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Voorwoord

I
N het vijfentwint igste jaar van het bestaan van de Dirk van Eek-Stich ting
- daar gaan wij uiteraard nog aandacht aan besteden - ligt het vieren twin

tigste jaarboek nu voo r u. De spreid ing van de onde rwerpen in de tijd is
deze keer niet zo groot, voorna melijk achttiende en twint igste eeuw, maar de
variatie ligt deze keer meer in de aard van de onderwerpen.

Cees van Hoore schrijft onder de titel 'Mij kan niets gebeuren , de
Katholieke fractie staat achter me' over de liquid at ie van ir. Guljé, de di rec

teur van de Hollandse Constructie We rkplaatsen op 1 maart 1946. Het vorig
jaar was er veel ophef over de onthulling dat deze daad , of moord, gepleegd
was door de nu hoogbejaarde Atie Visser. Dit nieuws ligt ons nog vers in het
geheugen en daarom is het des te plezieriger om nu al een artikel daarover te

mogen presenteren.
Om maar even bij onverkwikkelijke zaken te blijven: Kees Walle schreef

het relaas van een onverzoe nlijke fami lieruzie uit het begin van de achttien
de eeuw. 'Diefstal, gewelr en andere grove onberaamlyckheden'. Het is een
bijn a hilarisch verhaal over een testament - daar begint men ig fami lied rama
mee - , overspel met co mplicaties, diefstal, fraude, enzovo orts. Het is onvoor
stelbaar wat er allemaal in één enkele fam ilie mis kan gaan en hoe fanatiek en

hoe langdurig mensen elkaar het leven zuur kunnen maken . Je zou er zo een
realiry-rv-serie van kunnen maken.

We blijven niet bij één persoon of één familie, maar komen bij een hele
bevolkin gsgroep. Suza nne Tegelaar beschrijft in 'Uit bittere arm oe' hoe in het
achttiende-eeuwse Leiden armoede en vro uwencrimina liteit nauw met elkaar
same nhingen. D iefstal, ontucht, ban breuk en bedelarij ware n de meest voor

komende delicten.
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Hoe kwam dit , wat was de herkomst, de socia le achtergrond van deze
vrouwen, waren het alleenstaanden?

Al deze vrage n en veel meer kom en aan de orde . Ook opme rkelijk zijn de
gegevens over de verhouding tussen misdrijven gepleegd door mann en en
door vrouwen. Boeiend.

Van oudshe r vormden stu denten in Leiden een select gezelschap. Daar
kwam verandering in en dat ging snel en heftig, zoals Agnes van Steen laat
zien in haar artikel 'Een bres in de ivoren toren'. De Studente n Vakbeweging
(SVB) in Leid en (1963- 1969). Wat passeert er niet allemaal de revue?

Studente n, ook meisjes, uit ande re, lagere milieus, vrouwen- en hom o-eman
cipatie, protesten tegen de Vietn am oorlog en de kom st van Claus, inspraak,
medezeggensch ap, 'nihilisten', in het buitenland terrorisme van bijvoorbeeld
de Rote Armee Fraktion, in Nede rland: meer woo rden dan daden .

Tenslotte het art ikel van Sjaak van der Velden: 'Lonen bij de dekenfabriek

van Zaalberg te Leiden 1896- 1902'. Dat klinkt misschien saai en jawel er
staan cijfertjes in , maar er komt wel een beeld naar voren van de sociale

omstandighede n het productieproces, de schommelingen in lon en en prijzen
gedurende het jaar - seizoenen - en wat dat voor mensen betekende en daar
gaat het tenslotte om bij het bestuderen van de sociaal-economische geschie
denis.

Rest mij dank uit te drukken voor de schrijvers en de redac tie van het
Jaarboek. Dat daar heel veel werk voor verricht is hoef ik natu urlijk niet te
vermelden, maar dat doe ik toch. Zo ook voor de vormgever en als vanouds
voor Grafaria en Bert Lever van drukkerij Nautilus. Heel veel dank.

Name ns het bestuur van de Dirk van Eek-St ichting wens ik u veel lees

genoegen met d it Jaarboek.

CHARLES VAN REIJ,

voorzitter



Jaarverslag 2011

Bestuur

C
HARLE5 van Reij heeft het voorzitterschap overgenomen van interim
voorzitters Arjan Honkoop en Marian Weevers. Wanda den Boer
heeft vanwege tijdgebrek het secretariaat overgedragen aan Kees

Walle en Dirk Maats heeft het penningmeesterschap overgenomen van Joris
Arts.

Per abuis is in het Jaarverslag 2010 niet vermeld dat Manon van der
Heijden de redactie inmiddels heeft verlaten, terwijl Jaak Slangen al sinds
2009 ervan deel uitmaakt.

Donateurs

Op 31 december 2011 telde onze stichting 306 donateurs.

Activi tei ten

Op 15 mei 2011 presenteerde de Dirk van Eek-Stichting tijdens een don a

teursbijeenkomst het Drieëntwintigste Jaarboek der sociale en economische

geschiedenis van Leiden en omstreken. Tijdens de donateursbijeenkomst werd
het ontstaan van de Leidse Instrumentmakersschool nader toegelicht door
Dirk van Delft, directeur van het museum Boerhaave, die in het Jaarboek ook
een artikel schreef over de Leidse Instrumenrmakersschool.

Toekomst Dirk van Eek-Stichting

Tijdens het verslagjaar is een begin gemaakt met een discussie over de roe-
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komst van onze stichting. D e belangrijkste aanleiding daarvoor is het gebrek
aan vrijwilligers om activiteiten, zoals het organi seren van bijeenkomsten of
het bijhouden van de website. Daarbij gaat het om de vraag of samenwerking
en eventueel fusie met andere histo rische verenigingen in Leiden mogelijk en
gewenst is. Dat zou dan een beperking van de bestuurslast met zich mee moe
ten brengen. Deze discussie zal naar verwachting in 2012 worden afgerond.

Leidse Erfgoedkoepel

Ook in 201 1 maakte de Dirk van Eek-Stichting deel uit van de
ErfgoedkoepeI, het overlegorgaan van verschillende Leidse historisch e vereni
gingen en de wethouder voor cultuur.

Rubriek 'Aanwinsten'

Vanaf 1991 verzorgde Piet de Baar de jaarlijkse rubriek 'Aanwins ten van het
Gemeentearchief Leiden op sociaal en economisch gebied in ...' Door zijn
vertrek bij het Regionaal Arch ief in augustus 20 11 komt dit onderdeel te
vervallen.

KEES WALLE,

secretaris



JAARVERSLAG 2011

11

Financieel overzicht 2011

DIRK VAN EC K-ST IC HTING

Inkomsten € Uitgaven €

Sald i 1 januari 2011 11.840,1 6 jaarboek 2011 3.209, 15

Donatie s 20 11 5.541,25 Verzending Jaarb oek 20 11 542,57

Donatie s 2012 0,00 Donateursbijeenkomsten 484,52

Pub licaties 0 ,00 Adm inistratie 213,34

Rente 0 ,00 Website 0 ,00

O verig e inkom sten 53,89 Dig italisering 327 ,25

Ov erige kosten 140,50

Saldi 31 decem ber 20 11 12 .5 17,9 7

Tor aal 17.435 ,30 Toraa l 17.435,30

LEIDS AUDIOVISU EEL ARC H IEF

Inkomsten € Uitgaven €

Saldi I januari 20 11 5.344 ,70 Aud iovisuele collect ie 565 ,66

Stadsbeeld in Beweging 445 ,00 Filmavonden 0,00

Rente 0 ,00 Administratiekosten 37, 16

Debetrente 3,37

Sald i 3 1 december 20 11 5.1 83 ,51

Tor aal 5.789, 70 Totaal 5.78 9,70

TO ELICHTING

H et afgelopen jaar heeft Joris Arts afscheid geno men als penn ingmeester.
Zijn funct ie is overgenomen door D irk Maats. De D irk van Eek-Stichting is
Joris veel dank verschuldigd voor zijn inzet in de afgelopen jaren . Zijn
kundigheid op financieel gebied wordt gemist.

Bovenstaande overzichten tonen de inkomsten , uitgaven en resulterende
banksaldi van de Dirk van Eek-Stichting en he t Leids Audiovisueel Archief
(LAVA) in het kalenderjaar 2011.
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In 20 11 ontving de Dirk van Eck-Srichring aan donaties een toraalbedrag
van € 5.541. De donaties hadden uit sluitend berrekking op her jaar 2011.
Her aanral betal ende donateurs bleef steken op 253, waarm ee de neerwaarr

se trend van de afgelopen jaren is voo rrgezer. Dankzij een aanral royale gifren
kon toch een mooi bedrag worden bereikr.

De Dirk van Eck-Srichring organiseerde her afgelopen jaar slechts één
activiteit, namelijk een lezing in her fraaie Museum Boer haave. Inclusief een
verrekeni ng van de kosten van de donareurbijeenkomsr in november 2010

bleven de uitgaven op dit punr beperkt tor € 485 . De productie- en verzen d
kosten van her Jaarb oek 20 11 bedroegen ongevee r € 3.752, een lager bed rag
dan voorgaa nde jaren. Dit komt door de kleinere op lage waarin her Jaarboek
201 1 verschenen is.

Her Leids Audiovisueel Archief ontving € 445 uit de verkoop van eerder

verschenen delen van Stadsbeeld in Beweging en besreedde met inbegrip van
een aanral restfacturen uit 20 10 in toraa l € 566 euro aan digiralisering van
filmb eelden en de uirbreid ing van de audiovisuele collecrie. LAVA-acrivireiren

werden nier georganiseerd vanwege her sabattical van Arjan Honkoop.
Wegens opheffing van de ING-renremeer reken inge n, kon nier meer wor

den achterhaald war de exacte renre inkomsten zijn geweesr per 1 januari
2011. Deze baren zijn verdisconreerd in de saldi per 1 januari.

Ondanks her reruglopende aanral donateurs werd her verzoek voor dona
tie ook dir jaar weer door velen positief beanrwoord. Dankzij deze donaties
kan de stichting zich ook her komend jaar blijven inzetten voor de historische
geschiedschrijving van Leiden en omsrreken in woord en beeld.

DIRK MAATS,

penningmeester



KEES WALLE

'Diefstal, gewelt en andere grove
onbetaamlijckheden'

HET RELAAS VAN EEN ONVERZOENLIJKE FAMILIERUZIE

T
OT 18 10 waren bij de eigendomsoverdracht van onroerend goed ten

minste dr ie partijen betrokken. Vanzelfsprekend waren dat de koper
en verkoper, maar ook de stedelijke overheid die - vertegenwoordigd

door twee schepenen - aan de transactie rechtsgeldigheid verleende door
afgifte van een eigen domsbewijs of waarbrief Afschriften daarvan werden

geregistre erd in de zogenaamde 'Waarboeken' . Tijdens het onderzoek naar de
bou w- en bewoningsgeschiedenis van Vijfde Binnenvestgracht 1 kwam ik een
op merkelijke waa rbr ief tegen, gedateerd 8 mei 1725.1 In plaats van dat de

teks t begint me t de gebruikeli jke mededeling dat de verkoper en koper (in die
volgorde) voor schepenen compareren, wordt er gerefereerd aan een 'verbaal' .

Daarmee blijkt een overeenko mst te zijn bedoeld d ie ru im drie maanden eer
der was geslote n ten overstaan van 'd 'Heeren en Meesteren Cornelis G err it
Fagel ende Gerard T hierens, Raden in den Hove van H olland, als Comm is
sarissen aengegaen en geslote n russchen Marin us Hogerbaars ter eenre, en

An na de Bruijn , weduwe van Frans Hoogerbaars ter andere zijde, beyde
kinderen ende Erffgenamen van An netje van Staele n, in haer leven wed uwe
van Govert Hoogerbaars '. Na de mededeling dat de procureur-generaal van
Holland , Zeeland en [West]Friesland toestemming had gegeven tot de
verkoop van het huis , volgt er weer een lange, maar nog raadselac h tiger

ZIl1:

als sich daar inne interesseerende uyt hoofde van de confiscatie bij sententie van den
voorsz. Have ten aansien van de goederen van Francois Hogerbaars gedecerneert, ende
sulks voor soa verre als het regt van de Hoge Overigheyt daar in soude kannen sijn
geraakt.

Waarom wordt het Hof van Holland, de provinciale rechtban k, hier
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RAL, PV 3621.1c. Het huis aan de
Doelenachtergracht (nu Vijfde

Binnenvestgracht), van 1642 tot 1725
eigendom van de familie Hogerbaars. In
het voorhuis was een kuiperswerkplaats

gevestigd . Tekening in houtskool van
J.E. Kikkert, ca. 1875.

genoemd? Hoezo toestemming van de procureur-generaal van H olland,
Zeeland en [WestJFriesland? En wat wordt bedoeld met 'confiscatie bij sen
tent ie' en 'het regt van de Ho ge Overigheyr'?

Ik start te mijn zoektocht met het verzamelen van doop-, trouw- en begra
fenisgegevens om de Leidse familie Hogerbaars beter te leren kennen.
Vervolgens kwam ik terecht bij het O ud Notarieel Archief en de Acta van de
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Nederduits Gereformeerde Kerkenraad. Voor de processtukken van het Hof
van Holland moest ik het Nationaal Archief bezoeken.

Uiteindelijk ontdekte ik dat achter de eigendomsoverdracht een dramati

sche familieruzie schuilging die, zelfs nadat een van de hoofdrolspelers aan de
galg stierf, onverzoenlijk werd voortgezet. Het hierna volgende relaas toont
weer eens aan dat hoezeer de tijden zijn veranderd, dat niet geldt voor men
selijke deugden en ondeugden. En het leert bovenal dat woonhuisonderzoek
verrassende resultaten kan opleveren.

Goven, Francois en Marinus Hogerbaars

Govert Hogerbaars, meesterkuiper en wijnverlater, werd op 30 januari 1709
voor f 310 eigenaar van een huis aan de Doelenachtergrachr, ' de voorganger

van het tegenwoordige pand aan de Vijfde Binnenvestgracht.' Hij was
gehuwd met Annetje Fransdr. van der Stalen. 4 Tussen 1675 en 1689 werden
uit het echtpaar zeven kinderen geboren, waarvan er vijf jong stierven; alleen
de zoons Francois en Marinus bereikten de volwassenheid. ' Het gezin woon
de aan de Sint Jacobsgracht op de hoek van de Swietenstraat (nu in het Van

der Werfpark), terwijl het huis aan de Doelenachtergracht vanaf 1720 voor
f 54 per jaar was verhuurd aan Jan Theunisz. Lisender."

Binnen de familie Hogerbaars werd geruzied. In 1703 is Govert in zijn
kwaliteit als voogd over zijn neefje Dirk van Melick door zijn zusters Cornelia
en Willemina voor de Vierschaar gedaagd. Kennelijk werd de rechtszaak afge
blazen, zodat over de aard en oorzaak van deze onenigheid niets bekend is.'

Maar wat de familieverhoudingen aanging was deze kwestie een rimpeling in
vergelijking met de dramatische gebeurtenissen die nog zouden volgen.

Een recept voor ruzie

De problemen ontstonden toen Govert Hogerbaars en Armetje Fransdr. van

der Stalen in 1716 hun testament maakten." Zoals gebruikelijk werd bepaald
dat de langstlevende echtgenoot zou erven van de eerststervende. Maar in de
wilsbeschikking wordt ook vastgelegd dat de jongste zoon Marinus genoegen
moet nemen met 'alleenlick een simpele en nackte legitime portie' . Die zou

gelijk zijn aan de waarde van de 'uytset' die hij bij zijn huwelijk meekreeg en
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daarmee kennelijk moet worden verrekend. Marinus kwam er dus bekaaid
van af Daarentegen gaat de voorkeur onomwonden uit naar de oudste zoon

Francois, die tot universeel erfgenaam van de langstlevende ouder wordt
benoemd. Bovendien willen de ouders dat wanneer vader Govert als eerste
komt te overlijden, Francois als diens executeur-testamentair en als voogd van

zijn moeder zal optreden. Tevens wordt bepaald dat Marinus zich niet met de
afwikkeling van de nalatenschap mag bemoeien. Hem werd zelfs verboden
om de 'staat en inventaris van den boedel af te vorderen' - dus hij mocht geen

inzicht verlangen in de aard en omvang van zijn vaders nalatenschap.
Wanneer hij na het overlijden van de eerststervende ouder niet akkoord zou
gaan met de uitkering van zijn legitieme portie, dan dienden neutrale perso
nen de boedel te taxeren. De wilsbeschikking besluit met de raadgeving dat
'die op den Heere betrouwen, sullen noyt beschaemt worden'. Maar deze

vrome uitsmijter kan niet verhullen dat het testament een recept was voor
hooglopende familieruzies.

