad, op zoek naar meer geluk. Uiteindelijk 
aangekomen bij-en beetgenomen door-pandjesbaas Winner Grypal 

worden de hoofdrolspelers terechtgewezen door Ware Onderwysinge: zij 

moeten blij zijn met wat ze nog hebben, en beseffen dat er mensen zijn die 
het nog slechter hebben. Ten slotte wordt het publiek opgeroepen om in te 
leggen in de gasthuisloterij. Daarin heeft men immers altijd prijs, zo niet 
hier op aarde dan toch in het hiernamaals. 

Rond dit ogenschijnlijk simpele verhaal schetst Koppenol een rijk beeld 

van het literaire leven in Leiden aan het einde van de zestiende eeuw. Hij 

staat uitvoerig stil bij de maatschappelijke context en de literaire achter
gronden van het werk; de inhoud onderwerpt hij aan een diepgaande ana
lyse en het erin verwerkte gedachtegoed verkent hij met veelovertuiging. 
En natuurlijk treedt de persoon van Jan van Hout uitgebreid voor het voet

licht. Helaas komt de lezer over diens voorouders niets meer te weten dan 

al bekend was. Met een op het eerste gezicht intrigerende vingerwijzing 
naar een "soort familieboek" (p. 32, nt. 57) brengt de auteur ons op een 
dood spoor: hij herkende de door hem geciteerde tekst niet als afkomstig uit 
het Memorieboek van de Pieterskerk. 

Van meer fundamenteel belang is wellicht de vraag naar het auteurschap 

van het Loterijspel. Het toneelstuk is overgeleverd in verschillende versies: 
er is een lange versie, in auwgraaf van Van Hout, en een korte versie; daar
naast bestaat een Ruyt bewerp, een 'ruwe schets', eveneens in het handschrift 
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van Van Hout. Herhaaldelijk geeft Koppenol er blijk van de korte tekst te 
beschouwen als een bewerking, een afgeleide, van de lange tekst. Over de 

herkomst van deze "tweede tekst" is volgens hem niets met zekerheid te 
zeggen; de status ervan is onduidelijk (p. 189). Voor de stelling dat deze 
korte tekst zou zijn geschreven door Salomon van Duimenhorst ontbreken 
volgens Koppenol bewijzen: "Een vergel ijking van handschriften zou even
tueel duidelijkheid kunnen scheppen, daarvoor is dan wel handschriftelijk 
materiaal van Van Dulmanshorst nodig" (p. 275, nt. 61). En dat materiaal 

is nu wel degelijk voorhanden: archiefambtenaar P.] .M. de Baar toonde mij 
een eigenhandige declaratie van Van Duimenhorst, gesigneerd op 20 mei 
1596 (exact een week voor de opvoering van het spel), in de bijlagen bij de 
rekening van de tresorier extra-ordinaris. Een vergelijking van dit hand
schrift van Van Duimenhorst met dat van de korte tekst van het Loterijspel 
neemt alle twijfel weg: Van Duimenhorst, 'factor' van de rederijkerskamer 
de Witte Acoleyen, is de schrijver van de korte tekst. Bovendien vertoont 
de korle tekst eigenschappen van een heuse autograaf: veelvuldige door
halingen en wijzigingen doen vermoeden dat de schrijver van de korte tekst 
niet werkte naar een voorbeeld, maar putte uit eigen creativiteit. 

Koppenol beschouwt Van Hout als auctor intellectualis van het Loterij
spel op grond van het feit dat zowel het ontwerp als de belangrijkste tekst 
in diens handschrift zijn overgeleverd. We kunnen ons afVragen of dit de 
situatie juist weergeeft. Zou Van Duimenhorst niet de oorspronkelijke ont
werper van het Loterijspel kunnen zijn geweest? Diens korte toneelstuk, 
overgeleverd in autograaf, kan door Van Hout zijn omgewerkt tot het uit

eindelijke 'spel van zinnen' dat op 27 mei 1596 werd opgevoerd en waarvan 
de tekst bewaard is gebleven in het handschrift van de stadssecretaris. In dit 
scenario stelde Van Hout het Ruyt bewerp samen op basis van de tekst van 
Van Dulmenhorst, als leidraad bij het werk dat hij zich voornam te onder
nemen. Wellicht bewerkte de eigenzinnige Van Hout de tekst uit onte
vredenheid met het door Van Duimenhorst bereikte resultaat? 

Deze voorstelling van zaken werpt tevens een ander licht op de ruzie na 
de grote wedstrijd van 1596, een ruzie waar Koppenol niet goed raad mee 
weet (p. 38 1-383, 387). Kortom, de verhouding tussen de verschillende 
teksten, alsmede de vraag naar het auteurschap van het Loterijspel dienen 
nader onderzocht. 
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Het voorgaande doet weinig af aan mijn achting voor Leids heelaL. Zoals 
gezegd, Koppenol beschikt over een vlotte pen en weet lastige zaken duide
lijk uit te leggen. Zelfs een niet-letterkundige, zoals ondergetekende, kan 
zich met zijn boek heel wat uurtjes in laat-zestiende-eeuws Leiden wanen. 

EO VAN DER VLiST 

P.G. Honijzer, Piet er van der Aa (1659-1733), Leids drukker en boekverkoper. Verloren, 

Hilversum 1999 (Zeven Provinciën Reeks: 16).96 p., ISBN 90-6550-158-4. f 25,-

De reeks aardige kleine boekjes van uitgeverij Verloren is vermeerderd met 
een nummer waarmee alleen maar eer ingelegd wordt: Paul Hoftijzer 
voegde al zijn kennis, ook uit vroegere publicaties, over de voornaamste 
boekenman uit het begin van de achttiende eeuw in Leiden samen. De 
nieuwe publicatie geeft . die kennis op een vlotte manier weer; het lezen is 
zonder meer een genoegen, terwijl er een enorme hoop kennis in het boekje 
is samengebald. Het boekje is voorzien van veel en zeer toepasselijke 
illustraties; het enige plaatje dat vragen oproept, is juist de kleurenfoto op 
de omslag. Dit betreft een schilderij van de Leids/Londense fljnschilder 
Edward Colyaer of Collier, afbeelden de onder meer een aantal boeken die 

voor zover bekend alle in Amsterdam gedrukt of uitgegeven zijn en een paar 
globes van het Amsterdamse bedrijf Blaeu. Een fraai ingekleurde ("affge
sette") door Van der Aa gedrukte of uitgegeven kaart of collage van kaarten 
zou wellicht toepasselijker zijn geweest. 

Na een introductie over het boekdrukkerswereldje in Holland rond 
1700 behandelt de auteur eerst de periode van voor Van der Aa voor wat 
betreft de productie en verkoop van boeken in Leiden. Behalve de bekende 
coryfeeën behandelt hij ook de minder op de voorgrond tredende doorsnee 
drukkers en boekverkopers, hun gilde en hun economisch wedervaren. En 
dan komt de hoofdpersoon, Pieter van der Aa. Als oudste zoon van een 
Lutherse steenhouwer uit Holstein en een vrouw uit Groenlo, wonend in 

de Groenesteeg, was er weinig aanleiding te denken dat hier een toekomstig 
captain ofindustry opgroeide. Van zijn vier broers werd alleen Hillebrand 
beeldhouwer en graveur (en-door de auteur niet vermeld-landmeter), 



JAARBOEK DIRK VAN EeK 1998 

198 

waarmee deze min of meer in de sporen van zijn vader trad; Johannes werd 
timmerman en was daarmee nog enigszins in de beroepsgroep van zijn 
vader werkzaam, maar de jongsten, Lucas en Boudewijn, volgden het door 

Pieter gegeven voorbeeld. Lucas schijnt geen blijvertje te zijn geweest en al 
werd Boudewijn een goede boekverkoper en veilinghouder, een bekende 
persoonlijkheid als Pieter is hij nooit geworden. 

Pieter had het geluk om op negenjarige leeftijd als een soort krullen
jongen bij de alom bekende Leidse drukkers , uitgevers en courantiers Van 

Gaesbeeck terecht te komen. Hier kon je het vak tot in de finesses leren. 

Het moet voor hem overigens een fikse opgave zijn geweest om zijn ontbre
kende algemene scholing op latere leeftijd bij te spijkeren. Duits heeft hij 
misschien nog met de paplepel ingegoten gekregen-en bijgehouden, dank
zij de vele Duits-Lutherse relaties , waaronder zijn latere schoonvader domi
nee Johannes Pechlin-, maar Frans en wellicht in sterkere mate Latijn zal 
hij toch hebben moeten leren. Franstaligen liepen er in die tijd nog genoeg 
rond in Leiden, maar om officieel drukker van het Waals College te 
worden, zoals Pieter in 1694, moet men toch aardig moeilijk Frans kunnen 
klappen. 

In 1677 werd Pieter lid van het gilde van drukkers en boekverkopers. 
Zijn eerste veiling hield hij in 1682, waarna er tot 1706 heel wat volgden. 

Het zou aardig zijn geweest als daar in een bijlage een overzicht van was 
geboden; nu worden slechts de bekendste gegeven, waardoor deskundige 
lezers niet kunnen weten of een bepaalde catalogus of auctie wel bij de 
auteur bekend is. Ook zou dan gecontroleerd kunnen worden of de door 
hem niet vermelde permissies van het stadsbestuur (genoteerd in de 
Gerechtsdagboeken, achterin, tweede tab) wel ál Van der Aa's veilingen 
dekken . Maar hoe dan ook, dit moet in het begin een aardige basis voor 
Van der Aa's bedrijf zijn geweest. Het drukken en uitgeven heeft uiteinde
lijk het veilen geheel naar de achtergrond gedrukt; broer Boudewijn was op 
dat gebied veel actiever. 

Van der Aa was zeer actief en gaf het liefst heel dure vervolgwerken uit. 
Hoewel de auteur weinig inzicht geeft in hoe dat financieel allemaal was te 
behappen, is het toch wel duidelijk dat dit flink moet hebben bijgedragen 
aan Van der Aa's vermogensgroei. Afgezien van een crisis rond 1703-toen 
Van der Aa voor een kapitaal aan voorraad verkocht-moet hij gedurig 
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rijker zijn geworden, al bleef heel veel geld vast in voorraden. Dat kwam pas 

los toen hij ging rentenieren en vooral na zijn dood, toen ook zijn 
verzamelingen werden verkocht. Uit zijn correspondentie blijkt wel dat hij 
commercieel dacht en niet klakkeloos alle kopij aanvaardde of op de hoge 
voorwaarden van de auteuts inging. Ook werd hij onder collegae berucht 
voor de bescherming van zijn uitgaven met privileges, terwijl die uitgaven 
soms niet eens werden gerealiseerd. Op dat gebied moet Van der Aa een 
ongemakkelijk heerschap zijn geweest. 