Bij de ouderlijke voorkeur kan hebben meegespeeld dat Francois carrière had
gemaakt. Hij was begonnen als kuipersknecht in de werkplaats van zijn vader,

werd vervolgens wijnkoper en bracht het ten slotte tot 'procureur ten platten
lande' (procureur in de dorpen rond Leiden)." Hoewel Marinus (evenals zijn

vader meesterkuiper) ook gezien mocht worden, zal hij het in de ogen van

zijn tijdgenoten minder ver hebben geschopt dan zijn negen jaar oudere
broer.

Maar waarschijnlijk was er meer aan de hand en lijkt het er veel op dat de
ouders weinig vertrouwen stelden in hun jongste zoon. Een aanwijzing? Het
is van alle tijden dat ouders ondershands geld lenen aan hun kinderen en er

op vertrouwen dat de lening wordt afgelost. Dat was echter niet het geval
toen de 63 -jarige Govert Hogerbaars in 1712 zijn kuiperswerkplaats aan
Marinus verkocht. Omdat zijn zoon niet in staat was om de vierde termijn

van f 185 te betalen, eiste Govert dat Marinus voor notaris en getuigen een
schuldbekentenis tekende. Bovendien werd hij genoodzaakt om zijn (overi
gens schamele) huisraad en kuipersgereedschappen als onderpand te stellen .10

Daarentegen stelde Govert zich twee jaar eerder onvoorwaardelijk garant

voor 'de prompte voldoendinge en betalinge' van f 73-12-14 door Francois
aan de postmeester Jan Bekesteyn ."
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Waarschijnlijk kwam en de familieverhoudingen nog meer onder druk te
staan toen Marinus - gehuwd met Johanna Tegelaar en vader van vier kinde
ren !' - overspel pleegde en bij een zekere Mary van Tange ren een zoo n ver

wekte. " Hoewel de bronnen zwijgen over een duurzam e echtscheiding of een
'separatie van tafel en bedd e' , lijkt het er veel op dat de echtelieden nadi en
ieder hun eigen weg kozen. Joh anna vert rok tweem aal achtereen naar haar
geboorteplaats Schumop (Schütto rf bij Bad Benrh eim ), maar keerde terug en
kan tot 1758 in Leiden worden getraceerd .!4

'Hij heeft met zijn vader gedaan als een schelm,
en met mij niet beter. .. '

In augustus 1720 stierf Covert H ogerbaars." Toen ruim een half jaar later

ook moeder Armetje overleed was het sterfhuis aan de Sint Jacobsgracht het
toneel van een heftige ruzie tussen de twee broers, waarbij Marinu s zijn bro er
van 'diefstal en gewelt en and ere grove onberaarnlijckh eden' beschuldigde. 16

Francoi s liet zich evenmin onbetu igd en haalde alles uit de kast om de

ander zwart te maken. Zo liet hij zijn tant e Lijsbet verklaren dat haar zus
Annerje op haar sterfbed tegen Marinus zou hebb en gezegd dat hij zowel
jegens haar als zijn overleden vade r ongehoorzaam was geweest. O ok nam zij
haar zoon kwalijk dat hij vanwege het overlijden van Govert geen rouwtkle
ding) had gedragen en zou zij hem hebb en toegevoegd: ' .. .soo kan u verseec

kert sijn dat gij u naar het testament sal moeten regul eren dat tussen mijn en
u overleden vader is gem aact'. Een andere getuige verklaarde dat Annetje dri e
dagen voor haar dood Marinus had gesmeekt om zich met haar en zijn bro er
Francois te verzoenen. In dat geval was zij bereid 'aan hem nog iets [te] gee

ven, boven 'r geene in het testament stond'. Maar volgens de getuige wilde hij
niets weten van verzoening. Een derde getuige had meegemaakt dat Marinus
wel zijn moeder, maar niet zijn vader begroette. Armetj e had toen boos uit
geroepen: 'Ik ben u moeder niet, ingevalIe dat dit u vader niet en is'. Toen

Marinus de opmerking van zijn moeder negeerde zou ze hebben gezegd dat
'dewijle gij u vader voor geen vader wil erkennen, soo sal ik u oock in eeu
wigheyt voor mijn kind niet erkennen' .

De laatste deposant, Lodewijk Hempis (hij komt stra ks nog ter sprake),

vertelde dat Armetje Fransdr. van der Stalen tegen hem had gezegd:
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Spreekt dog nier meer van mijn zoon Marinu s, wam hij heeft met zijn vader gedaan als
een schelm, en met mij niet beter, ik word er maar siek van, ik ken mijn kind niet, hij
moet tevreeden wesen met de legitime portie die hem sijn broeder Frans sal uyrkeeren.

Al deze verklar ingen maken duidelijk dat de familieverhoudingen zeer

gespannen waren. "

Beschuldigingen van diefstal

Als testamentair uitvo erder liet Francois enkele dagen na de begrafenis van
zijn moeder een staat en inventaris van de sterfboedel opmaken. IS Ma ar ken

nelijk was dit niet naar de zin van Marinu s, die wantrouwig eiste dat enkele
kasten in het ster fhuis verzegeld zouden worden - wat ook gebeurde .19

Oo k liet Francois - nu voo r de tweede maal - een boedel inventaris
opmaken, mogelijk met de bedoeling om de beschuldiging van diefsral te
weerleggen." D aarvoor werd de gehele inboedel overgebracht naar de
'conciergerie' van de stad (waarmee een depot zal zijn bedoeld) om vervolgens

weer in het sterfhuis aan de Sint- Jacobsgracht te worden teru ggezet. De

tweede boedel inventaris wijkt nogal af van de eerste , maa r dat kan oo k zijn
omdat het me ubi lair e.d. was verplaatst. Ove rigens bleek dat er wel degelijk
enkele goedere n werden vermi st." De inboedel (in hoofdzaak hu israad en
kleding) werd getaxeerd op f 22 7- 10-0, maar dat was exclusief de waarde van

enkele gouden sieraden die voor f 100 bij de stadsbank van lening waren
verpand.

Vervolgens besloot Francois Hogerbaars om de kwestie voor te leggen aan
het Hof van H olland, het provinciale gerechtshof." Waarschijnlijk was hij

overtuigd van een voor hem goede afloop. Het sto nd imm ers onomstotelijk
vast dat hij, behoudens de legiti em e porti e van zijn broer, tot universeel
erfgenaam was benoemd. Bovendien had hij netjes gevolg gegeven aan de
bepaling om - tot twee keer toe en door twee verschillende notarissen - de

boedel te laten taxeren . Er was dus gerede kans dat Marinus de zaak verloor
en in dat geval oo k voor de pro ceskosten zou opdraaien.

In het archief van het Hof van H olland bevindt zich een behoorlijk aanta l
documenten dat betrekking heeft op de administratieve afwikkeling van de

nalate nschap."
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Zeven generaties van de
familie Hogerbaars (later
Govers) hebben het
kuipersambacht uitgeoe
fend. Uit het emblemata
boek 'Spiegel van het
menselyk bedryf' van Jan
Luyken (1694).

Geen verklaring van onbesproken gedrag

Toen Francois en zijn vrouw Anna de Bruyn in augustus 1722 besloren om
van Leiden naar Den Haag re verhuizen, zag Marinus zijn kans schoon om

terug te slaan. Hij meldde zich bij de kerkenraad, beschuldigde zijn broer van
diefstal en geweld in het sterfhuis van zijn moeder (zie boven) en verzocht de

vergadering om geen acte van attestatie af te geven. Voor hedendaagse onder
zoekers is de kerkelijke attestatie een nuttige informatiebron, maar voor de
vroegere lidmaten van de gereformeerde kerk was het een onmisbaar docu

ment. Eigenlijk betrof het een verklaring van onbesproken gedrag die men
aan de kerkenraad van de nieuwe woonplaats moest overleggen om aldaar
toegang te verkrijgen tot het Heilig Avondmaal.

Marinus kreeg zijn zin; de Leidse kerkenraad weigerde om Francois en zijn
vrouw attestatie te verlenen. Een half jaar later verzoekt Anna de Bruyn
opnieuw om een acte, maar die wordt op aandrang van Marinus weer gewei-
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gerd. Na een paar maanden verschijnt Francois zelf in de vergadering. Eerst
veinst hij niet te weten waarom de attestatie is geweigerd om vervolgens hard
uit te vallen naar de aanwezige predikant en ouderlingen. Maar die volharden

in hun weigering en gelasren hem 'dat hij sigh sal hebben te onthouden van
den Tafel des Heeren', Waarop Francois antwoordt dat hij dat zelf wel zou
uitm aken - en verlaat boos de vergade ring. De kerkenraad besluit veront
waardigd om hem 'onder censuur' (een kerkelijke tuchtmaatregel) te stellen.

In maart 1724 - de kwestie sleept zich inmiddels anderhalf jaar voort 
worden alle betrokkenen ter vergade ring ontboden. Maar tevergeefs, want
'Frans Hoogerbaers ende zijn huisvrouw nevens Martirrus Hoogerbaers,

hebben opnieuw over en weder zeer swaare beschuldigingen tegen malkande
ren ingebraght met hevige uitdrukkinge, zoo dat het de E.E. vergaderingh
volkomen bleek dat ze beide gantsch onverzoenlijk waren'. Opnieuw wordt

het echtpaar aangezegd dat beiden zich met hun broer en zwager behoren te
verzoenen. Zo lang dat niet gebeurt zal er geen attestatie worden verleend.
Ook Marinus Hogerbaars moet zich voortaan 'van her avonrrnael des Heeren
ont houden, totda t [hij] zigh met zijn bro eder en zijn huisvrouw zal hebben
verzoent' ."

Creatief knoeien

Uireindelijk nam de zaak een ongelooflijke wending toen Francois

Hogerbaars halverwege 172 4 op verdenking van fraude werd gearresteerd en
opgesloten in de Haagse C evangenpoorr." 'Buyten pijne en banden van ijse
re' , dat wil zeggen zonder te worden gefolterd, bekende hij obligaties of
schuldvorderingen te hebben vervalst."

Gebleken was dat Hogerbaars zijn positie als procureur jarenlang had mis
bruikt door op sluwe wijze met zijn c1iëntèle samen te spannen. Zo droeg de
Amsterdamse kruidenier Jan de Jongh in 1710 Hogerbaars op een schuld van
de koetsi er Jan Delmerhorst in te vorderen, waardoor de laatstgenoemde

geno odzaakt werd om zijn gehele bezit te verkopen . Maar het was allemaal
doorgestoken kaart, want Hogerbaars had de schuldvo rde ring van f 600
vervalst en Delmerhorst behield zijn goederen. Toen zijn vrouw zeven jaar

later stierf en De Jongh en Hogerbaars als voogden van de kinderen een
inventaris opmaakten, sto nden daarin dezelfd e goederen vermeld die in 1710
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verkocht zouden zijn! Hogerbaars, De ]ongh en Delmerhorst hadden dus
samengespanne n en ten koste van de echte crediteuren een faillissement in

scène gezet. Hoewel de stukken dat nier vermelden, zullen De ]ongh en
Hogerbaars hun criminele medewerking nie t als liefdewerk oud pap ier
hebben verleend. In 1717 fraudeerde Hogerbaars op soortgelijke wijze in
samenwerking met de Leidse drapier Paulus Munnickree en de
Amsterdammer Jan Wesseling. Steeds ging het om Leidse 'schuldenaars' ,

terwij l de zogenaamde schuldeisers elders woonden.

Gezegd moer worden dat Francois Hogerbaars creatief kon knoeien. In een
ander geval ging het om een bedrag van f 230 dat de bakker Lodewijk
Hempis had geleend van Pieter Huybertse de Bruyn . De inmiddels overleden
Pieter had de schuldbekentenis zelf opgesteld en geschreven: 'lek onderge

schreeven bekenne op mijn gemoet Lodewijk Hempes geleent te hebben
rweehondert en dert ig G ulden'. Francois stelde Hempis voor om het 'woor

deke van ' vóór zijn naam in te voegen; in dat geval zou de schuld aan Pieter
Huybertse op toverslag veranderen in een vordering op diens boedel! En geen

haan die er naar zou kraa ien - want doden protesteren niet. Mogelijk was de
ene die nst de andere waard, want zoals hiervoor vermeld zou Hempis een jaar
later in de erfeniskwestie ten nadele van Marinus Hogerbaars getuigen.
Overigens bekoelde de vriendschap toen Lodewijk weigerde om Francois

f 25 te betalen voor zijn lucratieve teksttoevoeging.

,. . .en aldaer met de koorde gestraft te werden
datter de dood t nae volgt...'

Door een nog brutaler bedrog liep Francois Hogerbaars uite indelijk tegen de
lamp . Het betrof een in 1722 opgezette frau de waarbij hij nauw samenwerk

te met de winkelier Johan nes van Alkemade. De laatste had zich beklaagd
over zijn slechtlopende handel en werd voortdurend door cred iteuren achter
volgd . Francois adviseerde hem om zijn goederen 'te transporteren' (te ver
kopen) maar zijn schuldeisers aan het lijntje te houden. Verder steld e
Hogerbaars voor om op naam van een gefingeerde schuldeiser een obligati e

van f 2.000 te fabriceren. De clou was om er voor te zorgen dat de vordering
als preferent werd erkend en dus bij voorrang boven de andere - maar bona-
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fide - vorderingen zou worden voldaan. Kortom: behoudens een provisie
voor Hogerbaars zou Van Alkemade aan zichzelf betalen en hadden de echte
crediteuren het nakijken.

Deze keer was niet alleen de obligatie vals, maar ook de naam van de
schuldeiser gefingeerd. Johanna Maria van Leeuwen, de in Amersfoort
woonachtige moeder van Van Alkemade, was bereid om onder de naam van
Jannetje van Cootwijk het spel mee te spelen. Francois zorgde voor een in
1716 gedateerde obligatie en om die nog echter te laten lijken, stond op de
schuldvordering vermeld dat er drie jaar rente was betaald.

Toch begreep Hogerbaars dat zijn onderneming in één opzicht kwetsbaar
was en dat betrof de eventuele herkenning van zijn handschrift. Om dat te
voorkomen had hij sluw bedacht om als procureur van Johannes van
Alkemade de Leidse notaris Sijen te verzoeken om een 'copie authenrycq' af
te geven - uiteraard in het handschrift van de notaris of diens klerk. Toen dat
was gebeurd werd de 'originele' door Hogerbaars geschreven obligatie door
hem vernietigd. Vervolgens zorgde Hogerbaars ervoor dat Van Alkemades
moeder, alias Jannetje van Coorwijk, vanuit Amersfoort afreisde naar Den
Haag om aldaar voor notaris Willem Thibaut te verklaren dat zij Hogerbaars
procuratie wilde verlenen om 'de schuld ' bij Van Alkemade in te vorderen. Bij
die gelegenheid logeerden moeder en zoon bij Francois in zijn huis aan de
Haagse Turfmarkt. Of Thibaut ook bewust deelnam aan het bedrog is
onwaarschijnlijk, maar in ieder geval was hij ernstig nalatig. De notaris liet
namelijk de - reeds door Hogerbaars geformuleerde - acte van procuratie
passeren met de mededeling dat hij '[annerje van Cootwijk' kende. Later
bekende de notaris dat 'hij [haar] niet en kende ofte voor off nae ooyt meer
heeft gesien' en moest hij ook toegeven dat aan de gebruikelijke getuigen niet
was gevraagd of zij de identiteit van de vrouw konden bevestigen . Voor zijn
rechters erkende Thibaut 'wel te hebben getwijffelt, dat in de saecke vuylig
heyd stack'.

Inmiddels had Van Alkemade zijn goederen verkocht en ging het er nu om
dat de zogenaamde obligatie op naam van Jannetje van Coorwijk zou worden
afgelost. Maar in Leiden begonnen de echte crediteuren van Johannes van
Alkemade zich steeds meer te roeren. Mogelijk werd hun wantrouwen nog
versterkt omdat de gang van zaken zich buiten het Leidse gezichtsveld
afspeelde. Het gevolg was dat het Gerecht Hogerbaars als procureur van de



In 1889 werd het huis aan de
Doe lenachtergracht grotendeels
gesloopt en kwamen er twee kleinere
huizen voor in de plaats, thans Vijfde
Binnenvestgracht 1 (foto Kees Walle).
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zaak verwijderde. Zijn opvolger Gerrit de Wolff had hem zelfs gezegd 'dat hij
uyt den boedel moest vertrecken, soo hij geen affgront wilde ontmoeten'. Een
tweede tegenvaller was dat de Leidse schepenen weigerden om de obligatie als
preferent te erkennen. Zij meenden dat de schuldvordering 'in concurrentie
was geadmitteerd', dat wil zeggen een gelijke status had als die van alle ande-
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re schuldeisers. Bovendien verlangden de schepenen dat Jannetje van

Coorwijk in persoon zou verschijnen om haar schuldvordering onder ede 'te

stercken', Dat laatste moest natuurlijk tot iedere prijs worden voorkomen.

Hogerbaars probeerde de zaak nog te redden door er op te wijzen dat, nu

er geen preferentie was verleend en de obligatie moest concurreren met ande

re (maar bonafide) schuldvorderingen, de opbrengst hooguit vijftien procent

van de nominale waarde (f 2.000) zou bedragen. Hij voerde aan dat met dat

geld, zo'n f 300, hooguit de kosten van de procedure konden worden

betaald. Met andere woorden: moest 'Jannetje van Coorwijk' daarvoor hele

maal vanuit Amersfoort naar Leiden afreizen? Vervolgens formuleerde

Hogerbaars de tekst van twee brieven die door de moeder van Van Alkemade,

alias Jannetje van Coorwijk, werden ondertekend en waarvan notaris Thibaut

opnieuw kopieën maakte om herkenning van het handschrift te voorkomen .

De inhoud van die brieven is onbekend, maar zal verklaringen hebben bevat

waarom de vrouw niet kon of wilde verschijnen.

Uiteindelijk werd het bedrog ontdekt en kwamen ook de andere fraudu

leuze handelingen van Hogerbaars aan het licht. Het Hof van Holland was

van mening dat het in alle gevallen om zaken ging 'van seer quaaden en dan

gereusen gevolge die in een Land van commercie en justitie niet en kunnen
werden geleden'.

Het vonnis luidde dat het Hof 'in den naeme ende van weegen de Hoge

Overigheyd en Graaffelijckheyt van Holland, Zeeland en Vriesland [hem]

Gevangene condemneert mitsdesen [om] gebragt te werden ter plaatse

alwaer men gewoon is crimineeIe justitie te doen, en aldaer met de koorde

gestraft te werden dat er de Doodt na volgt'. Bovendien werden al zijn goe

deren 'ten behoeve van de Hoge Overigheyt geconfisqueert' en werd hij ten

slotte veroordeeld tot betaling van de proceskosten.

Zo eindigde het leven van Francois Hogerbaars op of omstreeks 23 okto

ber 1724 (de datum van het doodvonnis) aan de galg. Johannes van

Alkemade en Lodewijk Hempis werden 'strengelijck gegeesselt', terwijl Van

Alkemade ook nog werd gebrandmerkt. Notaris Thibaut werd als eerloos uit

zijn ambt gezet. Ten slotte werden de drie mannen voor altijd verbannen uit
Holland, Zeeland, Friesland en Utrecht. Overigens is het opmerkelijk (en

naar hedendaagse begrippen onbestaanbaar) dat Cornelis Gerrit Fagel en

Gerard Thierens deel uitmaakten van het rechtscollege dat Francois
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Hogerbaars ter dood veroordeelde , maar tevens optraden in het door hem

aangespannen ged ing over de erfeniskwestie.

Allemaal pikten ze een graantje mee

Nadat die zaak zich ruim vier jaar had voortges leept kwam het Hof op
12 maart 1726 eindelijk tot een uit spraak.'? Die luidde dat de helft van de
nalatenschap aan Marinus Hogerbaars werd toegewezen. Dat was dus meer

da n de legitieme portie die hem was beloofd , maar of de uitspraak hem 
afgezien van een morele genoegdoening - veel heeft opgeleverd, staat nog te
bezien. De kosten d ie met de procedure waren gemoeid, beliepen inmiddels
een paar honderd gulden: raadsheren , notarissen en klerken - allemaa l
pikten ze een graan tje mee.

Uit de afrekeni ngen kan worden opge maakt dat de nettowaarde van de
nalatenschap f 1.072- 4-14 bedroeg ." Daarvan heeft Marinus Hogerbaars de
helft, dus f 536-2-7, omvangen. Maar omd at Francois niet alleen to t de
doodstraf was veroordeeld, maar ook diens goederen waren geconfisceerd,
bleef er van zijn erfdeel maar weinig over. De helft daarvan verviel aan de
'H ooge Overigheyr' (de State n van Ho lland). O mdat Anna de Bru yn in

gemeenschap van goedere n was gehuwd, werd haar de andere helft, dus rui m
f 268, uitgekeerd .

Overigens was Anna door de dood van haar kostwi nner en de inbeslagna

me van diens goedere n in ernstige armoede geraakt. Om aan levensmiddelen
te komen was ze genoo dzaakt geweest om 'haare kleederen in de Bank van
Leeningh tot Leyden te versetren '. Ze vroeg en kreeg f 100 om de verpande
kled ing te lossen.

Haar zwager Marinus was er niet veel beter aan toe . Hij schreef het Hof

dat hij door 'dese proeeduren in de uytterste ongelegemheyd was geraakt, en
genootsaakt was geworde sijne weynige meubeltjes te versetten in de Ban k
van Lenin g dewelke sonder voorgaande lossinge tot sijn merkelijke schade
eersdaags staan te werden verkogt'. Ook Marinus omving een voorschot van
f 100 . Maar dat was pas op 16 oktober 1726, dus ruim een half jaar nadat

het Hof een uitspraak had gedaan. Nog eerder, op 25 januari 1725 , waren
partijen overeengekomen om de drie huizen aan de Doelenachtergracht, Sim
Jacobsgracht en Swierenstraat te verkopen, maar de uitkering liet nog steeds
op zich wachten.
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Onverzoenlijk

Voor Marinus was de dood van Francois geen reden om zijn toon te matigen

of enige compassie jegens zijn schoonzuster te tonen. Integendeel, hij
beschuldigde Anna de Bruyn er van dat ze de afwikkeling traineerde door
geen afrekening te doen. Misschien was dat ook een manier om haar te klei
neren, want hoewel ze niet kon schrijven had ze haar overleden man als exe
cuteur-testamentair vervangen. De onverzoenlijkheid van Marinus bleek

eveneens toen Anna de kerkenraad begin 1727 opnieuw smeekte om haar een
attestatie voor Den Haag te verlenen. Desgevraagd handhaafde Marinus
Hogerbaars zijn bezwaren, maar kennelijk vond de kerkenraad het na vijf jaar
welletjes. Toen een van de ouderlingen vertelde dat hij 'uyr de mond van de

Edelmogende Raadsheer FageI, een der Commissarissen in de saak van haar
man een goed getuygenis van haare wandel [had] gehoort' ging de vergade
ring overstag. Op 15 augustus werd haar een geschreven attestatie verleend,
maar niet zonder haar op 'het ernstighsre tot Godvrught ende tot voorsigh
tigheydt te vermanen'."

Terwijl het levenseinde van Francois bekend is, blijft het onduidelijk hoe

het Marinus is vergaan. Volgens de attestatieboeken zou hij evenals zijn broer
vrijwel gelijktijdig naar Den Haag zijn vertrokken. In ieder geval wordt na
zijn laatste contact met de kerkenraad in 1727 niets meer van hem vernomen.
Dat bevestigt het vermoeden dat hij niet alleen de relatie met zijn vrouw,

maar ook met zijn kinderen heeft verbroken . Waarschijnlijk is dat een van de
redenen geweest waarom de zoons Hendrik en Cornelis afzagen van de in
opspraak gebrachte familienaam Hogerbaars en gebruik maakten van het
neutraal klinkende patroniem Covertr)s." Overigens werd het door zeven

generaties, van vader op zoon doorgeven kuipersambacht voortgezet."
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Noten

1 Regionaal Archief Leiden (RAL) , Waarboek 7N , fol. 114-114v., 08-05 -1725.
2 Govert Hogerbaars werd op 24-0 1-1649 in de Hooglandse kerk gedoopt. Hij was kui

per en wijnverlater. In die laatste functie controleerde hij in opdracht van de stedelijke
overheid de inhoud van wijnvaten om accijnsfraude re voorkomen. De beroepen van
kuip er en wijnverlater werden vaak gecom bineerd. Gove rt kocht zijn geboorte huis aan
de Doelenachtergracht uit de nalatenschap van zijn zuster Ma ria Hogerbaars, weduwe
van Gerrit van Melick. Daarvoor was de woning van 1642 tot 1692 eigendo m van
Goverrs vader, Henr iek Walichsz. Hogerbaars. Zowel H enri ek Walichsz. als Ge n it van
Melick hebben het hui s, waar ook hun kuip erswerkplaats was gevestigd, daadwerkelijk
bewoond . Zelf woo nde Govert Hogerbaars met zijn gezin op de Sint Jacobsgracht.

3 Het in 1606 gebouwde huis is in 1889 afgebro ken en vervangen door twee kleine hu i
zen d ie in 1978 zijn verheeld. De benaming Doelenach tergracht of Achtergracht (in de
middeleeuwen Sint Pierersachrergracht ) is omst reeks de voo rlaatste eeuww isseling ver
dwenen en veranderd in Vijfde Binnenves tgracht.

4 RAL, Geref. O nderrro uwregister W, fol. 77 v., 24-04- 1674.
5 Franccis en Ma rinus werden respectievelijk op 19-06-1675 en 16-08-1684 in de

Pieterskerk gedoo pt.
6 RAL, Oude Notariële Archieven (1564- I8 11) (ONA ) , inv.nr. 1841 , akte 36, not aris johs,

van Schellingerhout, 10/11 -04-1721. 'O nroerende Goederen; Eerst twee hui zen en
erven aen den anderen verheelt. Staende en gelegen op de Sint Jacobsgracht op de hoek
van de Swierenstraar sijnde bij de overleden e selfs bewo ont. Noc h een hu ys ende erve
staende end e gelegen aen de westzijde [moet zijn: de oostzijde] van de Doeleagtergraft
tusschen de Meurj es- [Kolfmaker-] en Nonnenstegen . Rest de huur sedert primo febru
ary 1721 tot vierenvijfftigh gulden sjaers'. Z ie ook : Nationaal Archief, (NA) Hof van
Holland, inv.nr. 4340 (omslagen 7 en 8).

7 RAL, O NA, inv.nr. 171 7, akte 37, notaris Heyman Schouten Verruyr, 12-0 6-1703, en
inv.nr. 1183 fol. 92-92v., notaris Pancras Willemsz. Ij sselsrein , 22-0 1-1704. Joh ann es
Verhoeven. echtgenoot van Cernelia Hogerbaars, trad nam ens zijn vrouwen schoon
zuster als eiser op. Gove rt Hogerbaars benoemd e Di rk van Toomvliet tot zijn pro cureur.
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Maar deze tro k zich rerug, waarna Hogerbaars George van Poelgeest als zijn
gemachtigde aanstelde.

8 RAL, ON A, inv.nr. 1676 akte 165, notaris Pierer van Dieningen , 28-10- 1716.
9 NA, Archief Hof van Holland , inv.nr. 5660, Criminele Sente nties, fol. 87, 23- 10

1724.
l O Er werd zelfs een inventaris opge maakt. O NA, inv.nr. 1727, akte 18, nota ris Pieter

Kerkhoven, 09-04- 1712.
11 RAL, ONA, inv.nr. 1720 akte 12, no tar is Heyman Schoute n Verruyt, 13-02-1710.
12 Het echt paar Ho gerbaars-Tegelaar ging op 26-05-1708 in ondertrouw (Geref.

O ndertrouwregister EE, fol. 73) en kreeg vier kinderen waarvan alleen Hendrik en
Cornelis volwassen werden.

13 Het zoontje Marinus werd gedoopt in de Hooglandse kerk op 01-08-1 71 3.
Waarschijnlij k is het kind jong overleden of samen met zijn moeder uit Leiden ver
trokken. In ieder geval is Mary van Tan geren (van Tongeren ?) onbekend. Er zijn geen
bronnen bekend waaru it blijkt dat Marinus Hogerbaars op zijn vaderschap is aange
sproken.

14 Johanna Tegelaar trad op als huwelijksgetuige van haar zoon Co rnelis in 1734 (Geref.
Ondertro uwregiste r MM , fol. 145v.) en als doopgetuige bij d iens kinderen Co rnelis
(1740) en Johannes (1758).

15 Govert Hogerbaars werd tussen 17 en 24 augustus 1720 in de Hooglandse kerk begra -
ven. Annetge Fransd r. van der Stalen st ierf op 30 maart 1721 .

16 RAL, Acta N.G. Kerkenraad, 04-09-1722, art. 2.
17 RAL, O NA, inv.nr. 1798, akte 71, noraris Hendrik Sijen, 15-0 4-1721.
18 RAL, O NA, inv.nr. 184 1, akte 36, norar is j ohs, van Schellinge rho ut, 11-04-1721 .
19 RAL, ONA, inv.nr. 182 1, akte 51, norar is Th. Schrevelius, 13-04-1721 .
20 RAL, O NA, inv.nr. 179 8, akte 75, notaris Hendrik Sijen, 06 -08 -1721 .
2 1 NA, Archief Hof van Holland , inv.nr. 4340 [Boedelrekening, 24- 05- 1726]: 'Alsoo de

meubilen op ordre van Scheepenen der stad Leyden en ten versoeke van Marin us
Hoogerbaers sijn gebragt in de Conchergerie der stad Leyden en naderhand wedero m
ten srerfhuyse, soo sijn daar van eenige vermist, en de overige getaxeert volgens taxa
tie op een som ma van rwee hond err sevenenrwintigh gulden en tien stuyvers' ,

22 RAL, ONA , inv.nr, 1841 , akte 80, notaris Joh s. van Schellingerhout, 19-07-1721.
23 NA, Archief Hof van Holland , inv.nr. 4340 (omslagen 7 en 8). De rekeningen werden

pas op 24 en 28 mei 1726 afgesloten.
24 RAL, Acta N.G. Kerkenraad, 04-09- 172 3 art . 2, 05-03-1 72 3 art. 2, 19-03-1723 art .

2, 21-05-1723 art . 2 en 24-03-1724 art. 1.
25 De tegenwoordige Gevangenpoo rt sto nd vroeger bekend als 'de voorpoorte van de

Hove van Holland ' en wordt als zodanig vermeld.
26 Alle stukke n d ie betrekking hebben op het proces en de veroo rdeling van Francois

Hogerbaars bevind en zich in het NA, Archief Hof van Holland, inv.nr. 5660,
Cri minele Senrenties. fol. 86v.-10 Iv, Voo r het proces en de veroo rdeling van Joh annes
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van Alkemade fol. 102-II Ov., van Lodewijk Hem pis fol. III-11 5v. en van W illem
T hibaut fol. 116-1 20v.

27 NA, Arch ief Hof van Holland inv.nr. 4340 (oms lagen 7 en 8).

28 Ib idem.

29 RAL, Acta N .G . Kerkenraad, 24-0 1-1727 art . 2, 07-02- 1727 art . I , 14-0 2-1 72 7 art.

2, 28 -03- 1727 art. 1, 18-04-172 7 art . I en 15-08-1 727 art. 1.

30 Marinus Hoogerbaars heett e volui t Ma rinus Govertsz. H ogerbaars. Omdat zijn zoo ns

er voor kozen om voortaan het patroniem van hu n vade r te gebruiken heeft er dus
geen echte naa msverandering plaatsgevon den .