T ot slot nog een opmerking: afbeelding 32 betreft een rekening, 
geschreven door een van Van der Aa's rwee neefjes die bij hem het vak 
hebben geleerd, Boudewijn of Pieter Jansz. van der Aa; van Pieter zelf is 
echter geen stukje handschrift afgebeeld. Hiermee kan een auteur zichzelf 

benadelen. Sommige scribenten hebben een dusdanig karakteristiek hand
schrift: dat het uit duizenden is te herkennen en bovendien bij personen die 
daarvoor 'gevoelig' zijn beklijft. Dat kan leiden tot onverwachte identifica
ties. Op basis van dit boekje is dat bij Van der Aa helaas niet mogelijk. 
Maar hoe dan ook, het blijft een aardig boekje en een aanwinst voor de 
literatuur over de Leidse (economische) geschiedenis. 

P.J.M. DE BAAR 

Luuc Kooijmans, Vriendschap en de kunst van het overleven in de zeventiende en achttiende 

eeuw. Amsterdam 1997.391 p., ISBN 90-351-1814-6 

Bij een dergelijk algemene titel zal men niet snel denken dat dit werk voor 
Leiden van groot belang zou kunnen zijn. Toch is dat wel degelijk het 
geval: de eerste gedeelten zijn vrijwel uitsluitend Leids, en ook bij de overige 
valt de naam Leiden nog wel eens. Soms leidt dat tot vraagtekens. Zo wordt 
op p. 173 gemeld dat Johannes Huydecoper in 1666 of 1667 bij een pre
ceptor van de Latijnse school in Leiden in de kost werd gedaan, tot hij in 
februari 1675 op achttienjarige leeftijd deze school verliet en zich een 
maand later liet inschrijven aan de Leidse universiteit. Maar als dit geveri
fieerd wordt, blijkt dat Johannes Huydecooper van Marceveen Amstelodamen

sis, 13 jaar, al op 3 mei 1670 werd geïmmatriculeerd. Dit keer kloppen de 
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leeftijden wel, in tegenstelling tot die van zeer vele andere "studenten" (lees: 
lidmaten), die vrijwel steeds te hoog zijn opgegeven. Dat er geen faculteit 
wordt opgegeven is logisch: een lcind van dertien jaar zit nog gewoon op de 

Latijnse school en zal nog niet altijd weten wat het later gaat studeren. Dit 

is een zoveelste geval waaruit blijkt dat de vele zeer jonge "studenten" 
-hoofdzakelijk uit Leiden zelf-geen wonderkinderen waren, maar al op 
voorhand tot 'lidmaat' van de universiteit werden gemaakt, mogelijk als een 
beloning voor of aansporing tot hun ijver aan de Latijnse school. 

Maar eigenlijk begint het verhaal met de familie Van der Meulen. De 

bekende Daniel van der Meulen uit Antwerpen heeft een fantastisch rijk 

archief nagelaten, niet alleen over zijn zakelijke transacties in heel Europa, 
maar ook met tal van privé-brieven en andere stukken waaruit veel over het 
leven in zijn tijd en zijn sterke banden met zijn familieleden in brede kring 
te lezen valt. Het wekt veel bewondering dat Kooijmans-zij het wel met 
enige hulp, maar dat mag ook wel gezien de overstelpende hoeveelheden te 

lezen materiaal en de vaak 'slechte' handschriften-zoveel informatie ge

puurd heeft uit met name brieven. Hij bewerkte daartoe een aantal familie
archieven, in Leiden het genoemde en dat van de gerelateerde familie 
Thysius (met name de afdeling L'Empereur), in Utrecht Van der Muelen 
(sic), De Malapert en Huydecoper, en in Amsterdam Backer en Bicker. Uit 
andere archieven werd overigens ook nog heel wat gehaald. Dit leidt als het 

ware tot een slinger door het land, waarbij Leiden (na Antwerpen) het begin 
was. 

De auteur heeft alles geselecteerd dat enige adstructie zou kunnen 

leveren tot zijn thema: vriendschap en relaties in allerlei toonaarden. Soms 
komt er ook een heel brok petite histoire om de hoek lcijken, zoals in het 
boeiende relaas over de zware tropenjaren in Guinea van Johan Huyde
coper. Daarin wordt haast van dag tot dag verslag gedaan van Huydecopers 
belevenissen, en ook van zijn gedachten over zijn lot als beschaafd mens in 
de rimboe. Vriendschap kent uiteraard ook haar tegenpool, en de vele knet
terende ruzies, onderhuids gestook, onverenigbare karakters, pure naijver 
enzovoort krijgen heel wat aandacht; haast meer dan de vele goede relaties. 

Geen nieuws is immers goed nieuws, dus levert slecht nieuws heel wat brie
ven op. Het leidt wel niet meteen tot rode oortjes, maar wanneer men door 

het dikke, maar geluklcig vlot geschreven boek heen is, kan men wel stellen 
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een goed idee gekregen te hebben van hoe de (vriendschaps)relaties in de 
betere standen gecultiveerd werden. Overigens is dit een teer punt: van deze 
zeer belangrijke families, meestal puissant rijk, is heel wat materiaal be
waardgebleven, zodat een vrij scherp beeld kan worden opgebouwd, maar 
om een soortgelijk beeld van de 'mindere man', de gewone handwerksman, 
op te bouwen, kost een veelvoud aan moeite-als het al lukt. Dat valt uiter
aard de auteur niet aan te rekenen. Wij moeten blij zijn met het vele werk 
dat hij met name ten aanzien van de Leidse familie Van der Meulen en haar 

kring heeft verricht. Wie geïnteresseerd is in de mens Daniel van der 
Meulen zal hier veel wetenswaardigs kunnen opsteken. 

P.J.M. DE BAAR 

Chris Sol, Thorbecke en Leiden. Student, hoogleraar en raadslid (1817-1850). Gemeente 

Leiden, Leiden 1998.76 p., JSBN 90-76172-02-1. f 15,-

Ter gelegenheid van de herdenking van de grondwet van 1848 verscheen 
dit kleine boek over Thorbecke, die als de vader van deze grondwets
herziening wordt beschouwd. Geboren in Zwolle ging de toekomstige 
staatsman in 1817 naar Leiden om daar filosofie en leueren te studeren. AI 
na twee jaar behaalde Thorbecke het doctoraalexamen en nog een jaar later, 
in 1820, promoveerde hij in de filosofie. Gedurende deze tijd woonde de 
student in de Nieuwsteeg en mogelijk was hij daar blijven wonen als hij in 
1822 tot hoogleraar in de filosofie zou zijn benoemd. Maar de benoeming 
ging op het laatste moment niet door en de komende jaren zag Thorbecke 
Leiden alleen als hij daar zijn vakanties bij vrienden doorbracht. In deze 
tijd, van 1825 tot 1830, was hij hoogleraar in Gent, waaraan een einde 
kwam door de afscheiding van België. In 1830 vestigde Thorbecke zich 
opnieuw in Leiden, waar hij het volgend jaar hoogleraar in de rechten werd. 
In deze functie was hij een echte vernieuwer, door zijn colleges in het 
Nederlands te geven en niet meer in het Latijn. Thorbecke trouwde in 1837 
met Adelheid Solger, met wie hij zich aan de Garenmarkt vestigde tot zijn 
vertrek uit Leiden in 1850. Het was een uiterst gelukkig huwelijk waarin 
Thorbecke, die meestal als een eigenzinnig en stroef man overkwam, zich 



JAARBOEK DIRK VAN EeK 1998 

202 

tot het einde (in 1870 door het overlijden van Adelheid) vol liefde voor zij n 
vrouw toonde. 

In deze jaren was Thorbecke maatschappelijk betrokken door zijn lid
maatschap van de Tweede Kamer (1840-1845, en opnieuw vanaf 1847). 
Ook in Leiden bleef hij sociaal actief in zijn streven naar vergoedingen voor 
niet welgestelde gymnasiasten en studenten. Als lid van de Leidse gemeente

raad (1845-1850) toonde Thorbecke eveneens zijn betrokkenheid. Zo 
wilde hij de armenzorg in handen van de overheid leggen en niet meer in 
handen laten van particuliere instellingen. Bovendien stond Thorbecke aan 
de wieg van een soort Leidse liberale partij, door het Zaterdaggezelschap op 
te richten. 

Sols boekje is voorbeeldig wat literatuurgebruik en noten betreft, boven

dien geeft hij goed gekozen citaten. Helaas wordt weinig duidelijk over de 
inhoud van Thorbecke's activiteiten in Leiden. Veel van wat nu aan de orde 
komt, was al uit de gepubliceerde literatuur bekend. Maar het is altijd 
handig deze zaken in een mooi uitgegeven boekje te zien samengevat. 

DIRK JAAP NOORDAM 

Gaston Bekkers, Het omheinde land. De geschiedenis van het Leidse stadspark. Gemeente 

Leiden, Leiden 1998 (Leids Verleden: 9).144 p., ISBN 90-801395-05.f 15 , -

Trek v66r het lezen van Het omheinde land gerust een uur uit voor het 
inplakken van de los bijgeleverde prenten en foto's, want dat is een precies 
werkje dat concentratie en geduld vergt. De heftig plakkende stickers geven 
de lezer maar één kans om de plaatjes precies op de goede plek te krijgen. 
Het resultaat van dat plakken is een mooi 'zelfgemaakt' boek over de Leidse 
stadsparken met kleurenplaatjes. De lezers die het risico niet willen lopen 
het boekje te verpesten door mis te plakken, kunnen zich overigens nog 
prima behelpen met de zwarrwitprentjes die al in het boek zijn opgeno
men-en misschien wel net zo mooi zijn. De gekleurde stickers kunnen dan 
bewaard worden voor de wc-deur, agenda of andere stickergevoelige 
plaatsen. Degenen die na het overwinnen van enige plakmoeheid (concen-
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tratieverlies, beverigheid, kramp in de nek) het boek gaan lezen, worden 
niet teleurgesteld. Het boek leest lekker, is informatief en wekt de wandel
en kijklust op. 

Het boek vangt aan met de ontwikkeling van de negentiende-eeuwse 

stadsparken, waardoor de oproep uit het vootwoord van Jan Laurier om al 

in 2001 "350 jaar openbaar stadspark" te vieren, wat vreemd aandoet. Het 
langste hoofdstuk van het boekje wordt aan dez:e ontwikkeling besteed. 
Achtereenvolgens worden besproken de uitbreiding van de academietuin op 
de voormalige vestwal aan de Witte Singel (beter bekend als de Honus), de 

aanleg van de begraafplaats aan de Groenesteeg, de ontwikkeling van het 

eerste "volkspark" het Plantsoen, de verfraaiing in Engelse landschapsstijl 

van de Burchtheuvel en de aanleg van het Van der Werfpark op de ruïne 
bij het Steenschuur. 

Daarna volgt-chronologisch gezien op een vreemde plaats-een hoofd
stuk over de aanleg van singelparken in de late twintigste eeuw, op de plaats 
waar eerder fabrieken waren gevestigd. Het Ankerpark en het Katoenpark 
zij n daarvan enkele voorbeelden. 

De chronologische draad wordt weer opgepakt bij het derde hoofds tuk, 
over de aanleg van volksparken in de eerste helft van deze eeuw. Met de in
voering van de Woningwet in 1902 kreeg de inrichting van de openbare 

ruimte meer aandacht. Na de Eerste Wereldoorlog zou deze aandacht leiden 

tot de aanleg van tuinsteden en openbare parken. Het verschil met de par
ken uit de negentiende eeuw was dat die parken waren aangelegd als 
romantische kijk- en wandel parken, terwijl nu de nadruk kwam te liggen 
op de functionaliteit van parken voor mensen uit alle sociale lagen van de 

bevolking. De schilderachtigheid van de negentiende eeuw werd daarbij 

vervangen door de strakke geometrische vormen van de twintigste eeuw. In 
die zin loopt de ontwikkeling van de stadsparken overigens parallel met de 
ontwikkelingen in bijvoorbeeld de schilderkunst, waar de negentiende
eeuwse romantiek langzaam plaats maakte voor onder andere het kubisme. 

In de volks parken kwamen ligweiden en speelplaatsen, waterpartijen en 

zandbakken. De exotische beplanting die in de vorige eeuw zo populair was, 
werd vervangen door inheemse (wintergroene) soorten. Voorbeelden die 
genoemd worden zijn het Kooipark (voor een groot deel ontworpen door 
de beroemde architect Oudok) en de Leidse Hout. De Leidse Hout werd 
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aangelegd als werkgelegenheidsproject, net als eerder het Plantsoen en later 

de Bult. Dit sociale aspect krijgt in het boek helaas verder geen aandacht. 

De periode direct na de Tweede Wereldoorlog, onderwerp van het vol
gende hoofdstuk, werd gekenmerkt door de aanleg van weinig gevarieerd 
groen, overeenstemmend met de sobere bebouwing van die tijd. Nadruk lag 
op de recreatieve functie van parken, dus op veel gras tussen de blokken 
hoogbouw en op de aanleg van sportvelden en volkstuincomplexen. Voor

beelden zijn het park Roomburg en het Noorderpark. 

Ook kreeg Leiden in deze tijd haar eigen 'heempark', naar ideeën van 
de bekende natuurvorser Jac. P. Thijsse. Dit "instructieve plantsoen" aan 
de Haarlemmertrekvaart had de bedoeling de kennis over de natuur onder 
de stadsbevolking te behouden. 

Sowieso kregen natuur en milieu in de jaren zestig en zeventig meer 

aandacht. Dat heeft ook in Leiden tot gevolg gehad dat parken in het hart 

van nieuwbouwwijken werden aangelegd, in plaats van aan de rand van 
bestaande bebouwing. De Merenwijk is hier een mooi voorbeeld van: de 
wijk is ruim gebouwd met veel groen tussen de huizen. Ook kreeg de 
Merenwijk op de voormalige stortplaats van Oegstgeest een park met 
speelweiden, kleine wandelpaadjes en een heuse kinderboerderij. Deze 

camouflage van een oude vuilnisbelt werd later nog eens toegepast in het 
park de Bult in de Roomburgerpolder. Cynische liefhebbers van stads
parken kunnen dus hopen op nog meer stortplaatsen: als de plannen voor 
het volstorten van de Oostvlietpolder met vervuild slib doorgaan, kan als 
de polder eenmaal is volgestort een mooi park met heuvels worden aan

gelegd. Bouwen zal na dat volstorten namelijk onmogelijk worden. 
Het omheinde Land heeft een sterk beschrijvend karakter, zodat ook 

amateurbiologen en wandelaars plezier kunnen beleven aan het lezen ervan. 
Het boek wemelt van de opsommingen van vele soorten bloemen en 
bomen, waarmee Bekkers de voornaamste functie van stadsparken illus

treert. Want ondanks dat de parken in de loop der jaren steeds een 
andere-maar altijd multifunctionele- rol hebben vervuld, blijven de 
parken toch voornamelijk gewoon parken. Dat wil zeggen: kleine stukjes 
groene diversiteit binnen de bebouwde kom, waar het voor de door woon-, 
winkel- en werkgemak bedorven stadsbewoner goed toeven is; en terwijl 
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Bekkers dat nergens expliciet uitspreekt, is zijn boek door de opwekkende 
beschrijvingen een oproep tot behoud daarvan. 

Het omheinde land is nel als de vorige uitgaven in de reeks Leids Verle
den een leuk en informatief hebbedingetje, na lez;ing waarvan je zin krijgt 

om een frisse neus te halen met een wandeling in een van die kleine maar 

fij ne Leidse stadsparken. 

JASPER GROOS 

M.]. van Lieburg, Het Diaconessenhuis Leiden. Erasmus Publishing, Rotterdam 1997 (Panta

leon reeks: 28); deel 1: Dejaren 1897-1940, 142 p.; deel 2: Dejaren 1940-1997,144 p.; 

ISBN 90-5235-112-0 

De meest geschikte auteur heeft het beschrijven van de honderdjarige 
geschiedenis van het Diaconessenhuis voor zijn rekening genomen. De heer 

Van Lieburg had zich jaren gelegen al eens over deze geschiedenis gebogen 
en kon bovendien gebruik maken van vooral veel illusuatiemateriaal dar al 
verzameld was door mevrouw Van Dort. Dat wil niet zeggen dat alles 
verder van een leien dakje ging en zijn werk boven alle kritiek verheven is. 
Her feit dar eerst her rweede deel verscheen, en pas na een half jaar het 
eerste, doet al merkwaardig aan, maar dat vergeet iedereen natuurlijk weer 

snel. Maar ook een zeer deskundig auteur heeft te maken met plaatselijke 

eigenaardigheden, waardoor al snel zichtbaar wordt dat zijn specifieke 
kennis over het Leiden van rond de eeuwwisseling te kort schiet. Ook is 
vooral hel eerste deel wel heel eenzijdig gebaseerd op de bekende jaar
verslagen en notulen. Dat wil niet zeggen dat het een slechte geschied

schrijving is geworden, maar er had meer bereikt kunnen zijn. Hoewel het 

archief van het gemeentebestuur door de stadhuisbrand van 1929 is gedeci
meerd, is voor de periode daarna toch nog wel een en ander aan zinvolle 
informatie te vinden en toe te voegen. 

Wat er wel geboden wordt, dwingt respect af. De lezer maakt de haast 

voortdurende strijd mee tussen enerzijds het bestuur en anderzijds de 

directie, en soms ook het verdere personeel. Vanzelfsprekend was er binnen 
het bestuur ook niet altijd volstrekte eenstemmigheid, en zeker in de begin-
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tijd was er sprake van een aantal dominante persoonlijkheden, die over 
sommige zaken wel eens heel anders wilden denken en doen. Maar juist die 
sterke mannen en vooral vrouwen , zoals de predikantendochters Drost, 

hebben ervoor gezorgd dat de instelling kon overleven, en soms tegen de 
verdrukking in, ook nog flink groeien. En het leiden van een ziekenhuis valt 
nu eenmaal niet mee. Toch was het niet alleen een constante stroom 
kommer en kwel: diverse hoogtepunten, zoals het bezoek van koningin

regentes Emma, zullen een voldoende compensatie hebben gevormd. Na tal 

van wisselingen in de directie zorgde Louise van den Brink (volgens het 

bevolkingsregister echter Joanna Ludovica Vandenbrink, omdat zij in 1880 
in het Belgische Roesselare was geboren), die maar liefst van 1909 tot 1945 
'besturend zuster' (direcuice) was, voor een vrijwel rimpelloze samen
werking, ook met het personeel. 

Het is zonder meer een goede geschiedschrijving. Wie iets over het 

Diaconessenhuis wil weten dat dieper graaft of recenter is dan het artikel 
dat in het Leids jaarboekje 1964 verscheen, zal maar zelden tevergeefs deze 
twee delen ter hand nemen. Kleine rhinpuntjes worden dan gauw vergeten 
en vergeven. Wat mij het meest is opgevallen, is de bijlage van deel 1, de 
lijst van zusters verbonden aan het Diaconessenhuis (1897-1940) . Hier 

wreekt zich wel heel sterk dat de auteur niet even een blik geworpen heeft 

in het bevolkingsregister en het Gestichtenregister. De anonieme "Gerritje", 
met wie de lijst begint, kan volgens het bevolkingsregister alleen maar 
Gerritje Konijnenburg zijn; "Erna E." uit 1915 blijkt Erna Emma 
Christina Elling te heten; en "Biena van de 0 ." heette officieel Sebilla 

Maria van der Oord. Op die manier zijn tal van verschrijvingen te signa

leren, verkeerde jaartallen en zelfs compleet ontbrekende personen. Boven

dien zou met de veel gedetailleerder gegevens bijvoorbeeld een statistiekje 
gemaakt kunnen zijn van leeftijd van inuede, geografische herkomst enz. 
Ook worden op die manier soms problemen zichtbaar: de op p. 107 
genoemde broeder Sjoerdsma zou in september 1907 aan het D iaconessen
huis verbonden zijn, maar volgens het bevolkingsregister vestigde Pieter 

Wopke Sjoerdsma zich op 11 september 1908 vanuit Utrecht te Leiden; een 

jaar forens-verpleger lijkt niet waarschijnlijk. En wanneer de auteur meteen 
daarna iets citeert uit de notulen van januari 1908, ontstaat de vrees dat hij 
1909 bedoelt en dus zijn bron op een of andere manier verkeerd citeert. 

•• di M ... 'l 
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Niet iedereen zaJ er wakker van liggen dat de op p. 126 genoemde masseur 
van het Zander-instituut niet Känderer, maar Johan Coenraad Käuderer 
heet, maar zo'n foutje was met geringe extra moeite niet nodig geweest. Nu 
kan iemand in (Wijfel raken of de diacones Hendrika Kreek, die in 1907 

werd ontslagen (p. 51), wel dezelfde is als de in de lijst van zusters ge

noemde Hendrika Kriek, die in 1909 zou zijn gekomen. Hendrika Dirkje 
Kreek werd inderdaad (Wee keer ingeschreven, in 1904 en in 19 11. 

Voor wat betreft het (Weede deel is er een lijst met corrigenda bijge
voegd, maar ook in het eerste deel zitten net even te veel drukfouten e.d. Al 
met al echter moet Leiden blij zijn met deze zeer leesbare, zij het wat 
prijzige, geschiedschrijving van een belangwekkende instelling. 