3 1 Het kuipersambacht is eeuwenlang door de familie H ogerbaars, later Gov erft)s , ui tge

oefend. Het beroep gaat terug tot de stamvader van de familie, Jan Walichsz . (ca.

1550-1625) en werd voortgezet door zijn zoo n Walich Jan sz. (ca. 1580- ?), zijn klein

zoon H end rick Walichsz. Hogerbaars (ca. 161 5-1692), zijn achterkle inzoon Govert

Hogerbaars (1649- 1720) en zijn betacht erkleinzoon Marinus Hogerb aars (geb.

1684). In de zesde generatie werd het kuipersberoe p uitgeoefend door Hendrik (geb.

1708) en C orn elis Govers (geb. 171 1) en in de zevende generatie door Ga briel (1737
1807) en C orn elis Gove rs (l 740- 1795?).
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Vrouwe Justit ia op het
Gravensteen . Foto :
Suzanne Tegelaar.



SUZANNE TEGELAAR

Uit bittere armoe

ARMOEDE EN VROUWENCRIMINALITEIT IN ACHTIIENDE-EEUWS LEIDEN

O
IEN5TMEID Ida Beeckman bekende op 14 januari 1700 de diefstal van
twee zakdoeken, een oud servet, een stuk van een hemd en een laken

dat zij vervolgens tot een rok liet vermaken. Kaatje de Poorter gaf in
mei 1764 toe zich 'nu seedert een groot halff jaar tot ontugtig leeven te
hebben overgegeeven' door zich te prostitueren. Ze gaf aan 'groot berouw te
hebben van haar leven zo ontuchtig geleijd te hebben' . Spinster Sara van
Horinxveld gaf bij haar verhoor in 1801 als reden voor haar ban breuk op dat
'zij te Delft niet genoegzaam te werken had' en dat zij 'dies uit armoede alhier

in de stad terug gekoomen [was]'. I

Het zijn slechts een paar voorbeelden van vrouwelijke delinquenten die in
de Leidse vonnis- en confessieboeken goed vertegenwoordigd zijn. Het aan
deel dat zij aan de criminaliteit in de stad hadden, lag in de periode die Els

Kloek onderzocht heeft (1678-1794) met gemiddeld 44 procent verrassend
hoger dan de gemiddeld twintig procent die bij onderzoek naar vrouwen
criminaliteit in de vroegmoderne tijd gebruikelijker is.'

Als verklaring voor vrouwencriminaliteit in de vroegmoderne periode
komt in een aantal studies armoede naar voren. Gezien de negatieve econo
mische ontwikkelingen die zich in de loop van de achttiende eeuw binnen de
Republiek voordeden, het verval van Leiden als gevolg daarvan, en het hoge

percentage vrouwelijke delinquenten in de stad, is de vraag of er een verband
bestaat tussen armoede en een hoger percentage vrouwencriminaliteit een
interessante invalshoek voor nader onderzoek. '

Leiden in verval

De Gouden Eeuw kon voor de Republiek niet eeuwig stand houden. Globaal
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gezien stagneerde de economische groei, waarna het tegen de tweede helft van

de achttiende eeuw overging in een relatieve achteruitgang, gevolgd door een
omslag rond 1780 waarbij de economie ook in absolute termen achteruit
ging. Andere mogendheden streefden de Nederlanden op de handelsmarkt

voorbij en de industrieel-mercantilistische politiek die zij aanhingen, schaad
de de Republiek met hoge invoerrechten en stimulering van lokale produc
tie. Dit alles had zeker zijn weerslag op Leiden als texrielsrad, waar het wel en
wee van de inwoners voor het grootste gedeelte afhing van de beschikbaar

heid van betaalbare grondstoffen en het exporteren van de vervaardigde
textiel.'

Niet alle takken in de texrielnijverheid werden even hard of gelijktijdig
geraakt door de veranderende economische situatie; perioden van stabilisatie

of lichte stijging op de markt bleven voorkomen. Desondanks was er in de
textielproductie tussen 1720 en 1790 een duidelijk neerwaartse trend te zien.
De jaarproductie van wollen greinen nam tussen 1700 en 1770 af van 36.900

tot 3.600 stuks. De lakenproductie nam af van 17.022 stuks in 1720 naar
3.029 stuks in 1790. En niet alleen de productie nam af, er waren ook steeds
minder arbeidsplaatsen beschikbaar aangezien de productiedaling van bepaal

de stoffen niet gecompenseerd werd door de stijging van andere stoffen. Waar
in 1748 nog ongeveer 47 procent van het totaal aantal werkende gezins
hoofden (9.201) in deze sector werkzaam was, gold dit in 1815 nog maar

voor 26,9 procent (5.190). Bovendien bracht de krimpende stedelijke econo
mie ook vele winkeliers en ambachtslieden in problemen, aangezien zij voor
hun levensonderhoud afhankelijk waren van de welvaart en consumptie van
de stadsbewoners. '

Demografische veranderingen: wie vertrekt, wie blijft achter?

Het succes van de textielcentra op het Brabantse platteland die in de loop van
de zeventiende eeuw in het leven waren geroepen door Leidse producenten
om kosten te drukken en zo beter te kunnen concurreren op de buitenland
se markt, ging in het nadeel van de stad werken nu steeds meer productie

fasen werden uitbesteed. Tegelijkertijd werkte de florerende nijverheid op het
platteland en buiten de landsgrenzen als een magneet op de geschoolde arbei
ders die door hun kennis en ervaring een welkome aanwinst op de arbeids-
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markt daar waren. Maar ook Amsterdam, Den Haag en Rotterdam trokken
inwoners uit Leiden aan die hoopten op een zekerder bestaan. Daarnaast
verloor Leiden haar aantrekkingskracht op immigranten."

De bevolkingsafname die volgde is door de historicus N.W Posthumus
met behulp van diverse bronnen gereconstrueerd. Inmiddels zijn deze gege

vens door prof. R.e]. van Maanen gecorrigeerd. Met behulp van onder
andere poorterinschrijvingen, begraafregisters, doopinschrijvingen en
belastingkohieren, alsmede een herziening van de reducriefactoren, maakte
hij een nieuwe reconstructie van de Leidse bevolkingsontwikkeling in de loop
van de zestiende en zevent iende eeuw. Hierin loopt het inwoneraantal van
1622 tot 1632 op van 44.745 inwoners naar circa 46.000. Dit aantal neemt
toe tot ruim 51.000 in 1648 en circa 63.000 zielen in 1666. Tussen 1670 en

1690 schommelt de bevolking als gevolg van een grote epidemie, het afne
men van de immigratie en een herstel in de geboortecijfers gedurende de
jaren tachtig. Rond 1700 ligt de omvang van de Leidse bevolking op circa

53 .000 à 54.000 personen . Met behulp van het belastingkohier wordt het
aantal inwoners in 1748 op ongeveer 37 .000 geschat. Bij de volkstelling van

1795 is dit aantal afgenomen tot 31.000.7

Opvallend is dat gedurende de stroomversnelling die de emigratie tussen
1735 en 1749 doormaakte, vooral veel complete gezinnen de stad verlieten .

Tussen 1735 en 1748 betrof 68 procent van de gevallen een gezin, tegenover
29 procent 'alleenlopers'. In de tweede helft van de eeuw gingen de verhou
dingen vervolgens weer ongeveer gelijk op . Gevolg was wel dat de demogra
fische samenstelling van Leiden veranderde. Het vrouwelijke gezinshoofd

ging in het straatbeeld een grotere plaats innemen, nu veel complete gezin
nen en mannelijke arbeidskrachten ervoor kozen de stad te verlaten. Sowieso

was er in vroegmoderne steden sprake van een ongelijke sekseratio en een
permanent celibaat van ongeveer tien à twintig procent van de bevolking."

Vrouwen in armoede

Ook veranderingen in de samenstelling van de armste groep belastingbetalers
valt te achterhalen door middel van de telling uit 1622 en het belastingko
hier van 1748. Men dient hierbij echter wel de aard van de bron in acht te

nemen. Het kohier werd opgesteld nadat pachtersoproeren in diverse
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Ho llandse steden aanzet gaven tot de ontw ikkeling van een nieuw stelsel om
de pachten te vervangen. Om tussentijds toch staatsi nkomsten te verwerven
werd het 'provisioneel middel tot remplacement der afgeschafte pagren' inge
steld. De stad diende aan het gewest een bedrag af te dragen dat gelijk sto nd
aan de opbrengst die de pachten het jaar ervoor hadden opgeleverd. De
steden waren op hun beurt verantwoordelijk voor de inzameling van (een
groot deel van) dit bedrag. Het stadsbestu ur had zodoende geen volkstelling
op het oog, toen het aan de bonmeesters of wijkhoofden de opdracht gaf om
de samenstelling van hun wijk te inventariseren. Het bestuur wilde slechts
weten hoe het de Leidse bevolking kon belasten . Deze insteek heeft gevolgen
voor de representativiteit van de bron wann eer men hem wil gebruiken voor
andere doeleinden. H et was van belang te achterhalen uit hoeveel consumen
ten een huishouden bestond, om te weten hoeveel zij af dienden te dragen.
Dit omdat het provisioneel middel naast een vaste aanslag (afhankelijk van de
welstand) bestond uit een heffing op consumptiemiddelen. Een consequen
tie hiervan is bijvoorbeeld dat kind eren beneden de vier jaar niet in de telling
zijn meegerekend. Bepaalde nuan ces binnen het hui shouden kunn en weg
gevallen zijn omdat bijvoorbeeld het verschil tussen eigen kinderen en
inwon enden fiscaal niet van belang was. Nevenberoepen kunn en buiten
beschouwing gelaten zijn. Er ontstaan discrepanties wanneer men afgaat op
wat is opgegeven, zoals bij het huishouden van W illem Bus, wiens vrouw niet
werd genoemd omda t zij op dat moment in een beterhuis elders verbleef,
terw ijl zij in feite wel tot het huishouden behoorde. Di t alles in acht nemen
de moet men de gegevens uit tabel 1 beschouwen als een benadering en geen
vastgestelde waarheid."

Het aandeel echtparen en complete gezinn en neemt relatief af, terwijl er
bij de vrouwelijke gezin shoofd en een stijging te zien is van 22 ,9 procent naar
48, 2 procent . Wordt er gekeken naar het tot aal aantal huishoudens met een
vrouwel ijk gezinshoofd in 1748 (2.565) en de arme huishoudens met een
vrouwelijk gezinshoofd (768 ), dan blijkt dat 28,9 procent van dergelijke
hui shoudens te boek stond als arm. In 1622 was dit nog 22,9 procent."

Uit de tabel is af te leiden dat alleenstaande vrouwen een kwetsbare groep
vormden, al lag armoede in de vroegmoderne tijd voor iedereen op de loer.
Maar weduwnaars hertrouwden sneller dan weduwen en hoewel er voo r
vrouwen een divers scala aan beroepen open stond, ging het hierbij veelal om
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Tabel la. Samensteilling
arme Leidse hui shoudens, 1622

Echtpaar
Man
Weduwe
Vrouw met kinderen
Vrouw zonder kind eren

O verig
Totaal
Totaal N

72,6%
3,8%

16,8%
4,2%
1,9%
0,6%

99,9%
816

7àbel 1b. Samenstelling
arme Leidse huishoudens, 1748

Echt paar zon de r kinderen
Echtpaar met kind eren
Ma n
Ma n met kinderen
Weduwe
Weduwe met kinderen

Vrouw
Vrouw met kinderen

Zusters
Twee vro uwen

Overig

13,9%
33,0%

3,0%
1,8%
8,9%

14,1%
10,9%
14,0%
0,2%
0,1%
0,2%

Bron: Schmidr , 'O ntbloot van winst ' , 122-124.

Totaal
Totaal huishoudens

100,1%

1592

slechter betaald , ongeschoo ld werk, vaak op tijdelijke basis of in een onzeker
d ienstverband. Jon ge kindere n droegen niets bij aan het huishoudelijk bud
get en bemoeilijkten het vinden van werk. Zi ekte en ouderdom beperkten de
inkomsten. Voo r hui shoudens, compleet en incompleet, zal het in de loop

van de achtt iende eeuw lastig zijn geweest de eindjes aan elkaar te kn open."
Noo dlijdende huishoudens hadden enkele opties die voor hen open ston 

den als zij hun situatie wilden verbeteren. Zoals reeds besproken, kozen velen
ervoo r te emigreren. Voor alleenstaande vrouwen leek dit echter een weinig
aant rekkelijke optie. O mdat afspraken mondeling werden gemaakt, vormden
vreemdelingen die hun eer nog niet hadden bewezen een veiligheids risico. De
zekerheid van een zorgvuldig opgebo uwd informeel netwerk bestaande uit
onder andere vrienden, buurtgenoten en familieleden die steun verleenden in

slechte tijden, moest bij vert rek ook achtergelaten worden. "
C haritatieve instellingen als het Huiszitt enhuis waren ook een optie om op

terug te vallen voor tijdelijke of voortdure nde ste un, maar om voo r de bede
ling in aanmerking te kom en moest een strenge selectie word en doorstaan.

Daarnaast moet de steun voo rna melijk als een kleine aanvulling op de regu-
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liere inkomsten van een huishoud en wo rden gezien, vaak net genoeg om het
hoofd boven water te houden, zoals bl ijkt uit de voedi ngswaarde van de ver
strekte portie levensmiddelen en de hoeveelheid uitgedeelde brandstof. Geld

werd in de regel zelden geschonken, omda t men armoede toch in de eerste
plaats toeschreef aan een verkwistende levensstijl. Gedurende de achtt iende
eeuw traden licht e fluctuaties op in het aanta l personen dat voortdurend door

de bedeling werd ondersteund, maar globaa l gezien blee f de categorie voort
durend bedeelden redelijk stabiel terwijl de Leidse bevolking wel in omvang
afnam. Relatief gezien was er dus sprake van een stijging, wat betekende dat
men vaker moeite had om zelf rond te komen. u

De oud-rechterlijke archieven

Toen de econo mische situatie met name vanaf de jaren tacht ig van de

ach ttie nde eeuw merkbaar slechter werd in Leiden , hadden velen de stad al
verlate n. O nder de achterblijvers bevonden zich veel huishoudens met een
vrouwelijk gezinshoofd. Om een verband te toetsen tu ssen armoede en het

hoge perce ntage vrouwel ijke delinquenten dat het onderzoek van Els Kloek
aan het licht bracht, zal gekeken worde n naar de Leidse correctie-, confessie
en vonnisboeken.

Echter, vooraf mo eten enkele kanttekeningen geplaatst worden bij de
representativiteit van de beschikbare bronnen . Het gaat hier alleen om gere
gistreerde criminaliteit. H et lijkt voor de hand te liggen dat de schout en zijn

dienaren een beperkter capaciteit hadden misdaad te vervolgen dan het
hedendaagse polit iekorps. De mogelijkheid tot vervolging hing af van getu i
gen en hun aangiftebereidheid of het op heterdaad betr appen van een misda
diger. Inwon ers namen het heft soms in eigen hand door bijvoorbeeld een

dievegge ter plaat se af te ranselen. Daarn aast speelden de prioriteiten van het
gerech t een rol bij het vervolgingsbeleid. Vervolging werd soms afgekocht. Er
is dus sprake van een dark number als het gaat om de totale criminaliteit ,
waard oor de resultaten van het bronnenonderzoek slechts een benadering van

de werkelijkheid zullen blijven."