P.J.M. DE BAAR 

Gerard van der Harst & Leo Lucassen (met medewerking van Annette van Rijn), Nieuw in 

Leiden. PUzats en betekmis van vreemdelingen in een Hollandse stad (J 918-1955). Primavera 

Pers, Leiden 1998 (Leidse Historische Reeks: 12). 140 p., ISBN 90-74310-37-0. f 29,50 

Leo Lucassen pakt zijn eigen oproep tot nader onderzoek, gedaan in zijn 
hoofdstuk in het (Wee jaar geleden verschenen boek In de nieuwe stad. 
Nieuwkomers in Leiden, 1200-2000, voortvarend op. Waar hij voor het 
bewuste hoofdstuk alle namen beginnend met de letter L uit het vreem
delingenregister heeft gelicht, gaan de schrijvers van het boek Nieuw in 
Leiden. Plaats en betekenis van vreemdelingen in een Hollandse stad (J 918-
1955) uit van elke tiende kaart in de kaartenbakken van de Leidse vreemde
lingenpolitie. Interessant, maar het lijkt niet wezenlijk anders of diep
gravender dan in eerdergenoemd boek reeds is gedaan. Het wachten is wat 
dat betreft op een volgende publicatie, waar de letter R genomen wordt, 
waarbij dan in ieder geval de nu reeds (Wee keer besproken Chinezen uit de 
boot zullen vallen. 

N aast de aanpak van het onderzoek is ook de aanleiding voor het 
schrijven van het boek dezelfde: een studiedag in 1995 over nieuwkomers 
in de Leidse geschiedenis. Vreemd is het daarom dat het boek geen enkele 
keer-behalve in de literatuuropgave-melding maakt van In de nieuwe 
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stad. Zitten de auteurs zelf ook in hun maag met het feit dat Nieuw in 
Leiden weinig nieuws te bieden heeft? 

De titels van beide boeken worden gemakkelijk door elkaar gehaald: In 
de nieuwe stad (1996) klinkt toch bijna als Nieuw in Leiden (1998). Hoe
wel, bij nader inzien lijkt In de nieuwe stad een titel te zijn die het perspec
tief van de mensen benadrukt (die in een voor hen nieuwe stad terecht
komen), terwijl de titel Nieuw in Leiden meer de stad zelf benadrukt (waar 
allerlei vreemdelingen voor kortere of langere tijd op bezoek komen). Mis

schien komt dit verschil ook tot uiting in de verschillende begrippen die in 
beide boeken worden gehanteerd voor de migranten. Nieuw in Leiden ge
bruikt het begrip 'vreemdelingen', terwijl In de nieuwe stad uitgaat van 
'nieuwkomers'. Dit betekent concreet dat in het eerste deel van Nieuw in 
Leiden ook passanten worden besproken die slechts even in Leiden hebben 

gebivakkeerd. Inderdaad zijn dit eerder vreemdelingen dan nieuwkomers. 
I n Nieuw in Leiden zij n twee delen te onderscheiden. Deel 1 van het 

boek ("Tijdelijk verblijf') is opgesplitst in hoofdstukken over Tsjechisch 
circuspersoneel, Duitse en Hongaarse muzikanten, buitenlandse technici, 
Duitse textielarbeidsters, geleerden en studenten uit alle windstreken. Dit 
levert leuke verhalen op, zoals de anekdote van een knikkerende Einstein in 

de Witte Rozenstraat. Daarnaast is, kennelijk met de bedoeling deel 1 wat 
meer inhoud te geven, ook het hoofdstuk over de joodse vluchtelingen hier
in terechtgekomen. Een beetje wrang, om joodse vluchtelingen onder 
passanten te scharen alleen omdat ze zo tragisch door de geschiedenis 
werden ingehaald: waar circusartiesten, musici en textielarbeidsters vaak uit 

vrije wil weer wegtrokken uit Leiden, werden de joden per slot van rekening 
met geweld uit Leiden weggesleurd. 

Het boek laadt in deel 2 ("Van passant tot immigrant") de verdenking 
op zich dunnetjes over te doen wat twee jaar eerder al is gedaan. Net als in 
In de nieuwe stad worden in Nieuw in Leiden de Duitse dienstbodes, 
Italiaanse terrazzowerkers en Chinese pindamannen besproken. Iets uitge
breider nu, dat wel, en ook de cijfers zijn iets anders. Waar in 1996 nog 
melding werd gemaakt van mogelijk tweehonderd Duitse meisjes die tijdens 
het interbellum trouwden en in Leiden bleven, is dat aantal in 1998 opge
schroefd tot "zo'n 560 vrouwen". Verder geeft het lezen van deel 2 een déjà 
vu bij diegenen die In de nieuwe stad reeds hadden gelezen. 
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Eén hoofdstuk uit deel 2 springt er trouwens uit: het hoofdstuk over 
Hongaarse kinderen, die na de Eerste Wereldoorlog op vakantie mochten 
naar Nederland. Veel kinderen, meestal meisjes, kwamen in Leiden terecht 
en een aantal van hen bleef uiteindelijk hier wonen. Dit hoofdstuk, geba

seerd op de doctoraalscriptie van Annette van Rijn, is een aangename aan
vulling op het oude nieuws in de rest van deel 2. 

Een samenhang tussen deel 1 (over de passanten) en deel 2 (over de 
'blijvers') ontbreekt. Zie maar eens het verband te leggen tussen bijvoor
beeld een Hongaarse muzikant die een paar dagen in Leiden vertoeft omdat 
de stad toevallig een station heeft en een Duitse dienstmeid die trouwt met 
een Leidenaar en hier dus blijft wonen. Vertaald naar het hier en nu wordt 
hiermee de relatie gelegd tussen enerzijds Turkse of Marokkaanse immi

granten en anderzijds popmuzikanten of Engelse studenten, zeg maar tussen 
Mabrouk (al jaren een bekende slagerij in Leiden) en popgroep Queen 
(toch ook drie keer in Leiden geweest). Ga er maar aan staan. 

Het resultaat is een boek dat ten opzichte van In de nieuwe stad nauwe
lijks meerwaarde heeft, als we kijken naar deel 2. Het andere deel van' 
Nieuw in Leiden had, opgesplitst in een aantal artikelen, prima geplaatst 
kunnen worden in de verschillende tijdschriften en jaarboeken die de Leidse 
geschiedschrijving rijk is. Een heel boek, hoe prettig leesbaar verder ook, is 

teveel van het goede. 

JASPER GRaaS 

H. Zaalberg jr. (red.), Potten} Zaalberg werkt vanaf 1918 tot heden met KLEI EN VUUR. Uitgave 

in eigen beheer, ZoetelWoude 1998. 104 p., ISBN 90-8043-261-x 

Zeventig jaar geleden begon Hermanus Zaalberg (1880-1958) een potten
bakkerij aan de Hoge Rijndijk in Zoeterwoude. Hij stond daarmee aan het 
begin van een gedreven familiebedrijf. Over de geschiedenis van drie gene
raties Zaalberg maakte Herman Zaalberg, de huidige bedrijfsleider, een zeer 
verzorgd boek. Het bestaat uit drie delen: een historische terugblik, her

inneringen en een fotografisch overzicht van de serviesmodellen. 



JAARBOEK DIRK VAN EeK 199B 

210 

Het KLEl EN VUUR uit de titel verwijst naar de gelijknamige expositie 
van het werk van Hermans vader Meindert (1907-1989) in het Stedelijk 
Museum in Amsterdam in 1958. De verwijzing is niet verwonderlijk: in het 
boek komt Meindert Zaal berg namelijk naar voren als grondlegger van de 
Zaalberg-stijl. De oorsprong hiervoor dateert uit de jaren twintig, toen hij 
handelsreizen ondernam met koffers vol zwaar aardewerk. De zestienjarige 
ontmoette onderweg mensen, veelal gemotiveerde bloemisten, die hem de 
schoonheid van de vroege Chinese keramiek lieten zien: "De eenvoudige 
vormentaal van de Chinese pottenbakkers en de directe uitdrukking van de 
Japanse keramiek sluiten voor Meindert aan op de Stijl en het Bauhaus. Hij 
ontwerpt de vormen die in het vernieuwde interieur passen en onderhoudt 
contacten en vriendschappen met de vernieuwers van de binnenhuiskunst." 

In de plaats van de handelsreizen kwam vanaf 1929 de deelname aan 
talloze beurzen in binnen- en buitenland. Het aantal werknemers groeide 
mee met de vraag naar serviezen en vazen. Het uitbreken van de oorlog 
maakte aan deze groei tijdelijk een einde. In deze jaren nam de vraag naar 
bijzonder keramiek sterk af, hetzelfde geldt voor de beschikbaarheid van 
grondstoffen. Twee jaar lang kon nog doorgewerkt worden. Op de draai
schijven ontstonden inmaakpotten en drinkkommen voor zieken- en wees
huizen. Direct na de oorlog pakte de pottenbakkerij de draad weer op. De 
vraag naar gebruiksgoederen was groot door de schaarste en hield boven
dien aan toen in de jaren vijftig de welvaart groeide. Het ambachtelijke 
handwerk bleek zich te kunnen handhaven naast de industriële productie. 

De groeiende belangstelling voor plantenbakken in kantoortuinen 

zorgde in de jaren zestig voor reusachtige orders, letterlijk en figuurlijk. 
Voor de hal van een privé-vliegveld in Oman kwam de opdracht voor een 
groep van acht verschillende vazen, waarvan de hoogste 190 cm. mat. In de 

jaren zeventig en tachtig trad een kentering op in dit soort grote 
opdrachten. Sinds die tijd richt Potterij Zaal berg zich meer op de directe 
verkoop van keramiek via de eigen toonzaal 'Raku Yaki'. 'Raku Yaki' is 
Japans voor 'met vreugde gebakken'. Deze levens- en werklust werkt aan
stekelijk; ook het jubileum boek is net een 'mooi potje' van Zaalberg; het is 
duidelijk met plezier geschreven. 

GERT-JAN VAN RIJN 
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P.G.]. van Sterkenburg, Groen genaamd. Leiden 1998. 53 p. tekst en 23 afb., ISBN 90-

804549-1-5 f 45,-

In 1998 vierde Drukkerij Groen B.V. te Leiden een feestje en wilde daarom 

wat voor het eigen personeel en goede relaties doen. Zoals bij een drukkerij 
niet ongewoon, werd dat een cadeautje in de vorm van een boekje. Dit keer 
echter niet een bedrijfsgeschiedenis, maar een meer algemeen werkje. Dat 
de auteur, prof. dr. P.G.]. van Sterkenburg, toevallig ook voorzitter van de 
3-0ctober Vereeniging is, heeft zijn sporen nagelaten. Niet alleen werd de 
verschijning van de uitgave gekoppeld aan de Hutspotparty op 1 oktober 
1998, maar ook komt in de inhoud een en ander over het 3-oktober
gebeuren tot uitdrukking. Anders dan titel en omslag suggereren, gaat het 
dus niet over allerlei zaken die groen zijn of daarmee in verband gebracht 
kunnen worden. 