Correctieboeken

O nder de vergrijpen waarvan een verband met de groeiende armoede aanne-
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melijk is, vallen voornamelijk de verschillende vermogensdelicten, prostitu
tie, bedelarij en banbreuk. Helaas bieden de Leidse correctieboeken in dat
opzicht weinig informatie. De correcties moeten gezien worden als een vorm

van snelrecht bij bijvoorbeeld overlast en uit de hand gelopen burenruzies,
waarbij de aard van de vergrijpen uiterst summier is weergegeven in termen
als 'quade cornportementen' en 'onbehoorlijk en arge rlijk' gedrag. Omdat het
snelrecht betreft is er bij de correcties geen uitvoerig proces aan vooraf
gegaan, wat oo k blijkt uit de reacties die door de de substituut-schout en de
bode met de roede werden opgete kend wanneer zij aan de deur kwamen om
het vonnis voor te lezen dat 'd ie van den geregte der stad Leyden' de gevon
niste 'ontseggen de stad en de vrijdo mme van dien, omme dacr uyt te vert rek

ken binnen de tijd van twee maal vierentwintig uyren, sonder daar inne
weder te mogen komen dan met voorgaande consent van den gerechte' .
Maria Treval, beschuldigd van een 'onrugrig en ergerlijk leeven' , 'wou wel
weten wie [haa r] aenklagers zijn'. Kaatje Co rn ilje, die wegens 'onordentelijk

gedrag' met haar zus Geertje de stad moest verlaten , reageerde met een 'wij
hebben niemendal gedaan!'. En ook van Johanna Roemen, die wegens 'quaad
comporrernenr ' met haar man en kinderen moest vertrekken, is een weer
woord ('da t kan ik niet begrijpen, ik sal eerst voor de Heere ]n] gaan ') bewaard
gebleven. I j

De correctieboeken geven wel inzicht in de sekserat io bij deze kleine ver
grijpen . Zo werden er voor de periode 1700-1 778 in totaal 138 correcties
ingeschreven. Hierin werden 167 vergrijpen genoemd en een totaal van 207
personen. Hi erbij was 47 ,3 procent man (98) en 52 ,7 procent vrouw (109).
Zoals te verwachten is aan de hand van de bevolkingsafname nemen ook de

geregistreerde correcties in de loop van de eeuw af; waar in de periode 1700
- <172 5 nog 65 vergrijpen werde n gecorrigeerd, nam dit aanta l lich t af tot 59

in de period e 172 5 - <1750, om uiteindel ijk in de periode 1750 - < 1775 te
kelderen naar een totaal van 14 correcties. Na 1778 blijven de bladzijden van

het correctieboek zelfs leeg.
O pvallende r is de verschuiving in de man-vrou w ratio. Van de in de cor

recties genoemde personen was in de eerste pe riode een ruime meerderheid
(62,6 procent) vrouw. Dit percentage nam echter in de twee daaropvolgende

perioden af naar respectievelijk 40 ,7 en 26,7. H elaas is de achterliggende
oorzaak hiervan onduidel ijk."
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Confessie- en vonnisboeken

In tegenstelling tot de Leidse correctieboeken verschaffen de verhoren die zijn

opgetekend in de confessieboeken en de vonnissen uit de vonnisboeken meer
informatie over de aard van de delicten en de achtergrond van de delinquen
ten . In tot aal staan er voor de periode van 1700 tot 1802 in de vonnisboeken

3.576 vonnissen vermeld. In 2.077 gevallen (58, 1 procent) ging het om een
mannelijke delinquent, in 1.499 gevallen (41,9 pro cent) betrof het een
vrouw. Om een beter zicht te krijgen op de ontwikkelingen in de loop van de

achtt iende eeuw zijn vijf steekproeven gedaan, elk met een looptijd van dri e
jaar. Deze steekproeven startt en respectievelijk in 1700, 1725, 1750, 1775 en
1800, en omvatten in tot aal 378 vonnissen. De resultaten zijn te zien in

grafiek 1.17

Te zien is dat het aanta l genoteerde vonnissen in eerste instant ie daalt. Na

het dieptepunt van 17 vonnissen in de derd e steekproef (een afname van 87,1
procent ten opzich te van de eerste steekproef) , neemt de totale geregistr eer
de criminaliteit weer toe tot een totaal van 68 vonni ssen in de laatste steek

pro ef. Daarnaast vindt er een verschuiving plaats in de verhouding russen
mannen en vrouwen. De eerste steekproef voldoet met 39,4 procent aan de
verwachting die het onderzoek van Kloek heeft gegeven. Maar vervolgens
neemt dit percentage toe , met als hoogtepunt het derde kwart van de acht

tiende eeuw wanneer de man- vrouw verhouding op 21 ,9 procent tegen 78, 1
procent ligt. De laatste steekproef geeft een vertrouwder beeld , waar mannen
weer een relatief groter aandeel hebben (6 1,8 procent). Mogelijk is er sprake
van een vertekend beeld gezien de verschillen in omvang van de steekproef

populat ies: de eerste steekproef behel st 132 vonnissen, terwijl er in 1750
175 2 slechts 17 vonnissen zijn opgetekend. Maar zelfs als niet een beperkt
aant al jaren als uitg angspunt wordt genomen, maar er met een vaste popula
tie van vijftig vrouwen vanaf de eerdergenoemde beginjaren van de steekproe

ven wordt gewerkt , blijven de percentages met respectievelijk 39,4 procent,

53,8 procent, 50 procent, 64,9 procent en 42 procent hoog.
Wanneer men de curve in de genoteerde criminaliteit uit de vonnisboeken

relateert aan de bevolkingsafname die zich in de achttiende eeuw voord eed ,

dan ziet men een verklaring voor het dalend aantal vonnissen tot en met de
steekproef van 1750. Worden de eerste en de laatste steekproefperioden met
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Grafiek 1. Man-vrouw verho ud ing in de vonnisboeke n, 1700-1802
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Bron : Steekproeven uit Van den Heuvel, 'Von nisboeken 1533-1811 ', 316-326; 368 -377;
403-405; 4 17-420; 440-445.

elkaar vergeleken, dan bl ijkt er sprake te zijn van een afna me van 48, 5 pro
cent in het aantal von nissen. Met de ee rder genoemde gegevens van Van
Maan en is de bevolkingsafname tussen 1700 (circa 53 .000 à 54 .000) en 1795
(ongeveer 3 1.000) te schatten op ongeveer 42,1 procent, waa ruit volgt dat de
gevonn iste criminalite it sterker zou zijn gedaald dan het bevolkingspeil.

Echte r, het is belangri jk te blijven beseffen dat het hier om schattingen gaat
en dat de twee perioden die vergeleken word en (te weten de demografisch e
scha tt ing en de onderzoeksperiode voor Leidse vrou wencrimin alireit) niet

van gelijke duur zijn . Daarbij kan ook de toename van de vrouwencrimina
liteit in de loop van de eeuw demografisch verklaard wo rden; enerzijds was er

in stede n sowieso een ongelijke sekserat io. and erzijds bleven er na de grote
emigratiegolf veel huishoudens met een vrouwelijk gezinshoofd in Leide n

achter en kwam de immigratie van mannelijke arbeide rs to t een halt nu de
eco no m ische situatie van de stad verslech terde.
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De vier 'arrnoededelicten'

De gegevens uit de vijf steekproeven, waarbij elk een populatie had van vijf

tig vrouwen, geven een beeld van de delictstypen die in de ach tt iende eeuw

de von nisboeken in gingen en de eventuele tendensen die zich in de loop der

tijd voordeden. Men maakt hierbij kennis met vrouwen als Caarje Blanjert,

een achtenrwintigjarige spinster die 'uit een backershuijs' bij de Meurjessteeg

(tegenwoord ig de Kolfmakersteeg) 'een manshernbtrok met silvere knopen'

stal en elders een koperen theeketel uit een achterh uis en een vro uwenrok van

een kapstok wegnam. OfJuffer Blomrood, de viere nrwintig jarige Pieternella

IJsselstein , d ie 'als hoert je heeft verkeert ten hu ijse van Dirk Pret' alwaar zij

'vleeselijke conversatie heeft gepleegd met versc he ijdene ma nsp erso nen', en

de vierenzestig jaar oude Isabella van Dalurn, die 'gewoon [was] aan de hui j

sen te bellen' om te bedelen o m aalmoezen. "

Zoals eerder al naar voren kwa m is de verwachting dat voo ral het aantal

vermogensdelicten, prostitutie, bedelarij en banbreuk zullen toenemen in de

loop van de eeuw als gevolg van groeiende armoede.

Wanneer nu gekeken wordt naa r het resultaat van de steekproeven in gra

fiek 2, da n blijken vermogensdelicten (onder andere diefstal, helin g, roof,

smokkel of medeplichtig heid daaraan) en zedendelicten (prostitutie of aanzet

daartoe, koppelar ij, con cu bi naat en dergelijke) respect ievelijk 33 ,7 procent

en 38,9 procent van het totaal aantal geregistreerde delicten in de ach tti end e

eeuw te vormen. Vergrijpen tegen de openbare orde , waartoe bedelarij en

banbreuk behoorden, maar bijvoorbeeld ook meineed, het te vondeling leg

gen van kinderen en waarzeggerij, was goed voor 17,4 procent. Tegen de ver

wachtingen in is er bij de vermogensdelicten eerder sprake van ste rke fluctu 

atie dan van een consequente sti jging. Opvallend is dat juist in het derde

kwart van de eeuw bet rekkel ijk wein ig vrouwe n voor dit type delict zijn ver

oor deeld . Een mogelij ke verk lar ing hiervoor zijn de pieken in de verhoogde

vervolging van zedendelicte n in die periode. Wellich t komt hier de beperkte

capaciteit van de schout en zijn di enders naar voren : wanneer de pri or iteit bij

het verdedigen van zedelijkhe id kwam te liggen , ging dit ten koste van ande

re delierstypen. De derde categorie ten slotte, verstoring van de openbare

orde , piekte halverwege de achttiende eeuw, maar nam vervolgens weer af.

Worden de verschillende zedendelicten echter nader bekeken, dan ontstaat



UIT BITIERE ARMOE

41

Grafiek 2. Verhouding delierstypen. 1700-1805 .
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Ook hier piekt het aantal vervolgingen van nu specifiek prostitutie in de

tweede en vierde steekproef. Opmerkelijk is echter dat juist overspel in de
tweed e helft van de achttiende eeuw de overhand krijgt. Ook de minieme
vervolging van bedelarij is verrassend: in alle steekproefpopulaties tezamen
kwam dit delict maar acht maal voor. Een verklaring hiervoor zou zijn dat
vrouwelijke bedelaars niet als voldoende dreiging golden om tot vervolging
over te gaan, of er werd buiten de rechtbank om actie ondernomen. ' Infractie
van het bannissement' (banbreuk) ten slotte fluctueerde gedurende de eeuw,
met een piek rond 1775 . Wellicht betekende dit dat men niet kon aarden,
afhankelijk was van de informele netwerken die in Leiden achtergelaten
waren of dat de situatie elders nog ongunstiger was. Zulks wordt in elk geval
aangedragen als reden door Lena Tap, die 'uit mistroostigheid en vermits zij
niet aan de kost konde geraken weder hier [is] gekomen' en daarmee voor de
tweede maal haar verbanning overtrad . Het antwoord van Stijntje Bode, alias
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Grafiek 3 . Prosti tuti e, overspel, banbreuk en bedela rij onder de loep.
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'Dronke Srijn', op de vraag 'wat sij gevange desweegens tot haar verontschul
digen weet bij te brengen' is van gelijke strekking: 'omdat ze elders zoo een
bittere armoede leed, en haer kost niet konde winnen' is ze teruggekomen
'om te werken' .19

De vrouw achter het boevenmasker

Naast het delierstype en de naam van de dader geven de confessie- en vonnis
boeken ook meer informatie over de leeftijd en achtergrond van de persoon .
Haar stem is zelfs te horen binnen de kaders van de door de schout gestelde

vragen, hoewel deze ongetwijfeld vervormd is door de pen van de griffier en
de normen en waarden die haar antwoord vorm gaven, al dan niet met de
bedoeling verzachtend e omstandigheden aan te dragen. De gegevens die de
schout bij het verhoor verwierf wanneer hij vroeg naar 'haar gevanges naam,
toenaam , ouderdom, geboorte en laatste woonplaarse, mitsgaders haar
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middel van bestaan' lijken in dat opzicht betrouwbaarder. Maar het is de
vraag in hoeverre deze gegevens informatie kunnen verschaffen over het
vermoedelijke verband tussen de criminaliteit van deze vrouwen en de heer

sende armoede."

Leeftijd en herkomst

In het geval van leeftijd lijkt er weinig reden om een verband met armoede te

suggereren. Er lijkt hier eerder sprake van willekeurige fluctuaties, dan dat er
significante veranderingen optreden in de tweede helft van de eeuw bij de
leeftijdscategorieën van 'kwetsbare vrouwen'. Anders geïnterpreteerd zou je
wellichr kunnen zeggen dat als armoede mensen tot criminaliteit aanzette,
iedereen daarvoor vatbaar was.

De herkomst van delinquenten veranderde daarentegen wel duidelijk. In

de loop van de eeuw is te zien hoe het aantal in Leiden geboren vrouwen toe
neemt in de vonnisboeken (van 34 procent naar respectievelijk 54, 54, 76 en
64 procent). Vrouwen van buiten de Republiek vinden we steeds minder
terug (18, 10, 4, 8 en 0 procent) , terwijl het aantal delinquenten die elders
in de Republiek geboren zijn gedurende de eeuw blijft schommelen (34, 20,
32, 16 en 13 procent). Maar hierbij moet wel vermeld worden dat in iedere

steekproef ook een groep vrouwen was zonder bekende plaats van herkomst
(10 à 16 procent). Deze resultaten waren enigzins te verwachten; Leiden trok
minder immigranten aan en wellicht was het voor hen gemakkelijker om de
stad te verlaten waar zij niet zo sterk geworteld waren als de Leidenaren zelf.
Anderzijds zou dit veronderstelde gebrek aan binding, sociale netwerken en

goede reputatie juist doen vermoeden dat criminaliteit een voor de hand lig
gende optie was om te overleven.

Beroep

Ten slotte kunnen we de opgegeven beroepen nog nader onder de loep
nemen. In veruit de meeste gevallen waren de vrouwen werkzaam in de
textielsector. In de vonnisboeken zijn breisters terug te vinden, pluisters,
mutsenstiksters, dubbelaarsters, speldenwerkers, stiksters, naaisters, een
draaister van de twijn molen en een spinster op het kleine wiel. Maar ook
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Grafiek 4. Beroepen vrouwelijke delinquenten , 1700-1805.
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andere beroepen zijn te vinden, zoals uitdraagsters, koopvrouwen, dienst
bodes, tapsters, appelverkoopsters en een heuse liedjeszangeres."

Terwijl het aantal vrouwelijke gezinshoofden dat tussen 1748 en 1808 in
de textielnijverheid werkte, daalde van 53,4 procent naar 3 1,6 procent , steeg
het relatieve aandeel van textielarbeidsters in de geregistreerde criminaliteit.
Wijst dit erop dat deze vrouwen harde r werden getroffen door de econo
mische achteruitgang dan dam es uit andere beroepssecto ren? Wellicht is het
verhelderend om specifiek naar het aand eel van textielarbeidsters te kijken.

O pvallend is dat het aanta l vergrijpen tegen de openbare ord e bij specifiek
de textielarbeidsters in de tweede helft van de eeuw hoog blijft, terwijl er in
de totale steekproefpopulatie van vijftig vrou wen sprake is van een daling bij
deze categorie. Helaas raakt het beeld wat betreft de vermogensdelicten in de
steekproef van 1775 vertekend door de uitschieter in het aantal zedenmisdrij
ven die we eerder al constateerden. Maar da t textielarbeidsters in de laatste
steekproef verantwoordelijk waren voor maar liefst 58 pro cent van de verrno-
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Grafiek 5. Delierstypen gepleegd door vro uwen uit de textielsector. 1700-1805.
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gensd elicten terwijl hun totale aandeel in de samenleving af zou moeten
nemen, lijkt van betekenis. Wederom vertoo nt de categorie zede ndelicten
dezelfde uitschieters als in de andere tabellen. De daders bleken in dit geval
voor respectievelijk 54,5 pro cent, 67,5 procent, 55,5 procent, 80 ,7 procent
en 11,7 procent uit de textielnijverheid afkomstig.

Uit bittere armoe?

Is het mogelijk een antwoord te geven op de vraag of er een verband bestaat
tussen de econo m ische situ ati e in Leiden en het relatief hoge aandeel dat

vrouwen hadden in de Leidse criminaliteit gedurende de achtt iende eeuw ?
De Leidse bevolking en daarmee het aantal vonnissen nam in eerste instan

tie af, maar in de tweede helft van de eeuw steeg het aantal vonnissen weder
om, evenals het percentage vrouwelijke delinquenten. Dit had te m aken met

de emigratiegolf, maar ook toen deze na zijn piek tussen 1735 en 1750
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afzwakte, nam het aantal veroordeelde vrouwen nog toe. Het nader uitlich

ten van bepaalde delictstypen en de herkomst en leeftijd van de delinquenten

wijst onvoldoende naar een verband met armoede. Het aandeel van textiel

werksters is daarentegen wel opmerkelijk te noemen. Uiteraard wonen in een

textielstad relatief veel textielwerkers. maar dat de werkgelegenheid afneemt

terwijl het aantal delinquenten uit deze sector toeneemt, lijkt veelzeggend.