Dat de drukkerij een partij boekjes extra gedrukt heeft en voor de vrije 
markt ter beschikking gesteld, is uiteraard loffelijk. Alleen de prijs is dat 
niet. Wanneer de onorthodoxe vormgeving, die op personeel en relaties 
mogelijk een diepe indruk maakt, extra betaald moet worden, zal iedere 
gewone lezer liever een normaal gebonden boekje krijgen dan dit lastige en 
met zijn bindringetjes wellicht wat kwetsbare 'boekje'. Toch kan veel 

worden goedgemaakt door een inhoud waar iedereen een zeer positieve 
indruk aan overhoudt. Maar daar kan helaas nogal wat op worden afge
dongen. Vaak lijkt het meer een in haast in elkaar geschoven gelegenheids
werkje dan een doorwrocht betoog. 

Het boekje gaat over namen en begrippen, met name typisch Leidse en 
eigentijdse. Dat doet in eerste instantie de vrees opkomen dat het wel saai 

zal zijn, maar het geheel laat zich toch vlot lezen . Van een op dat punt 
gepokt en gemazeld auteur kan men ook niet anders verwachten. Maar dan 
is het toch wel vreemd allerlei op zich duidelijke missers te moeten signa
leren: bijvoorbeeld op p. 47 "adviseerde hij [=forograafKiekl in het Leidsch 
Dagblad", waar dat uiteraard "adverteerde" moet zijn, op p. 43 "op 
pregnate wijze" waar dat "pregnante wijze" moet zijn , en een zin als (p. 42) 
"De kerk heet sedert Lodewijkkerk" lijkt te vragen om een tussenvoegsel als 
17 oktober 1809, waarbij ik maar voorbij ga aan de vraag of een meerder
heid niet spreekt van Lodewijkskerk. Maar ook bij veel Leidenaars bekende 
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feitjes gaan nogal eens mis: (p. 38) niet "Pax Huic Domini", maar "Pax 
Huic Domui" (Vrede zij dit huis) en "Hic Domus Dei Est Et Porta Coeli"; 

(p. 40) de mannen kregen bij de uitdeling op 3 oktober 1886 niet bier en 
sigaretten, maar bier en sigaren; (p. 42) de Rotterdamse Rosaliakerk (niet 
Rosaliekerk) is niet gesloopt, maar bij het bombardement van 1940 ver
woest; (p. 46) Goeie Mie, Maria Catharina Swanenburg, is niet in 1840, 
maar op 9 september 1839 geboren; en (p. 49) iedereen weet dat het niet 

Marius van der Lubbe is, maar Marinus moet zijn. Ook andere merkwaar

dige beweringen doen de wenkbrauwen fronsen: (p. 7) de hoofdofficier van 
justitie achtte iets niet evident bewezen en sprak een auteur vrij. In het 
Nederlandse rechtssysteem kan alleen een rechter iemand vrijspreken, ter
wijl een hoofdofficier van justitie een zaak kan seponeren als hij bang is dat 

de rechter zijn bewijsvoering als zwaar onvoldoende zal beoordelen. Het 
lijken allemaal kleine vitterijtjes, maar ze bederven wel een flink stuk lees
genot. En dat Van Sterkenburg zich, overigens in commissie liegend, zo 
nodig op het gebied van de verklaring van geslachtsnamen moest begeven 
is niet verstandig; zelfs voor de beste genealogen blijft dit een gebiecl tjokvol 
voetangels en klemmen. 

In zijn algemeenheid moet mijn vonnis zijn dat auteur niet overtuigend 
genoeg, of met te weinig diepgang, het geponeerde hardmaakt of uitwerkt, 
waardoor het een wat glad betoog wordt. Dat de auteur wat puur subjec
tieve ondeIWerpjes bij de kop heeft gepakt, is dan nog niet eens het ergste, 
al verontschuldigt de auteur zich hiervoor uitvoerig: "Wat ik van Leiden 
documenteerde zijn mijn keuzes en ik weet dat die arbitrair zullen zijn." Er 

had zoveel meer van gemaakt kunnen zijn. 
En de positieve kant van de balans? Er is weer een boekje over een breed 

scala aan op zich leuke ondeIWerpen, waarin met name die over Leidse 
begrippen aardig zijn omdat ze (weer eens) min of meer uitvoerig zijn opge
tekend. 

P.J .M. DE BAAR 
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Gemma Blok en Joost Vijselaar, Terug naar Endegeesl. Patiënten en hun behandeling in hel 

psychiatrisch ziekenhuis Endegeest 1897-1997. SUN, Nijmegen 1998.319 p., rSBN 90-6168-

646-6 

Op vrijdag 20 november 1998 vond in Psychiatrisch Ziekenhuis Endegeest 

de officiële presentatie van Terug naar Endegeest plaats als sluitstuk van de 
viering van het eeuwfeest van dit instituut. De titel is een woordspeling op 
de bekende roman Terug naar Oegstgeest van Jan Wolkers. Trouwens van 
hem, Henk Jelgersma, Maarten Biesheuvel en Jacob Maris zijn literaire 
bijdragen opgenomen in dit jubileumboek. Het zijn soms vermakelijke, 
soms anekdotische verhalen, waarin duidelijk naar voren komt dat nu eens 
de verschillen tussen 'gekken' en 'normalen' akelig klein blijken te zijn, dan 
weer de kloof tussen beide werelden schier onoverbrugbaar lijkt. De hoofd
moot van het boek bestaat echter uit een historisch overzicht in een zevental 
hoofdstukken die de oprichting van dit gemeentelijk 'instituut voor krank
zinnigen', het gestichtsregime, nieuwe therapievormen in de jaren twintig 

en dertig, de patiënten en hun behandeling, de naoorlogse stagnatie en de . 
diepingrijpende vernieuwingen in de laatste decennia bestrijken. In 1997 
werd Endegeest geprivatiseerd om in 2000 op te moeten gaan in een groter 
regionaal verband van de geestelijke volksgezondheid. 

Voor de schrijvers, Gemma Blok en Joost Vijselaar, medewerkers van 
het Trimbos-instituut, is de geschiedenis van de (instellings)psychiatrie 
geen onbekend terrein. In 1997 verscheen van hun hand Gesticht in de 
duinen. Geschiedenis van de provinciale psychiatrische ziekenhuizen van 
Noord-Holland 1894-1994. Het nieuwe in hun benadering-zoals ook de 
subtitel aangeeft-is dat met name Vijselaar gebruik heeft gemaakt van 

patiëntendossiers (thans bewaard in het Gemeentearchief Leiden) om 
daaruit de in de loop der tijd gewijzigde opnamecriteria en therapieën te 
destilleren. Het interessante daarbij is dat de gestichtsartsen niet alleen 
steeds meer aantekeningen gingen maken over het wel en wee van hun 
patiënten, maar ook-over een langer termijn bezien-regelmatig van 
'therapeutische kleur' verschoten. Hoe patiënten zelf hun (gedwongen) 

opname, verblijf en uiteenlopende behandelmethoden ervoeren, is nauwe
lijks bekend. Wat zij op papier hebben gezet voor hun behandelend genees
heer, werd al vroeg uit hun dossiers verwijderd. Het zijn dus eenzijdige 



JAARBOEK DIRK VAN EeK 1998 

214 

bronnen die wel veel onthullen over de maatschappelijke (voor)oordelen en 
opvattingen van de behandelende geneesheren, maar die tegelijkertijd van 
de onderzoeker veel kennis en inzicht in de historische psychiatrie vergen. 

Zoals gezegd, in 1897 opende Endegeest als gemeentelijk gesticht haar 
poorten. Daarmee nam Leiden-na een onderbreking van ruim een halve 
eeuw-opnieuw de eeuwenoude verantwoordelijkheid op zich om voor haar 
geesteszieke stadgenoten te zorgen. Anders dan bijvoorbeeld bij provinciale 

of rijksgestichten het geval was, konden de meeste patiënten van Endegeest 

doorgaans rekenen op de steun van familieleden uit de buurt. Een voordeel 
dat al vroeg werd uitgebuit door hen in te schakelen bij de nazorg. Jammer 
genoeg wordt de relatie gemeentebestuur - Endegeest nauwelijks belicht. 
Eigenlijk komt zij alleen ter sprake rondom de oprichting van het instituut 
en bij de toenemende maatschappelijke onrust sedert de jaren zeventig en 

tachtig die preludeert op de verzelfstandiging van Endegeest. Hier ligt nog 
een mooi onderwerp voor een doctoraalscriptie in het verschiet, al was het 
maar om aan de hand van de activiteiten van de gemeentelijke commissie 
voor Endegeest en de verslagen van de raadszittingen meer zicht te krijgen 
op hoe de gemeenteraad in het algemeen met deze gemeentelijke instelling 
is omgesprongen en in het bijzonder met de accommodatie, arbeidsomstan

digheden en salariëring van het verplegend personeel en de technisch/ 
administratieve staf. 

Dat Endegeest van meet af aan in een unieke positie verkeerde, had 
zeker ook te maken met de directe aanwezigheid van een universiteit, ja het 
kreeg zelfs een psychiatrische universiteitskliniek als naaste buur. De voor

delen daarvan werden weldra manifest met het aantreden van de hoogleraar 
psychiatrie Gerbrand Jelgersma, naar wie de universiteitskliniek later werd 
vernoemd. Jelgersma behoorde nog voor de Eerste Wereldoorlog tot een van 
de eerste pioniers en wegbereiders van Freuds psychoanalyse in Nederland. 
Diens theorieën werden in beide instellingen toegepast bij psychoses, in het 
bijzonder bij schizofrenie. Daarmee liep Leiden voorop in vergelijking met 
de rest van Nederland. Voor hoogleraren, psychiaters en artsen in opleiding 
bood Endegeest dan ook ongekende mogelijkheden om patiënten te obser
veren en te onderzoeken. Fungeerde Endegeest lange tijd als aanpalend uni
versiteitslaboratorium waar specialisten hun voordeel mee konden doen, 
schrijnend is wel dat zij zeker tot de jaren vijftig qua effectieve behandeling 
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praktisch met lege handen stonden. Toen begon langzaam maar zeker de 
opmars van de psychofarmaca die een revolutie inluidden en de tot dan toe 
uitzichtloze situatie voor veel patiënten veel draaglijker maakten. 