Een verband is binnen dit onderzoek niet resoluut uit te sluiten, maar om

deze zonder meer aan te nemen gaat te ver. Er zijn her en der aanwijzingen

dat armoede een factor was die criminele participatie van vrouwen tot gevolg

had, maar van een substantiële stijging van bepaalde 'arrnoededelicten' lijkt

op het eerste gezicht geen sprake. Misschien speelt het dark number van onge

registreerde criminaliteit ons hier parten. En wellicht maakten delicten als

kruimeldiefstal, bedelarij en prostitutie simpelweg deel uit van de vele manie

ren waarop men in de vroegmoderne tijd de eindjes aan elkaar probeerde te

knopen en moet het niet gezien worden als iets dat slechts uit bittere nood

zaak voortkomt. Een vergelijkend onderzoek in andere Hollandse nijver

heidssteden en het in kaart brengen van de vrouwencriminaliteit in de oude

rechterlijke archieven uit andere regio's zou op zijn plaats zijn om tot een

zekerder conclusie te komen.
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SJAAK VAN DER VELDEN

Lonen bij de dekenfabriek van Zaalberg
te Leiden, 1896-1902

O
N D ERZO EK naar lonen in negentiende-eeuws Nederland gaat meestal
over de door arbeiders gemiddeld verdiende lonen op jaarbasis. In
tegenstelling tot de publicaties van P. Scholliers over de loonontwik

keling in de Belgische nijverheid, kennen we in Nederland vrijwel geen
onderzoek waarin de lonen uit de jaren rond 1900 uitgesplitst zijn naar een
kortere tijdspanne. ' In 1925 zag het boek De arbeidende klasse in Nederland

in de 1ge eeuw van I.J. Brugmans het licht en daarin treffen we een verschei

denheid aan loongegevens aan. Waar Brugmans zijn uiteenzetting over het
arbeidsloon begint, moet hij de lezer echter al op voorhand waarschuwen. De
gegevens zijn een 'verwarde hoop' en meestal is het onduidelijk of het gaat
om gemiddelden, maxima of minima. Weliswaar was bekend dat de lonen

dikwijls met de jaargetijden wisselden, maar hoe dat in zijn werk ging, blijft
in het duister.' Sinds Brugmans zijn pion iersarbeid verrichtte, weten we veel
meer over de loonontwikkeling in Nederland. Als we met reuzenstappen
door de historiografie heen gaan (waarin Noordegraaf en Van Zanden een

belangrijke rol spelen), dan komen we uit in 2000 bij de verschijning van een
gereconstr ueerd nationaal inkomen voor de negentiende eeuw..! De daarin
gepubliceerde reeksen maken het mogelijk om de loon- en prijsontwikkeling
voor alle loont rekkers te volgen . Voor economisch historici is d it zonder meer

een grote stap voorwaarts .
Sinds de jaren zeventig van de twintigste eeuw willen historici echter ook

meer weten over het dagelijks leven van de mensen waar ze onderzoek naar
doen." Niet meer alleen de algemene cijfers en gro te verhalen, maar aandacht
voor het 'gewone'. Helaas is dit onderzoek aanvankelijk veelal blijven steken

in het anekdotische. Historici die meer inzicht willen verwerven in het dage-
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lijks leven van negentiende-eeuwse arbeiders en hun gezinnen hebben echter
behoefte aan meer gedetailleerde gegevens. Hoe 'Jan Splinter door de winter
kwam', komen we niet te weten door bestudering van de jaargegevens over
lonen en prijzen . Loon- en prijsreeksen die de ontwikkeling van week tot
week volgen, zijn noodzakelijk om levens op microniveau te beschouwen, om
erachter te komen hoe de armoede en welvaart van gewone loontrekkers eruit
zagen.

In de diverse archieven bevinden zich vele honderden loonboeken van
negentiende-eeuwse bedrijven. Onderzoek in deze rijke bron kan het beeld
van de loonontwikkeling verhelderen van in ieder geval het inkomen van
arbeidersgezinnen. In het Regionaal Archief Leiden, om een voorbeeld dicht
bij huis te noemen, bevinden zich loonboeken van bedrijven als Krantz, Le
Poole, Parmentier, Cios en Leembruggen, de Leidsche Breifabriek, de
Leidsche Katoenmaatschappij en dekenfabriek Zaalberg.

In dit artikel wordt onderzocht hoe de loonontwikkeling in de periode
18%-1902 was in de weverij van de Leidse dekenfabriek Zaalberg. Per week
en per arbeider zullen we de lonen volgen en voor het jaar 1897 wordt
getracht de ontwikkeling van het reële loon te reconstrueren. In 1977 begon
ik al met het overschrijven van het loonboek 1896-1898 van de weverij met
de gedachte dat die gegevens inzicht konden geven in het dagelijks leven van
het personeel van Zaalberg. Het archief van de bekende Leidse dekenfabriek
berustte toen sinds vijf jaar bij het toen nog Gemeentearchief Leiden
genaamde Regionaal Archief Leiden en was nog niet geïnventariseerd. De
boeken werden op verzoek door een studiezaalmedewerker uit het depot
gehaald. Sinds 1982 bestaat er wel een inventaris, maar daarin ontbreken de
door mij in 1977 geraadpleegde loonboeken. De loonboeken die voor de
onderzoeksperiode nog wel ter beschikking staan, zijn de volgende:
Weverijlijst 1899-1902 en 1902-1904, Spinnerijlijst 1897-1899 en 1899
1902, en de Pluizerijlijst 18%-1897, 1899-1901 en 1901-1903.

De fabriek van Zaalberg was een overzichtelijk, niet al te groot, bedrijf
waarvan bovendien redelijke bedrijfsgeschiedenissen bestaan.' Ik hoop aan de
hand van de loonontwikkeling bij Zaalberg te kunnen aantonen dat verder
onderzoek naar individuele lonen het mogelijk maakt om een beter inzicht te
krijgen in de inkomens waar arbeidersgezinnen eind negentiende eeuw van
moesten rondkomen. Daarbij zal de nadruk liggen op de fluctuaties in het
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nominale en reële loon binnen een jaar, omdat die de gangbare ontwikkeling
in jaargemiddelden relativeren . Speciale aandacht wordt gegeven aan de
invloed van de seizoenen op het arbeidersinkomen.

Het artikel is als volgt opgebouwd . Eerst wordt een korte geschiedenis van
het bedrijf gegeven, gevolgd door een beschrij ving van het productieproces.
Daarna volgt een uitleg over de gebru ikte bronnen. De daarop volgende para
grafen zijn gereserveerd voor de ontwikkeling van respectievelijk de nom ina
le lon en en de prijzen. Vervolgens worden de gegevens uit de twee voorgaan
de paragrafen gecombineerd tot een overzicht van de ontwikkeling van het
reële loon. In de laatste paragraaf volgt de conclusie dat onderzoekers niet om
het gebruik van dergelijke gegevens op microniveau heen kunnen als ze
inzicht willen krijgen in het dagelijkse leven van arbeiders. Forse fluctu aties
in het reële loon betekenen imm ers fluctuaties in de welvaart die niet blijken
uit jaargemiddelden.

Fabriek van wollen dekens J.c. Zaal berg en Zoon

In 1665 vestigde de Duitse lakenwever Dirck Saalbergh zich in de
Sleutelstad. Daarmee legde hij de basis voor een Leidse dynastie van textiel
fabrikanten die tot 193 4 in het naar hen genoemde bedrijf de lakens uitdeel
de. Overigens richtte pas in 1770 een van de Za albergen een eigen bedrijf op.
In dat jaar begon deze Jon athan Zaalberg voor zichzelf. Zijn zoon Johannes
Cornelis legde zich vervolgens vanaf 1814 toe op de fabricage van dekens en
stichtte de firma Zaalberg.

Generatie op generatie van de familie gaf leiding aan het bedrijf, dat als
tamelijk vooruitstrevend bekend stond. Zo werd al in 1832 de eerste stoom
machine aangeschaft en beschreven de firmanten twintig jaar later in een ver
loren gegaan (?) bedrijfsboek op zeer gedeta illeerde wijze het hele productie
proces. Ook de taken van het personeel omschreven zij volgens Backer, die
het bedri jfsboek nog heeft geraadpleegd, zeer nauwkeurig. Er lijkt haast spra
ke van een functi eclassificatie avant la lettre. Zo als dat vaak gaat, waren de
Zaalbergen niet alleen op het gebied van de bedrijfsvoering voo rlopers. Ook
op sociaal gebied dro egen zij hun steent je bij. In 1871 werd een ziekenkas
opgericht die bij ziekte zevent ig procent van het loon uitkeerde en in 1887
brach t Jean Co rneille Zaalberg de arbeidstijd terug van 11,5 uur per dag naar
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9,5 uur met behoud van loon. Ontslag wegens slapte kwam niet voor bij
Zaalberg en toen in 1889 een grote brand de fabriek stillegde, kreeg het vaste
personeel het loon volledig doorbetaald en de mensen die op stukloon werk
ten ontvingen driekwart van hun gemiddelde loon. Oude arbeiders die niet
goed meer mee konden, werden niet aan de kant gezet, maar kregen lichter
werk. O verigens lijkt het erop dat de schrijver van het bedrijfsprofiel van
Zaalberg, dat in 1998 werd gepubliceerd, zich door de officiële geschied
schrijving van Zaalberg zand in de ogen heeft laten stroo ien." Dat oude arbei
ders het dubbele verdienden voor vergelijkbare arbeid dan jongeren blijkt
namelijk niet uit de loonboeken. Kinderarbeid kwam trouwens slechts spo
radisch voor en gehuwde vrouwen werden door de firma op principiële gron
den niet aangenomen.

In het socialistische blad Recht voor A l/en van 16 september 1882 trof ik
een bericht aan dat er probl emen waren bij Zaalberg over te weinig uitb etaald
loon. J.J. van den Bosch van het Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbo nd
(AN\W) , de eerste landelijke vakcent rale van ons land , had hierover geklaagd.
Een week later berich tte het blad dat het achterstallige loon was nabetaald ,
maar dat Van den Bosch onts lag had gekregen.

Of het aan het vooruitstrevende patern alisme van de fabrikanten te dan
ken is, weten we niet, maar vóór 1940 hebben openlijke arbeidsconflicten
voor zover bekend nimmer plaats gevond en. Na de Tweede Wereldoorlog
werd dat anders, maar toen hadden de Zaalbergen plaats gemaakt voor, voor
die tijd moderne, managers. In 1931 plaatste de Rotterdarnsche Bank, een
van de voorlopers van het hu idige ABN AMRO, W A. Schrandt als directeur bij
Zaalberg. Toen de zoon (l) van Schrandt in 1976 bij de Leidse deken fabriek
vertrok, werd de fabriek door AaBe dekens uit T ilburg gekoc ht. De produ c
tie verdween naar Brabant en dat betek end e het einde van ruim anderhalve
eeuw Leidse geschiedenis.

De gebruikte bronnen

Het doel van dit art ikel is om de loonontwikkeling van de arbeiders bij
Zaalberg gedurende een aan tal jaren zo gedetailleerd mogelijk te volgen. De
nomi nale lonen kunnen van week tot week worden berekend voor de jaren
waarvoor loonboeken bestaan . Met deze bron is het ook mogelijk om ande-
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re aspecten van het arbeide rsbestaan te onde rzoeken, zoals de onde rlinge
familiebanden russen de arbeide rs. Het is namelijk opvallend hoe vaak dezelf
de achterna me n terugkeren. O m een voorbeeld te noemen: de achternaam
Van Booren komt in de boeken over 1897 zes maal voor, soms met de toe

voeging junior of senior. In dit verband is het treffend dat het Leidsch
Dagblad nog in 1999 iemand over het werken bij Zaalberg interviewde die
afstamd e van de Momb erg, d ie wevermeesterknecht was tijdens de onder
zoeksjaren .' Ook de naam Momberg kwam in 1897 een aanta l malen voor:
vier keer. Voor een aantal andere namen geldt hetzelfde en dat nodigt uit om
deze relaties aan een nader onderzoek te onderwerpen, maar ik beperk me in

dit art ikel tot de loongegevens. Overigens is di t 'familisme' door D.J.
Noordam voor een latere periode al onderzocht."

In de loonb oeken staat per week hoeveel loon aan ieder bij naam genoemd

personeelslid is uitbetaald. Ook inhoudingen wegens boete werden geno
teerd. Hetzelfde geldt voor geleverde dekens. Dekens met een weeffout
werden door het bedrijf niet geaccepteerd en moesten door de wever worden
meegenomen. In 1988 interviewden historici Piet Vijlbrief, die voo r de
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oorlog bij Zaalberg had gewerkt. H ij was in 1921 in de wasserij begonnen."
Hij vertelde over dekens met een weeffout het volgende :

Eigenlijk was her ergste in de weverij van voor de oorlog dat je dekens waar een fout in
zat, moest terugbetalen . Als vakman kon je er meestal niets aan doen, maar de wever kreeg
nat uurlijk wel de sch uld. Wanneer her garen nier goed was en de draad brak steeds, kreeg
je fouten in de deken. 'Je hebr die deken verknoei d', zeiden ze, 'd us neem hem maar rerug'.
[....J. Ik heb eens twee ofdrie van die fantasiedekens in één week teruggekregen door zo'n
brokkelend e draad. Ik mo est die dekens du s wel ergens aan de man zien te brengen, anders
had ik weken bij mijn baas in de schuld gestaan. O p het laatst hadd en al mijn broers en
zusters zo'n deken . Je kreeg er de zenuwen van.

De boetes werden gegeven voor zulke uiteenlopend e 'vergrijpen' als het bre
ken van een ruit of het breken van een glas en kousje (van een lamp). De
bedragen werden gestort in de ziekenkas en bedroegen jaarlijks in totaal rond
de f 4 voor de weverij.

De loonboeken vermelden ook diverse kleine extr a werkzaamheden die
werden verricht, zoals het tweewekelijkse schoonmaken der privaten (toilet
ten), dat enkele jaren is gedaan door Kramer voor 15 cent per keer. Tenslotte
zijn voor een korte periode ook de uitbetaalde pensioenen in het loonboek
vermeld. Zo ontv ingen gedurende een groot deel van 1896 en 1897 Van de
Berg, weduwe Ouwerkerk, weduwe Van Hoven en wed uwe Buitendijk f 1,50
pensioen per week.10 Berlemon kreeg het dubbele.

De gebruikte reeks lonen voor de verschillende afdel ingen loopt over de
periode 1896- 1902, hoewel er hiaten in zitten. Met deze loongegevens is het
mogelijk om over geno emde jaren de wekelijkse ontwikkeling van het nomi
nale loon te berekenen. Om een beter inzicht te krijgen in de leefomstandig
heden voldoen de nominale lonen uiteraard niet. Daartoe dienen we te
beschikken over de reële lonen . Om die te kunnen berekenen zijn gegevens
over de ontwikkeling van het prijspeil noodzakelijk en tevens inzicht in het
aand eel van de diverse producten in het uitgavenpatroon (de wegingsfactor) .
Om met het laatste te beginnen, arbeidersbudgetten zijn slechts sporadisch
beschikbaar en de voorhanden budgett en zijn afkomstig uit het hele land,
maar niet uit Leiden .

Bij gebrek aan Leidse budgetten hanteer ik het landelijke patroon van uit 
gaven voor de weging van de prijzen zoals berekend do or Arthur van Riel. 11

Gebruikmaking van dit budget heeft als nadeel dat het een jaarbudget betreft
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en de aanschafvan goederen varieert uiteraard door het jaar heen op basis van
de seizoenen. Dit probleem valt helaas niet te ondervangen zonder op basis
van een aantal aannames seizoensbudgetten te construeren. Daar heb ik me
niet aan gewaagd, dus het budget van Van Riel blijft de basis voor de weging
van prijzen. De volgende stap is het achterhalen van de prijsontwikkeling van
een zo groot mogelijk aantal goederen uit dat patroon (zie tabel 2). Het is
gebruikelijk bij dit soort onderzoek om marktprijzen te hanteren en de prij
zen die instellingen zoals weeshuizen betaalden. De kiloprijs die voor een var
ken op de veemarkt werd betaald is echter vanzelfsprekend een heel andere
dan het bedrag dat voor een kilo vlees bij de slager om de hoek moest wor
den neergeteld. Iets dergelijks geldt voor het verschil tussen de prijzen die
voor grootafnemers golden en de prijs die de individuele consument diende
te betalen, ook al betrokken de instellingen hun waren bij de gewone
middenstand.

Nu ligt het voor de hand te veronderstellen dat de prijsontwikkelingen van
goederen in groot- en kleinhandel parallel lopen. Dit blijkt echter geenszins
het geval. Op de markt bijvoorbeeld kunnen de prijzen van boter iedere week
fluctueren, maar de individuele melkhandelaar houdt zijn prijzen over een
langere periode stabiel. Om te testen of dit echt zo is, heb ik de prijsontwik
keling in 1897 van boter bekeken op basis van advertenties in het Leidsch
Dagblad. Vooral in de zomermaanden was een duidelijk verschil zichtbaar
tussen de marktprijs en de winkelprijs. De laatste bleef maanden stabiel, maar
de marktprijs liet in dat jaar zowel een stijging met 48 procent als vervolgens
een daling met 12 procent zien.

In dagbladen en reclamefolders uit het Leidse Gemeentearchief was het
mogelijk de dag- of weekprijzen van een flink aantal producten te vinden. "
Ook deze prijzen hebben weer hun voor het doel van dit onderzoek specifie
ke problemen, want de meeste arbeidersvrouwen zullen niet hebben gekocht
in de winkels die advertentiekosten konden opbrengen. In de literatuur
wordt er op gewezen dat zij althans rond 1860 vooral kochten in de kleine
buurtwinkeltjes waar de prijzen 50 procent en soms zelfs 200 procent hoger
waren. Daar was de mogelijkheid om zeer kleine hoeveelheden en eventueel
op de pof te kopen navenant groter." Coronel wees er ook nog fijntjes op dat
de huisvrouwen die daar kochten over het algemeen 'onbekwaam' waren.
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Omdat ik naar de prijsontwikkeling op zoek ben, is dit probleem mogelijk
niet erg groot als we veronderstellen dat stijging en daling van de prijzen in
de buurtwinkeltjes gelijk waren aan die van hun grotere collega's. Uitgaande
van de bovenstaande overwegingen zijn van een reeks producten de winkel

prijzen genoteerd uit de beschikbare bronnen.
Naast de loonboeken bestaat nog een externe bron waarin arbeiders van

Zaalberg zelf aan het woord komen. Ik doel hier op de parlementaire enquê

te van 1890. 14 De staatscommissie ondervroeg behalve de directeur Jean
Corneille Zaalberg (33 jaar) ook Wouter Boudrij (56 jaar, wever), Abraham
Labordus (56 jaar, wasser), Joh annes Philippus Scheen (66 jaar, vroeger spin
ner, nu schrobbelaar) en Anrhonie Hollebeek (59 jaar, spinrneester). In 1897
waren van deze vier arbeiders Boudrij, Labordus en Hollebeek nog in dienst

bij Zaalberg. Hun weliswaar zeven jaar eerder opgetekende verhalen geven
een aardig beeld van de omstandigheden bij Zaalberg.

Een laatste bron zijn de Gemeenteverslagen waarin de statistiek van de
ongelukken volgens de Veiligheidswet zijn opgenomen.IS

Het productieproces

Voor we overgaan tot het eigenlijke loononderzoek zal ik eerst het productie
proces kort beschrijven.IC, Dan krijgen immers ook de verschillende beroepen

van de arbeiders betekenis. De hoofdgrondstof voor een fabriek van wollen
dekens is schapenwol. Deze wol kan op twee manieren van een schaap
komen: ze kan worden geschoren van een levend schaap of worden verwij
derd van een dood schaap. Dit laatste, het zogeheten 'bloten' van de schapen

vellen, gebeurde meestal door mensen die voor eigen rekening werkten en
met kalk de wol van de vellen weekten. Dit vellenbloten was zeer ongezond
werk. Dat de kalkresten in de wol achterbleven, betekende trouwens dat de
verwerking van de wol in de deken fabriek door het stuiven van de kalk ook

ongezond werk was.
Na aankomst in de fabriek werd de wol eerst gesorteerd op ruwte en ver

wijderde men oneffenheden. Dit werk werd staande aan lange tafels gedaan
door vooral mannen. Hierna volgde wassing in een loogbad en droging in een
droogkamer waar temperaturen van 40 tot 60 graden Celsius heersten. De
volgende fase in het productieproces is het verven van de wol, wat vaak werd
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gedaan door dezelfde arbeiders die eerst de wol hadden gewassen. Hierna
kwam het pluizen, eentonig werk, uitgevoerd door jonge vrouwen die de laat
ste ongerechtigheden uit de wol haalden.

De wol was door alle voorgaande handelingen ontvet en moest nu weer

kunstmatig vet worden gemaakt, het zogeheten smouten. De wol ging daar
na naar de spinnerij , maar eerst moest er nog voor worden gezorgd dat de
vezels allemaal in dezelfde richting lagen en eventuele klitten eruit werden
gehaald . Dit heet kaarden, waarvan het schrobbelen een onderdeel uitmaak
te. In de 'continuer' werd de wol tenslotte gesponnen tot een lange draad .

Tijdens het spinnen kan de draad wel eens breken en om de gebroken dra
den dan weer aan elkaar te knopen had de fabriek aanmakers in dienst. Als
aanmakers traden vijf jongens op die dit tamelijk gevaarlijke werk deden. In
de statistiek van ongelukken die de gemeente jaarlijks publiceerde komen we
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een aantal aanmakers tegen die een bedrijfsongeval meemaakten.I? Zo raak

ten in 18% de vijftienjarige jongens G. v.d. L., J.CO. en W.EL. tijdens de
arbeid gewond. 18

De gesponnen draad werd voor verdere bewerking eerst gewassen en
gedroogd. Abraham Labordus (geboren 5-3-1834) legde in 1890 voor de par
lementaire enquêtecommissie uit hoe dat laatste in zijn werk ging: 'Er zijn
twee palen, aan den eenen een draaibare haak, aan den andere een vaste. Men
legt de strengen garen over beide, en één man draait ze nagenoeg droog. ' :"

De tweede hoofdbewerking bij Zaalberg was het weven. Weven is het
haaks om en om in elkaar schuiven van rijen draden, waarbij de stilstaande
draden (schering of ketting genaamd) van een sterkere kwaliteit moeten zijn

dan de draden die daar doorheen werden gehaald (de inslag). In de periode
die in dit artikel wordt onderzocht, gebeurde al het weven met machines; het
handweven was sinds kort helemaal verdwenen bij Zaalberg. Uit de gemeen

telijke ongevallenstatistiek zijn slechts twee gevallen bekend van wevers bij
Zaalberg die in de jaren tussen 1895 en 1903 een ongeval kregen. Toen in
1895 de wever Cornelis Wakka met een stapel dekens de trap afliep, viel hij
en verstuikte zijn linkervoet." Blijkbaar was dit kleine ongeval voor Wakka

geen reden om te verzuimen; uit het loonboek blijkt daar in ieder geval niets
van. Drie jaar later vond het volgende ongeluk van een wever plaats en dat is
het eerste dat we in een loonboek kunnen traceren. In april raakten twee vin

gers van de rechterhand van W. van der Steen bekneld toen hij een bak wilde
reinigen. Het duurde tot eind juni voor Van der Steen weer volledig aan het
werk kon gaan.

Het geweven stuk stof was heel stug en vuil. Om de stof te reinigen, waste

men de stukken in heet water met volaarde. Deze behandeling, vollen gehe
ten, zorgde ervoor dat de stof schoner werd en verviltte . Om de deken nu ook
nog zacht te maken ruwde men de gevolde stof op met distels (kaarden) . Het
stuk onderging hierna nog een nabewerking, bestaande uit strijken , spoelen,

zwavelen en drogen. De al eerder geciteerde Piet Vijlbrief vertelde over het
vollen:

Soms mocht je na een paar jaar naar de vollerij. Daar werden de dekens afgewerkt. Ze wer
den gewassen in de azijn, nog eens gewassen en daarna gedroogd. Dar laatste gebeurde in
een speciaal drooghok, dat op de zolder van de fabriek aan de Uiter stegracht lag. Het was
de verschrikkelijkste plek van de fabriek. Langs de muren stonden grote houten rekken,
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Tabel 1. Overzicht van de aan tallen beroepen bij Zaa lbe rg op 3 juli 1897

Beroep Aantal arbeiders Sekse
per beroep M V

Wever 29 29
Pluizer-weverij 8 8
Magazijnknecht 7 7
Ruwer 6 6
Aanm aker, sp inner, strijker 15 15
Schrobbelaar, spoeler-weverij 8 8
Cont inuer, kleur afhaalster, spoeler-spinnerij, verver, 12 10 2

voller, wasser
Kaarden weger, meesterknecht, nachtwaker, plakker, I I II

pluizer, porti er, schilder, schoonmake r, smourer,
spoeler-pluizerij, timm erman

Totaal 96 86 10

Bron: Regionaal Archief Leiden (verder RAL) , kleine inventaris 101, Arch ief Zaa lberg,
inv.nrs. 213, 2 17 en 221 Loonboeken 1897.

waar de dekens op gespannen werde n. Als de dekens hin gen , werden er grote pott en met
zwavel aangestoken. De dekens werden er prachti g wi t van, maar jij stak de moord. Het
was er gewoo n niet uit te houd en .

Ten slotte knipte men de dekens van het stuk en naaiden meisjes er een boord
aan. Uit de loonboeken is helaas niet op te maken welke meisjes dit waren .

Een waarmerk garandeerde de koper dat men een honderd procent wollen
Zaalberg-deken had verkregen.

Voor een deken de fabriek uit ging, vonde n er dus heel wat bewerkingen
plaats. In de loonboeken treffen we dan ook een flink aantal beroepen aan.
De kwantitatieve verdeling van de beroepen over de fabriek was echter zeer

ongelijkmatig. De wevers vormden verui t de grootste groep, terwijl voor een
groot aantal beroepen slechts één persoon in dienst was. In tabel 1 treft men
een overzicht aan van de 26 beroepen op 3 juli 189 7. Deze datum is gekozen
omdat ze midden in het jaar valt dat we verderop in dit art ikel nog uitgebreid
zullen behandelen. Overigens verschilden de aant allen aan het begin en eind
van dit jaar niet veel van die welke in de tabel staan .
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Figuur 1. Gemiddelde weeklonen in guldens wevers (werkelijke lonen en trend) ,
1896-1902
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Bron: RAL, Archief Zaal berg, inv.nr. 213, Loonboeken weverij, inclusief het door mij in
1977 overgeschreven boek .

Omdat de grootste groep arbeiders bij Zaalberg de wevers waren, zullen we
ons in het navolgende vooral op hen richten.

De ontwikkeling van het nominale loon

In deze paragraaf beperk ik me vooral tot de weverij, de afdeling waarvan over
de langste periode loonboeken beschikbaar (waren en) zijn en waar de meeste
mensen werkten. Per week zijn alle aan de wevers uitbetaalde lonen bij elkaar

geteld en gedeeld door het aantal wevers dat die week had gewerkt om zo het
rekenkundig gemiddelde van de weeflonen te berekenen. Het resultaat hier

van staat in figuur 1.
De weergegeven trendlijn laat een voortgaande stijging zien van het

gemiddeld verdiende loon. De lijn die de werkelijke lonen toont, geeft
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echter aan dat zich in korte periodes flinke fluctuaties hebben voorgedaan.
Een voorbeeld van een extreme daling van het loon deed zich voor in de week
van 19 op 24 december 18%; het gemiddelde loon daalde toen van f 9,23
naar f 6,94. Gro te stijgingen kwamen natuurlijk ook voor; de grafiek laat dit
eveneens overtuigend zien. Om nog een extreem voorbeeld te noemen: op
29 juli 1898 ontvingen de wevers gemiddeld f 9,29, terwijl dat een week
daarvoor nog f 6,99 was.

Zulke variaties in het loon van soms een kwart of een derde, hadden voor
het gezinsinkomen uiteraard grote consequenties. Een goed voorbeeld van
die gevolgen ondervond Gerrit Verlind in 1897. Van de in totaal 56 wevers
die in de jaren 18%- 1902 bij Zaalberg hebben gewerkt , was hij een van de
best betaalden met een gemiddeld loon van f 10,84 per week. Op 27 febru
ari kreeg Verlind bij de uitbetaling nog f 12,185, maar door ziekte duurde
het tot 24 april voor hij weer loon ontving. " Hoewel het archief hierover geen
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uitsluitsel geeft, mogen we veronderstellen dat Verlind in die periode wel een
uitkering uit de ziekenkas ontving. Dergelijke periodes waren vanzelfspre
kend een ramp voor een gezin met vijf kinderen, zoals dat van Gerrit en zijn
vrouw Elsje Kettenis. Die kinderen waren toen ook nog eens op een leeftijd
dat van meewerken nauwelijks sprake zal zijn geweest. De oudste was der
tien. " Over eventuele verdiensten van Elsje is niets bekend, hoewel het zeer
goed mogelijk is dat zij iets probeerde bij te verdienen.

Overigens kwamen fluctuaties in het loon niet bij alle beroepen voor. Een
derde van de arbeiders bij Zaalberg ontving een vast loon. Dat was het geval
bij de meesterknecht van de weverij, de al eerder genoemde Arie Momberg,
het magazijnpersoneel , de vollers, ruwers, ververs, wassers en ten slotte de in
vaste dienst zijnde timmerman Maas, schilder Kettenis, portier Bonte en
nachtwaker Oudshoorn. Voor de meeste arbeiders was het loon echter varia 
bel. In 1897, het jaar waarop we in dit artikel de meeste aandacht vestigen
omdat dit jaar het eerste was waarvoor volledige loongegevens beschikbaar
zijn, waren er gemiddeld 31 arbeiders met een vast loon en 62 met een varia
beltoon.

Naast de loonverschillen in de tijd waren er ook nog forse verschillen tus
sen de arbeiders onderling. In 1897 verdiende strijker Hoppenbrouwer
gemiddeld f 13,46 per week, waartegenover de 77-jarige wever Mieog sr.
gemiddeld met f 3,36 naar huis ging. De best betaalde wever was Van der
Reijden met f 12,38. Deze Van der Reijden ontving trouwens ook het hoog
ste weekloon dat in 1897 werd uitbetaald: f 25,50 gulden. Dat was op 27
maart. Een maand later, op 24 april, kreeg Johannes Ouwerkerk het laagste
loon dat in dat jaar werk uitgekeerd: f 1,185. Dat was overigens wel in de
week dat hij ziek werd. Pas op 19 mei ging hij weer een normaal loon ver
dienen.