Wat bij de aanvang prompt resulteerde in een vruchtbare kruisbestui
ving, nauwe samenwerking tussen Endegeest en de universiteitspsychiatrie 
was in latere decennia soms ver te zoeken. Die zal wel in grote mate 
afhankelijk zijn geweest van de persoonlijke grillen of voorkeuren van de 
gevestigde geneesheer-directeuren van beide instellingen. Misschien werpt 
de studie van prof. dr. H.G.M. Rooymans, die de honderdjarige geschie
denis van de Leidse universitaire psychiatrie te boek stelt, nieuw licht op de 
ingewikkelde haat-liefde-verhouding tussen Endegeest en de Jelgersma
kliniek. 

AI even opmerkelijk is dat de anti-psychiatrie uit de jaren zeventig in 
Endegeest veel bescheidener de kop opsteekt dan op andere plaatsen. Het 
waren tewerkgestelde dienstweigeraars die als eersten de autoritaire gezags
verhoudingen aan de kaak stelden. De grootste amokmakers konden toen 

nog worden doorgestuurd naar het strafkamp Vledder in Drente. Terwijl 

enkele jaren later de Mediese Aksie Groep de strijd aan durfde met de uni
versitaire regenten door partij te kiezen voor psychiater SjefTeuns met een 
bezetting van het Medisch Opvoedkundig Bureau aan de Rijnsburgerweg 
en er in de Burcht propaganda werd gemaakt voor Jean Foudraine (Wt'e is 
van hout?) en het Sozialistisch Patienten Kollektif, leek dat alles aan Ende

geest voorbij te gaan. Of de Gekkenkrant bij toeval Endegeest over het 
hoofd had gezien? Heel wat harder ging het er in Delft op het Sint Joris 
Gasthuis aan toe, waar de geneesheer-directeur uiteindelijk zijn biezen 
moest pakken. 

Wat in de jaren twintig nog een modelinrichting werd genoemd, was in 
de jaren zeventig afgezakt tot een totaal verouderde instelling. Zelfs de toen

malige geneesheer-directeur Mojet (recentelijk overleden) noemde Ende
geest een "Augiasstal", terwijl maatschappijhervormers spraken van "Ellen
degeest". Nadat in maart 1978 een leerling-verpleger diezelfde Mojet be
dreigd had met een neppistool, kwam Endegeest ook in de negatieve 
landelijke publiciteit. Nog in 1982 constateerde het NRC Handelsblad dat 

Endegeest achterliep. Sedertdien is er hard gewerkt om het verstarde Ende

geest te transformeren tot een moderne, eigentijdse instelling. Met patiën-
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ten en familieleden wordt nu veel gelijkwaardiger omgegaan en ook open 
kaart gespeeld over de macht en onmacht van de psychiatrie. Een nieuwe 
uitdaging vormt de komst van allochtonen, die om een heel andere be
handeling vragen en voor wie een transculturele psychiatrie wordt ont
wikkeld. 

Terug naar Endegeest is een mooi boek geworden. Ondanks het onver
mijdelijke zetduiveltje-de eerste krankzinnigenwet dateert van 1841 (pag. 
14)- heeft uitgeverij Sun veel zorg besteed aan de afWerking. Naast de 

eerdergenoemde literaire bijdragen is het boek geïllustreerd met enkele 
markante portretten en een fotoserie van de Leidse fotograaf H. Jonker over 
het gestichtsleven in het begin van deze eeuw. Die kunstzinnige inslag 
wordt op de omslag voortgezet. Daarop staat het Endegeest anno 1893 van 
Floris H. Verster afgedrukt, terwijl van een andere Leidse schilder, Harm 
Henrik Kamerlingh Onnes, die eerder 'gekken taferelen' in en om het Sint 
Joris Gasthuis in Delft heeft geportretteerd, twee schilderijen staan afge
drukt die ons iets over het gestichtsleven op Endegeest anno 1954 vertellen. 

JAAK SLANGEN 

K.P. Baljon-van den Ende e.a., Honderd jaar vrijzinnigheid in het Leidse. jubileumuitgave bij 

heteeuwfiest van de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden Leiden/Oegstgeest. Vereniging van 

Vrijzinnige Hervormden, LeidenlOegs~eest 1998. 144 p., ISBN 90-90-10401-1; Jaap Franso, 

Boeiende tijden in de Leidse Studentm Ekklesia. Een participantenverhaal J . Franso [Leiden 

1998). 125 p., ISBN 90-804197-1-0. [20,-; Jan van Well, Oecumene mmerdaad. De 

geloofigemeenschap in de Merenwijk te Leiden, Uitgeverij Kok, Kampen 1996,272 p., ISBN 90-

242-7953-4 

Dit jaar verschenen twee jubileumboeken van Leidse christelijke geloofs
gemeenschappen. De ene is die van de Vereniging voor Vrijzinnig Her

vormden (WH), opgericht in 1898, en de andere die van de Leidse Studen
ten Ekklesia (LSE) , opgericht in 1972. Interessant is dat beide initiatieven 
ontstaan zijn uit onvrede met de reguliere kerkgenootschappen, die als 
benauwend en dogmatisch werden ervaren. Toch leidde deze onvrede niet 

"~I 
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tot afsplitsing, wat in de Nederlandse kerkgeschiedenis toch eerder regel dan 

uitzondering is. De groepen ontevredenen zochten liever een plaats aan de 
rand van de bestaande kerken. De reden hiervoor is dat zij-in twee ver
schillende perioden-ruimte wilden scheppen voor een subjectievere ge
loofsbeleving, zonder zelf opnieuw te vervallen in dogmatisme. 

Het jubileumboek van de WH bestrijkt natuurlijk een aanmerkelijk 
langere periode dan die van de LSE. Dit verschil heeft uiteraard conse
quenties voor de vorm waarin de boeken zijn gegoten. In het eerste boek 
geeft de auteur van het historische (en belangrijkste) hoofdstuk een afge
rond overzicht van honderd jaar vrijzinnigheid in Leiden. Het boek over de 
LSE biedt de lezer een caleidoscoop, ofwel een impressionistische collage van 
terugblikken en knipsels uit kranten en het eigen informatieblad. 

De vrijzinnigheid ontstond als stroming rond het midden van de negen
tiende eeuw, toen er grote veranderingen plaatsvonden in de theologie 
onder invloed van de natuurwetenschappelijke methode. Veel predikanten 
zagen de Bijbel niet langer als het Woord van God, maar als het product 
van menselijk handelen. Hun preken verloren als gevolg hiervan aan leer
stellig gehalte. Lang niet iedereen kon zich hierin vinden, vooral niet het 
gewone kerkvolk. De invoering van het kiesrecht voor de hervormde ker
kenraad in 1866 gaf hun meer invloed. In de praktijk betekende dit dat in 
plaatsen met overwegend orthodoxe kerkenraden, zoals ook Leiden, er geen 
nieuwe vrijzinnige predikanten meer werden beroepen. 

Toen in 1897 in Leiden de laatste vrijzinnige predikant met emeritaat 
ging en ook hier de kerkenraad een orthodoxe opvolge~ koos, besloten de 
vrijzinnigen een eigen vereniging in het leven te roepen en verder te gaan 
als een bijzondere wijkgemeente. Het rigoureuze alternatief was aansluiting 
zoeken bij de Nederlandse Protestantenbond (NPB). De keuze om formeel 
deel uit te blijven maken van de Hervormde Gemeente van Leiden was 
bepaald door solidariteit met de vrijzinnigen die afhankelijk waren van de 

kerkelijke armenzorg. De VVH nam een eigen predikant in dienst, die "bij
eenkomsten"-de term kerkdienst werd welbewust vermeden-leidde, cate
chisatie gaf en pastorale zorg verleende. De bijeenkomsten van de WH 

vonden lange tijd plaats in het Leidse Volkshuis. Deze locatie lag voor de 
hand, gezien het feit dat de directrice Emilie Knappert de dochter was van 

de vrijzinnige predikant dr. Jan Knappert. In 1935 kregen de vrijzinnigen 
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dankzij inspanningen van de VVH hun eigen gebouw aan de Willem de 
Zwijgerlaan te Oegstgeest. 

Het bestaan in de marge van de Hervormde Kerk was niet altijd gemak
kelijk. Frustrerend was bijvoorbeeld dat de Leidse kerkenraad keer op keer 
weigerde om nieuwe lidmaten binnen de Nederlandse Hervormde Kerk aan 
te nemen en te bevestigen. Hiervoor moest steeds worden uitgeweken naar 
de Hervormde Gemeenten van Oudshoorn en Rijswijk. Tegelijkertijd 
bevestigden deze hindernissen de eigen identiteit; men voelde zich bewust 

geen afzonderlijk kerkgenootschap, maar slechts een "noodgebouw". 
De bloei van het vrijzinnige levensgevoel duurde tot en met de jaren 

vijftig. Daarna deed de ontzuiling en ontkerkelijking de vroegere tegen
stellingen verbleken en verloor ook de vrijzinnigheid haar grootste aantrek

kingskracht. Het paste in het naoorlogse streven naar kerkelijke vernieu
wing om de geloofseenheid te benaderen. De toenadering begon met ge
meenschappelijke pogingen op het gebied van het jeugdwerk. Er kwamen 
onder meer experimentele kerkdiensten en een 'jeugdsoos' die catechisatie 
combineerde met expressie ('Catexuur'). Dit alles gebeurde om tegemoet 
te komen aan de hervormde jeugd die de bestaande scheidslijnen en 
geloofsvormen als verouderd beleefde. 

Tegelijkertijd ontstond ook onder studenten aan de Leidse universiteit 
behoefte aan vernieuwing. Aan het begin van de jaren zestig bestond nog 
de situatie dat protestantse studenten geacht werden in de wijkkerken te 

komen. Voor katholieke studenten was er een studentenparochie met twee 
priesters die iedere ochtend een mis opdroegen in de kapel van studenten
vereniging Augustinus. Deze kerkelijke verdeeldheid werd door gelovige 
studenten als verouderd ervaren, al was het alleen maar omdat studenten
huizen allang niet meer religieus homogeen waren. De toenadering vond 
stapsgewijs plaats: via gespreksgroepen, een wekelijks avondgebed en oecu
menische groepsreizen naar de kloosters van Chevetogne en T aizé. De deel
nemers vonden elkaar vooral in hun kritische houding ten opzichte van de 
samenleving én de kerken. Het christendom was naar hun mening te ambi
valent in zijn opstelling ten aanzien van onderdrukking. Om vrede en 

gerechtigheid werkelijk dichterbij te brengen was "aktie" en solidariteit 

nodig van een nog niet in de instituties verstrikte groep individuen. Zo'n 
gemeenschap van gelovigen moest de Leidse Studenten Ekklesia worden. 

L 
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Vernieuwend is de Ekklesia in ieder geval geweest in liturgisch opzicht. 
In de dienst in de Hooglandse kerk klonken de liederen van Huub Ooster
huis en was iedereen welkom om deel te nemen aan de ' lekenbeker' . Bij 
deze vorm van eucharistieviering gingen bovendien ook gehuwde priesters 

voor, tot groot ongenoegen van bisschop Simonis van Rotterdam. Al met 
al zullen veel links-georiënteerde gelovigen zich thuis hebben gevoeld in 
deze "gezellige anarchie". Velen-maar lang niet allen-waren student en 
bleven ook na hun afstuderen betrokken als participant. Via werkgroepen 
vonden studenten en participanten aansluiting bij de strijd voor de Derde 
Wereld, het milieu, armoedebestrijding of de rechten van minderheden. 

Daarnaast was er natuurlijk de pastorale zorg van de Ekklesia, die zich 
oorspronkelijk hoofdzakelijk op de studentengemeenschap richtte. In de 
loop van de jaren tachtig begonnen de participanten echter een groter aan
deel daarvan op te eisen. Tegelijkertijd vertrokken verschillende vertrouwde 
pastores. Dit luidde aan het einde van de jaren tachtig een periode van on
rust en herbezinning in. Voor de samensteller van Boeiende tijden staat vast 

dat daarmee een periode werd afgesloten. Ongetwijfeld bedoelt hij daarmee 
dat de protestgeneratie van de jaren zestig meer naar de achtergrond ver
dween. Helaas blijft het bij deze constatering en komt niet aan de orde wat 
de huidige generatie bezielt. 

Tot slot is dit de aangewezen plek om aandacht te vestigen op een derde 
publicatie over een Leidse geloofsgemeenschap: Oecumene metterdaad. Dit 
verslag over het ontstaan en de ontwikkeling van de oecumenische geloofs
gemeenschap Merenwijk is geschreven door een van de eerste pastores van 
deze geloofsgemeenschap. Jan van Weil was in de jaren zestig pastor in de 
Leidse studentenparochie en speelde daar een belangrijke rol in de aanloop 

naar de Leidse Studenten Ekklesia. De oecumenische geloofsgemeenschap 
die onder zijn leiding rot stand kwam in de Merenwijk vervulde lange tijd 
landelijk gezien een voortrekkersrol. Nog altijd is de oecumene binnen de 
kerken actueel. Van Weil heeft zijn boek daarom in de eerste plaats bedoeld 
als ondersteuning voor hen die ook elders de oecumene vorm proberen te 

geven. Helaas is het streven naar volledigheid van de auteur wel enigszins 

ten koste gegaan van de toegankelijkheid van het boek. 

GERT-JAN VAN RIJN 
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C\audia Thunnissen, Landelijk leven in Leiderdorp. Tuin van Holland (Leiderdorp 1998). 112 

p. geen ISBN. 

Claudia Thunnissen geeft in dit boek een overzicht van de geschiedenis van 
de landelijke samenleving in Leiderdorp en bespreekt verder de boeren- en 
agrarische bedrijven in deze gemeente. In het werk staan ook fotocollecties 
die mensen en bedrijven in de landbouw weergeven. Bovendien komen ver

schillende, vaak zeer informatieve, kaderteksten voor, die de agrarische 
samenleving op weer een andere manier benaderen. 

Leiderdorp moet, volgens het daar gevonden aardewerk, al twee eeuwen 
voor het begin van onze jaartelling een nederzetting zijn geweest. Aan het 
einde van de Romeinse periode werd het gebied opnieuw, en nu waar

schijnlijk permanent, bewoond. Maar pas laat werd het land geschikt ge
maakt voor de veeteelt: de eerste molen, in de Achthovenerpolder, werd 
gebouwd in 1491. Dat gebeurde in een polder die, zoals de meeste in 
Leiderdorp, uit langgerekte kavels bestond. Behalve veeteelt was de tuin
bouw belangrijk, wat gezien het feit dat het dorp onder de rook van Leiden 
lag, niet verwonderlijk is. Veel van de groenten die in de zestiende eeuw op 
het 40 hectare grote warmoesland werden geteeld, zullen naar deze stad zijn 
uitgevoerd. Ook in een ander opzicht bestond er een band tussen de 
Sleutelstad en het ambacht. Veel vee uit Leiderdorp werd op de Leidse vee
markt verkocht en boter uit het dorp kwam op de botermarkt in Leiden 
terecht. Bovendien vestigden regenten uit de stad zich op hun buitenplaats 
in het dorp waar ze een mooi uitzicht op de Rijn hadden. 

Aan het einde van de negentiende eeuw waren de belangrijkste agra
rische producten de Goudse, Edammer en Leidse kaas, naast roomboter. 
Maar met de komst van zuivelfabrieken verminderde de productie op het 
boerenbedrijf. Na de Tweede Wereldoorlog vonden grote veranderingen 
plaats door de schaalvergroting van de agrarische bedrijven en de uitbrei
ding van het dorp. Nieuwe woonwijken namen de plaats in van groene 
akkers. Maar door de mechanisering werd de taak van de overblijvende 
boeren weliswaar minder zwaar, m~ar tegelijkertijd ook eenzamer. 

I n het tweede deel, dat net als het eerste veel interessants oplevert, 
komen de boerderijen aan de orde, vanaf de oudste-de mogelijk uit de 
vijftiende eeuw daterende 'Den Boomgaard'. 
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Omdat het boek veel informatie geeft, valt het te berreuren dat noten 
ombreken. Ook de uitvoerige lijst met bronnen, literatuur en geïnter
viewden kan dit gemis niet opvangen. Verder is het boek, op en kele histo
rische foutjes na, een geslaagd en boeiend werk. 

DIRK JAAP NOORDAM 

Henk Budel, Wibo Burgers en Eric Jan Welerings, Het spoor van de industriële revolutie i" een 

Hollandse stad. Een wandeling langs twil/tig monumenten van bedrijf en techniek in Leiden. 

Primavera Pers in samenwerking met S1lEL, Leiden 1998.80 p., ISBN 90-74310-51-6. f 9,90 

Het industriële erfgoed heeft heden ten dage niet alleen de bijzondere 
belangstelling van een kleine groep hoog opgeleiden met kunsthistorische 
interesse. Het erfgoed van de derde stand doet ook menig toerist besluiten 

de Leidse monumenten. van bedrijf en techniek te bezichtigen. Met in de 

broekzak de gesubsidieerde stadswandelgids met teksten van Budel, Burgers 
en Weterings-voor nog geen tientje verkrijgbaar bij onder meer de vvv
kan een ieder het spoor van de Leidse indusrriële revolutie volgen. 

De met mooie foto's geïllusrreerde stadswandelgids leidt de nieuws

gierige toerist naar (maximaal) twintig monumenten. In de gids zijn twee 

routes opgenomen: een wandelroute en een iets langere route voor fietsers. 
Handig is de opname van een kaartje met nummers die verwijzen naar de 
diverse tekstgedeelten en met pijltjes die de richting aangeven. 

CIos & Leembruggen is het eerste fabrieksgebouw dat in de wandelgids 
wordt gepresenteerd. Hoewel de titel van de gids anders suggereert, valt dit 

bouwwerk veeleer te beschouwen als een monument van industriële stagna
tie. Dit predikaat is ook van toepassing op veel andere textielmonumenten 
in het boekje, te weten: de dekenfabrieken Zaal berg, Zuurdeeg en ScheI
terna & Zn . Bij laatstgenoemde fabriek-zo Ie-Len we-werden de dekens 
nog met de hand gewassen met water uit de Oude Vest. Als die 's winters 

dichtvroor, hakten de arbeiders wakken in het ijs ... 

N iet alleen de te bezichtigen texrielfabrieken getuigen van een gering 
revolutionair peil. Bij het familiebedrijf Hartevelt- hét monument van de 
Leidse jenever-lezen we de stagnatie af aan de . installaties en het sinds 
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1817 gelijkblijvende niveau van de jeneverproductie. Pas in de jaren dertig 
van de lwillligste eeuw wisr "iemand van buiren de familie", de hee r 

Verkoren , paradoxaal genoeg fu rore te maken door vast te houden aan de 

uaditio nele jeneve rs van her Leidse type (hard en scherp) en door met 
nieuwe producten te komen, zoals de 'Zeer oude Hanevelt' . 

M eelfabriek 'D e Sleutels' is daarentegen een waarlijk monument der 
industriële revolutie. Geïnteresseerden maken hier kennis met het inmiddels 

a nti eke gewapend beton van het silogebollw. Ook de conservenfabriek 

T ieleman & Dros, die aan het eind van de negentiende eeuw opbloeide, 
kunnen we als industrieel monument karakteriseren. De revolu tionaire 
groeispurl van diL bedrijf is wellichl af Ie lezen aan de in de voorgevel 
aangebrachte erker met openslaande deuren en bovenlichten met glas -in

lood . Wat de gevel natuurlijk niet laar zien, is de noeste arbeid van de 

lhuiswerksters die in de oogsttijd bij dit bedrijf bijverdienden. 

Een beknopte stadswandelgids over het industriële erfgoed zal nooit 
iedereen tevredenslel len. Voor de een is de gids niet volledig-denk hierbij 
aan het geb rek aan informatie over de genoemde architecten of de bouw
sLijlen. Voor de ander gaat de gids letterlijk of figuurlijk een brug te ver, 

zoals mer her bezoek aan de Grore Haven- en de Blallwpoortsbrug of aan 

de winkelstraat Hogewoerd. De chal etstijl, de vele malen genoemde 'fraaie' 

fabrieksschoorstenen, de rolbasculebrug, de monumentale hoekoploss ing en 
J e neorenaissance stijl zullen niet iedereen bekend voorkomen of bekoren. 

Toch biedt deze gids voor iedereen wat wils. Zo kan de door heL beton 

van de meelfabriek opgeschrikte vakantievierder nab ij de H ogewoerd een 

paar borrels nemen-bij voorkeur van het Leidse type-om dan vervolgens 

na een bewonderende blik op de segm entbogen van het Van Wijk-complex 
direct rech tsomkeert Le maken naar het toekomstige monument van de 
informaLierevol u tie, vooralsnog een traal SLaLion Leiden . 

ROB ARNOLDUS 
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D.J. Noordam, J .K.S. Moes & J. Laurier, Door de wol geverfd. Herinneringen aan de Leidse 

textielindustrie in de twintigste eeuw. Walburg Pers, Zutphen 1998 . 176 p., ISBN 90-5730-

018-4.[ 39,50 

Het is niet toevallig dat eind jaren tachtig in Leiden de WOLT (Werkgroep 
Onderzoek naar de Leidse Textiel) ontstond. Het laatste Leidse textiel
bedrijf was in 1986 failliet gegaan en als gevolg van stadsvernieuwing ver
dwenen in hoog tempo de oude fabrieken uit de stad. Om de herinneringen 

van mensen die in deze industrie hadden gewerkt vast te leggen, gingen de 
vrijwilligers van de WOLT, onder coördinatie van de Dirk van Eck-Stich
ting, interviews houden met betrokkenen. Dit initiatief sloot aan bij oral 

history-werkcolleges aan de Leidse universiteit, waarin de textielindustrie 

eveneens centraal stond. 
Veertien van deze interviews en een uniek schrift met autobiografische 

aantekeningen zijn in bewerkte vorm in Door de wol geverfd samengebracht. 
De nadruk in het boek· ligt op de periode voor de Tweede Wereldoorlog, 

want alle geïnterviewden begonnen tussen 1914 en 1939 met werken in de 
textiel. Deze periode wordt in de inleiding voorzien van een historische con
text, maar krijgt nog meer diepte door de bedrijfsgeschiedenissen van 
Krantz, Cios & Leembruggen en Zaalberg, die de interviews afWisselen. 
Aan het eind is bovendien een beschrijving van het productieproces van de 

Leidse textiel opgenomen, geïllustreerd met een reeks unieke foto's. In de 
keuze van de interviews is gestreefd naar representativiteit; iedere beroeps
groep komt aan het woord: arbeiders, werkbazen, witte boorden en direc
teuren. Omdat uit de interviews de vragen zijn weggewerkt, lijkt het alsof 
iedere respondent zijn verhaal direct aan de lezer vertelt. Deze journalistieke 
werkwijze is bijzonder levendig. De lezer komt dan ook op een prettige 
manier veel te weten over het leven in en rond de textiel. 

Kenmerkend voor de textielindustrie was dat er zowel mannen als 
vrouwen werkten in de fabrieken. De arbeiders en arbeidsters die aan het 
woord komen waren meestal opgegroeid in armoedige omstandigheden, 
waarin de gezinsfinanciën niet toelieten dat de kinderen doorleerden voor 

een beter beroep. Zij kwamen direct na de lagere school in de fabriek 
terecht en verrichtten niet zelden hun hele arbeidsleven · hetzelfde werk. 
Slechts enkelen klommen in de loop der jaren op tot werkbaas of kantoor-
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klerk. M eestal waren dit mannen, want vrouwen moesten het werk neer
leggen als ze trouwden. De noodgedwongen zuinigheid en het ontbreken 
van perspectief contrasteren het sterkst met de levensloop van de direc
teuren. Zo ging de jonge J. W. Heringa achtereenvolgens een jaar naar Aken 

en drie jaar naar Leeds om zich in textielscholen voor te bereiden op zijn 
toekomst als directeur van Van Cranenburgh & Heringa. Een vergelijkbaar 
parcours doorliep J. Aalders, voordat hij op zijn eenentwintigste zijn 
overleden vader opvolgde in de breifabriek Van Poot. 

Nauw verwant met deze dynastievorming is een ander kenmerk van de 
Leidse textiel: de patriarchale verhouding tussen directeur en werknemers, 

die vaak op voorspraak van familieleden werden aangenomen. Dit fami
lisme verdween in de jaren vijftig naar de achtergrond, omdat toen de 
textielbedrijven gaandeweg verzakelijkten. Dit hield in dat de productiviteit 
werd opgevoerd-naar Amerikaans voorbeeld-door de introductie van 
nieuwe machines. De gezelligheid en de sfeer verdwenen uit de fabrieken, 

maar werden voortgezet in personeelsverenigingen die uitstapjes en feest

avonden organiseerden. Juist deze laatste periode is interessant door zijn 
sterke dynamiek en zal waarschijnlijk in een vervolg op Door de wol geveifd 
uitgebreider aan de orde komen. 

GERT-JAN VAN RIJN 

Daan van der Steen en Sandra van den Berg. Nieuw Leven. 80 jaar muziekvereniging, 6 fibruari 

1918- 6fibruari 1998. [Leiden 19981 · 57 p. 

Wie een eenvoudige uitgave als deze, gevat in een simpele ringband, ter 
hand neemt, krijgt al snel de indruk dat er weer een zoveelste gedenkboekje 
van bedenkelijk niveau is verschenen. Toch is dit een van de betere in zijn 
soort. De auteurs verontschuldigen zich al bij voorbaat voor het feit dat 
door het ontbreken van archiefmateriaal uit het tijdvak tot 1938 en vooral 
na 1960 deze perioden wat onderbelicht zijn gebleven. Toch is er vooral 

over die beginperiode nog heel wat opgedoken. De Leidsche Bestuurders
bond (LBB), een soort koepel voor alles wat met de 'rode' vakbeweging had 
te maken, achtte het voor haar propaganda en ondersteuning van werk-
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zaamheden nuttig dat er ook een muziekvereniging onder haar vleugels 
werkzaam was. Daartoe richtte hij in 1907 de Arbeiders-muziekvereeniging 

'Morgenrood' op. Dit vooral als straatkorps actieve orgaan blies zijn toontje 

bij tal van activiteiten mee, met name bij de 1 Mei-optochten. De vereni
ging bloeide, mede dankzij de financiële bijstand van de LBB, maar ten 
aanzien van enthousiasme bij vooral de repetities en toch de financiën was 
er steeds een golfbeweging te constateren. Op een dieptepunt in 1918 viel 
het doek, maar enkele doorzetters vonden het zonde dat de muziekinstru

menten niet langer zouden worden gebruikt en dus werd meteen weer een 
nieuw initiatief ontplooid: de oprichting van 'Nieuw Leven' . Deze heeft 
het, zij het eveneens met vallen en opstaan, reeds tachtig jaar uitgehouden. 

De publicatie gaat waar mogelijk diep in op alle ontplooide activiteiten, 
met name de uitvoeringen en de daarbij gespeelde muziekstukken. Ook de 
daarbij betrokken dragende figuren, zoals de dirigent en de voornaamste 
leden, worden zoveel mogelijk van een achtergrond voorzien. Zo werd de 
vereniging in 1938 opnieuw opgeheven, maar al na een paar dagen werd 
dat als het ware ongedaan gemaakt. Bij dat laatste speelde de famili e Baart 
een belangrijke rol, en ook in de oorlog zou die er voor zorgen dat bijvoor
beeld de instrumenten min of meer heelhuids die nare tijd overleefden. 
Meteen na de bevrijding brak er een zeer drukke tijd aan; in dat jaar werd 
maar liefst 38 keer opgetreden. Zoals bij veel verenigingen het geval is, 
waren er tijden van grote kalmte of zo men wil saaiheid, maar ook turbu
lente episoden-al liep het vaak niet zo' n vaart. Zo trad in februari 1948 

het bestuur af na een actie van een groot aantal leden, maar veertien dagen 

later trad het al weer aan: de steen des aanstoots (een sponsor die niet neu
traal genoeg geacht werd) verdween enkele maanden later alsnog. Dit is 
eigenlijk het verhaal in een notendop: nu eens succesvol, dan weer worste
lend om het bestaan. Op dit moment mag worden gesproken van een bloei
ende vereniging, die allang geen banden meer heeft met de socialistische 

vakbeweging of partij. 

P.J .M. DE BAAR 
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Het beeld verwoord. Schrijvers in 6 Leidse musea. Gemeente Leiden, Leiden 1998 (Leids 

Verleden: 10). 132 p., ISBN 90-74240-02-X. f 15,-

"Want als ik het koele voorportaal overstak naar de zware deuren van het 
Museum van Oudheden, was het pas echt of ik letterlijk tot mijn voor
vaderen verzameld werd. Dat was wel wat anders dan dat stel kirrende en 

morrende oudtestamentariërs die mijn prille jeugd beheerst hadden." Een 
bespreking van een boekje over zes Leidse "muse-ja", bezocht en beschreven 
door zes schrijvers, moet uiteraard beginnen met een citaat uit het boeiend
ste relaas, dat is geschreven door Jan Wolkers. 

Ter gelegenheid van het Leids Museumfestival1998 verscheen deel 10 

uit de serie Leids Verleden, Het beeld verwoord. Schrijvers in 6 Leidse musea. 
Evenals de vorige delen is ook dit fraai en kleurig vormgegeven. Een ver
schil met de vorige boekjes is dat in dit werk literaire meesters aan het 
woord zijn. Meesters die ook nog eens in het kader van datzelfde museum
festival opdraafden om in de door hen beschreven musea rondleidingen te 

verzorgen. De formule was succesvol, gezien het grote aantal bezoekers dat 

in het kielzog van de schrijvers zich liet meevoeren door de uitgestalde waar 
en de eigen fantasie. Want dat musea "zinloos" zijn (Maarten Koning, geci
teerd in het voorwoord), daar valt vanuit wetenschappelijk oogpunt zeker 
over te twisten, maar dat musea de verbeelding prikkelen en alleen daarom 

al bepaald niet nutteloos zijn, maken de schrijvers met hun beelden ver

woord goed duidelijk. 
De meest eigenzinnige bijdrage komt van Armando. De kunstenaar, die 

in de jaren zestig nog de musea wilde sluiten, leverde drie aangrijpende 
gedichten bij foto's van zijn in De Lakenhal tentoongestelde tweeluik 
Schuldige Landschaft. 

Abdelkader Benali vond als kleine jongen in het Museum voor Volken

kunde zijn vriend, het vissertje Ping Ho, en ging de strijd aan met tien 

miljoen Chinese reuzen om het meisje van zijn dromen te beschermen. 
Geen 'fantasievol' verhaal kwam van Boudewijn Büch, maar een be

schrijving van zijn ontdekking van de kleine wereld door een microscoop 
en de grote wereld van geleerden in het Museum Boerhaave. 

Doeschka Meijssing schrok zich het leplazarus van drie egelvissen op 
sterk water in Naturalis, voor haar toch echt de engel der wrake. 
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Broer Geerten is op zoek gegaan naar de verhalen bij de penningen in 
het Penningkabinet, verhalen van mensen die in de penningen de onsterfe
lijkheid zochten. 

Maar voor het eeuwige leven moet je toch bij de buren zijn, bij de voor
vaderen van Jan Wolkers in het Rijksmuseum van Oudheden. Met een 

kracht alsof hij zelf zojuist als een Egyptische vorst uit een rijk versierde 
mummiekist is opgestaan, voert Wolkers de lezer langs de sporen van de 
oudheid. Dat hij ooit een dijbeen en een opperarmbeen wegnam uit het 
graf van de Frankische soldaat, zij Walkers vergeven. 

JAS PER GROOS EN MARIJE GROOS 
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