In de loonfluctuaties van de arbeiders met een variabel ofwel stukloon lijkt
een seizoenpatroon te zitten. Figuur 2 roont ons dit voor de jaren 1896-1902
in de weverij. Vrijwel ieder jaar is een daling te zien die begint in de herfst en
het grootste deel van de winter voortduurt. De grootste uitzondering op deze
regel is de ontwikkeling van de spoellonen van 1900-1901; een verklaring
hiervoor heb ik niet gevonden. De algemene verklaring voor het verschijnsel
van de dalende inkomsten in de winterperiode is uiteraard dat de mensen
hun nieuwe dekens die ze in het koude jaargetijde dachten nodig te hebben
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Figuur 2. Lonen in guldens in de weverij per jaarg etijd e, 18%-1902
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al eerder hadden aangeschaft. Als we bijvoorbeeld naar de productie van
dekens kijken die ook in de loonboeken is vermeld, dan blijkt jaarlijks dat het
grootste aantal in de herfst werd geproduceerd en het laagste aantal in de
lente. Tijdens zijn verhoor voor de parlementaire enquêtecommissie ver
klaarde Wouter Boudrij senior. (geboren 20-2-1840) over deze tijd van het
jaar: 'In de maand September gebeurt het wel eens, dat wij tot 8 uren, of zelfs
tot 9 uren moeten overwerken, als het zeer druk is. Maar dat duurt maar kort,
en dan gaat het werk ook weer aan het minderen.?' De zoon van Boudrij was
toen nog pas tien jaar oud, maar zijn toekomst was al uitgestippeld door zijn
vader, want op de vraag 'De jongen van u zal gauw 12 jaar zijn; wat begint
ge dan met hem?', antwoordde hij: 'Dan gaat hij mede naar de fabriek; dan
wordt hij mijn spoeler.' Voor zijn dochter Willemijntje had Boudrij andere
plannen, 'kan ik het bijbrengen, dan laat ik haar dienen, want onder de men
schen kan ze meer leeren' . Wat hij eigenlijk verwachtte: 'Denkelijk gaat die
ook naar de fabriek', werd echter werkelijkheid, want in het bevolkings
register stond ze later ingeschreven als katoenweefster.
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Het seizoen was waarschijnlijk de algemene verklarende factor voor de loon
fluctuaties in een dekenfabriek. Andere factoren die een rol speelden waren
uiteraard de gezondheid van de individuele arbeider, zijn vermogen om meer
of minder te produceren dan de anderen en de kwaliteit van de grondstof.

De prijsontwikkeling in 1897 en het budget

De loonontwikkeling verklaart slechts een deel van de welvaartontwikkeling.
De ontwikkeling van de pr ijzen van de goederen die met het loon kunnen
worden gekocht, is mede bepalend voor de vraag of de welvaart van mensen
zich positief of negatief ontwikkelt binnen een bepaalde periode.

Op basis van krantenonderzoek naar Leidse prijzen kunnen we ons een
beeld vormen van de prijsontwikkeling van een aanta l primaire levensbehoef
ten in Leiden . Vanwege het zeer arbeidsintensieve karakter van dit soort
onderzoek beperk ik me ook hier tot 1897. Het betreft het vroegste jaar waar
voor een gedetai lleerde vergel ijking van de loon- en prijsontwikkeling over
het hele jaar mogelijk is.

Van de volgende goederen kon ik reeksen prijzen achterhalen: boter,
koffie, thee, melk, margarine, bruin brood, gazcokes, kachelkolen, soda,
brood, margarine, eieren, aardappelen, spinazie in blik, Brussels lof, erwten,
rundergehakt en jenever. Uiteraard zijn van meer goederen gegevens voor
handen, maar die zijn zo fragmentarisch dat het niet mogelijk is om daarmee
een ontwikkeling gedurende 1897 te schetsen. Naast de kranten leverde het
loonboek weverij ook nog een pr ijs: de huur die meesterknecht Momberg aan
de fabriek betaalde voor zijn huisje achter de fabriek. Deze huur bleef gedu
rende de jaren 1896-1901 ongewijzigd op f 1,50 per week staan . Zoals blijkt
uit het Woningonderzoek dat in Leiden heeft plaatsgevonden, was de huur
die Momberg moest betalen een bedrag dat zeer geregeld voorkwam."

Om de prijzen te wegen is het nodig om te weten hoeveel de gezin nen van
ieder product gebru ikten, om inzicht te kr ijgen in gezinsbudgetten.
Brugma ns gaf hier enkele versp reide aanwijzingen VOOr. 25 In 1853 aten arbei
ders vrijwel geen vlees, dronken ze vanwege de prijs liever jenever dan bier,
stond er ook weinig vis en kaas op het men u en gaven ze niets uit aan ont
spanning of sparen. Voor gegevens over Leiden kunnen we ons tot Coronel
wenden, die in 1864 vermeldde dat arbeiders dagelijks vooral aardappelen en
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meelspijzen nu tt igden. Ook schreef hij da t alleen de meest verdienenden
vlees aten en dan vojaakoral run dafval. Daarnaast droge vis, met azijn of kar
nemelksaus en een ons vet of boter per week voor een gezin van vijf perso

nen . Koffie van slechte kwaliteit kwam hij ook tegen . In een beric ht je in de
Leidsche Courant van 22 apr il 1850 trof ik de mededeling aan dat men in
november veel tur f, gort, erwten, bonen, rijst en aardappelen verb ru ikte. Uit
uitspraken van Leidse arbe iders tijdens de al meermalen aangehaa lde enquê
te van 1890 blijkt dat arbeidersgezinnen niet vaak vlees aten, maar wel veel
spek. Een ondervraagde verklaarde dat hij meestal brood met bokking, schar

of komijnekaas at, terw ijl eieren alleen voo r de kinderen werde n gekocht.
Melk dronk men niet vaak omdat deze slecht van kwaliteit was. Kopvlees, dat

tegenwoordig in Leiden vooral voor de kat wo rd t gekocht, stond bij weer een
ander op het menu. N iet veel gezinnen aten groente, maar aardappelen met

een beetje boter waren geliefd. In het Negentiende en Twintigste Jaarboek der

sociale en economische geschiedenis van Leiden en omstreken schreef Margreet
van Es een art ikel over de voedingsgewoo nte n van Leidse arbeiders in 1890
waarin ze wel erg makkel ijk gegevens uit een periode van enkele tientallen
jaren op een hoop veegt, waardoor ze eenvou dig tot de conclusie komt dat de

meeste Leidse arbeiders leefden van 'aardappelen, afvalvlees en af en toe een
visje.':" Deso ndanks kr ijgen we op basis van haa r art ikel in ieder geval een

beeld van de producten die Leidse arbeiders rond 1890 consumeerden . Veel
arbeiders aten nog russen de middag warm en als het kon thuis; anders brach

ten de vrouwen een pann etje naar de fabriek. Brood werd belegd met spek,
vlees of kaas en veel van het brood was roggebrood dat soms door de winke

liers was vermengd met zand of gips, zoals melk werd aangelengd met vuil
grachtwa ter. Eieren waren een luxe, maar werden bij ziekte vaak gegeten als

medicijn."
Deze verspreide opmerkingen die Van Es heeft verzameld zijn volgens mij

echter te ver over de tijd gespreid om een apart Leids bud get same n te stel
len. Daarom maak ik verder gebruik van het standaardbudge t van Van Riel

uit tabel 2.1
"

Dit gereconstruee rde budget is gebrui kt om de gevonde n prijzen een
wegingsfactor te geven waarbij de producten waarvan ik geen prijs heb,
stabiel zijn gehouden . Ook dient men zich te realiseren dat d it budget een
jaargemiddelde is, maar er per seizoen oo k verander ingen in optraden . De
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Tabel 2. Uitgaven patroo n arbeidersgezin in 1886-1897 in procen ten

Budget 1886-1897

Brood
Melk
Boter
Eieren
Kaas
Suiker, stroo p
Kruid enierswaren (rijst, gort, azijn, zout)
Koffie
T hee
Aardappel s
Peulvru chten, groenten
Vlees, vet, vis
Textiel
Schoe nen
Brandstof
Licht
Zeep, soda
Huur
Tabak
D rank , bier
Overige nijverheidsproducten
Verzekeringen e.d.

Totaa l

13,69
3,66
4,16
0,50
0,92
2,39
3,05
3,30
0,68
5,86
3,49
7,78

11,75
3,52
4,24
2,82
0,86

16,53
1,34
0,90
5,40
3,16

100

Bron: Van Riel, Constructing the nineteenth-century cost o/living.

post brand stof bijvoorbeeld varieert uiteraard naar gelang de buitentempera
tuur. Als we het budget voor het gehele jaar gebruiken en de diverse produc
tenprij zen aldus wegen, dan levert dat als eindresultaat de volgende ontwik
keling van het prijspeil in 1897 op (zie figuur 3).

Wat opvalt is dat de prijzen evenals de lonen flink schommelen, maar in
tegenstelling tot de lonen een dalende tendens weergeven (zie figuur 2, lonen
van de wevers in 1897) . In de maand juni steeg de index ineens drie punten
als gevolg van een stijging van de aardappelprijs met bijna veertig procent ter
wijl ook de vleesprijs fors steeg met bijna 17 procent.
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Figuur 3.
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Uit eraard geeft slechts de combinatie van beide ontwikkelingen, die van
het nom inale loon en die van de prijzen , inzicht in de ontw ikkeling van het
reële loon.

Reëel loon van de wevers in 1897

De ontw ikkeling van het reële loon van arbeiders met een vast loon is in
periodes waarin het loon niet alleen vast maar oo k constant is, omgekeerd

evenredig aan de ontwikkeling van het prijspeil. Als voorbeeld kunnen we het
reële loon nemen van de al genoemde meesterknecht Momberg. Als we dat
in een grafiek zouden weergeven, dan ziet deze er hetzelfde uit als figuur 3.
Vanzelfsprekend wordt di t anders als iemand tussentijds een loon sverh oging
krijgt of een tijdje ziek of arbeidsongeschikt is.

Heel anders was de situatie voor die meerderheid van arbeiders die tegen
stu kloon werkten. Voor hen kon het reële loon afhankelijk van beide indica

toren (nominaal loon en prijspeil) zeer sterk fluctueren. In figuur 4 is de ont
wikkeling van het reële loon voor de weverij in 1897 weergegeven.

In 1897 was duidelijk van een dalende lijn sprake. De grafiek laat zich
lezen als een flinke groei van het loon in het begin van het jaar, waarna een

daling plaatsvond halverwege de lente die voortduurde tijdens de zomer,
waarna de herfst weer een groei liet zien. De winter begon met een scherpe
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Figuur 4.
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daling. Daardoor waren aan het eind van het jaar de arb eiders er slech ter aan

toe dan aan het begin.
Mensen die tussentijds ziek werden, waren er uiteraard nog slechter aan

toe. Als we de loonontwikkeling uit 1897 van de eerder genoemde Gerrit

Verlind nemen , dan krijgen we het beeld uit figuur 5.
Verlind was in 1897 twee keer door ziekte afwezig, van 6 maart tot en met

17 apr il, en in de week van 16 oktober. Voor die weken ben ik uitgegaan van
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een uitk ering uit de ziekenkas die f 8 bedroeg. Logischerwijs waren er In

1897 ook arbeiders die beter af waren dan Verlind , maar het algehele beeld
voor de gemiddelde wever treffen we aan in figuur 4. Wat overheerst is daar

om de conclusie dat het reële loon voor de arbeiders d ie op stukloon werkten
niet gelijkmatig was, maar forse fluctuat ies kend e.

Conclusie

De gegevens die in het voorgaan de zijn gepresenteerd, laten op overt uigen de
en gedetailleerde, maar ook niet erg verrassende , wijze zien wat viel te ver
wachten. De lonen van een grote groep arbeiders fluctu eerden doo r het jaar
heen met de seizoenen mee. Dit gold dus niet alleen voor die arbeiders die
direct in de open lucht hun werkzaam heden verrich tten , zoals grondwerkers

en bouwvakkers, maar ook voor som mige groepe n fabr ieksarbeiders . In d it
artikel zijn deze fluctu aties onderzocht voor de Leid se dekenfabriek Zaalberg
over de periode 1896 tot en met 1902 en meer in het bijzonder de wevers in

1897.
De groepen wevers, spoelers en kleurafhaalsters ken den in hun no mi nale

loonon tvangsten over de hele period e een seizoenpatroon. Vooral in de weve
rij bestond een duidelijk patro on waarbij de lonen in de herfst het hoogste
waren . Dit heeft alles te maken met het feit dat mensen zich in die periode
voorbereidd en op de winter door dekens aan te scha ffen; de product ie was

dan het hoogst .
Met gebruikmaki ng van loonboeken uit bed rijfsarchieven in co mbinatie

met prijsgegevens uit adverte nt ies kan beter inzich t worden verkregen in het
dagelijks leven van loonarbeiders dan mogelijk is met de op jaarbasis geaggre
geerde data uit de nationale reken ingen. Als histo rici een goed beeld willen
kr ijgen van het leven van de arbeiders op micron iveau, dan kunnen ze niet
om deze bronnen heen, waar mogelijk aangevuld met informatie uit en quê

tes, bevolkingsregisters en secunda ire bronnen. Da arom is het ook van belang
om gegevens als die in dit artikel zijn gebruikt toegankelijk te maken voor
nader onderzoek. Dit geldt zowel de loon- als de pr ijsgegevens.
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steeds als medicin aal, vandaar de gewoo nte d ie ik van mijn moeder leerde om bij ziek
te een rauw geklutst ei met een beetje suiker te eten?

28 Van Riel, Constructing the nineteenth-cenrury castofliving.



CEES VAN HOORE

'Mij kan niets gebeuren,
de katholieke fractie staat achter me '

OVER DE NAOORLOGSE LIQUIDATI E VAN IR. F.H.E. GULJÉ, DIRECTEUR

VAN DE HOL LAN DSCHE CONSTRUCTIE WERK PLAATSEN IN LEIDEN

,M IJ kan niets gebeuren, de kathol ieke fractie staat achter me', zei
ir. EH. E. Guljé, de directeur van de Hollandsche Constructie

Werkplaatsen (HCW) in Leiden , vier maanden nad at hij was
vrijgelaten uit de Doelenkazerne, waar hij op verdenking van eco no mische

collaboratie gevangen had gezeten.' Maar op 1 maart 1946 werd hij in de
deuropening van zijn hu is door verzetsstrijdster Atie Visser geliqu ideerd.

De grote jongens onder de economische collab orateurs zijn na de oo rlog
bijna allema al de dans onts pro ngen, zo blijkt uit wetenscha ppelijk
onderzoek.' Dit tot woede van het verzet, dat in het geval van Guljé zelf als
scherp rechter optrad. Ook de HCW in Leiden had volgens de illegaliteit

gemene zaak gemaakt met de bezetter. De HCW was een grote industriële
onderneming, gevestigd aan de Zoeterwoudseweg, waar tal van Leid enaars
werk vonden. '

Erg veel zin om de grote industr iëlen te berechten voor collaboratie had de
regering Schermerho rn in die tijd niet. Ti jde ns een ministerraad slaakte

minister-president Wi m Sche rmerho rn nog eens de verzucht ing : 'W ij
hebben ons in de noodzakelijkheid gemanoeuvreerd iets te doen ." Al is
in tal van publicaties na de bek entenis van Atie Visser, dat zij G uljé heeft
doodgeschoten, de nadruk gelegd op de onschuld van de HCW en zijn
directeuren, dat de HCW zeer hand ig en met enig verzet heeft geco llaboreerd

staat buiten kijf.' Dat blijkt overduidelijk uit de bij het Nationaal Archief in
Den Haag berustende dossiers over het bedrijf." Joggli Meihuizen , de auteur
van Noodzakelijk Kwaad, het standaa rdwerk over economische collaborat ie in
de Tweede Wereldoorlog, verkl aarde daarover tegenover het Haarlems
Dagblad:
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Deze zaak is bij de st rafrechter weggehaald en op insrigarie van de grote Jan Donner,
presidenr van de Hoge Raad, ond ergebrachr bij de bedrijfszuivering. Donn er zette her
openb aar min isrerie onder druk om de zaak regen Guljé, die inmiddels dood was gescho
ren , re seponeren. Hij wild e dar Guljé werd gereh abilireerd. Dir om de familie re gerieven
en de nalarenschap van Guljé vrij re geven. Hi j deed dar dus uir pi ëteit regenover de fam i
lie en nier omdar Guljé nier had gecollabo reerd . Guljé is nooir berechr. In mijn boek staar
dar Guljé als direcreur van de Hollandsche Constructie Werkplaarsen juist wél heeft geco l
laboreerd. Hoeveel onvrede her openbaar minisrerie had met de afdoe ning van de straf
zaak regen Guljé, blijkr uir her omslag van her srrafdossier, waarop is genoreerd: 'Sepo t.
Helaas!'?

Dat Gulj é volgens sommige bronnen ook nog verzetswerk heeft verricht en
onderduikers in huis heeft gehad , neemt niet weg dat zijn bedrijf flink aan de
bezetting heeft verdiend. Op 23 mei 1941 meldt het bedrijf in het Leidsch
Dagblad: 'Onze vennootschap is op het ogenblik ruim van werk voorzien' en

'Ged urende de tweede helft van 1940 zijn belangrijke fabrieksuitbreidingen

en voorzieningen aangevangen en gedeeltelijk tot stand gekom en.' Daarnaast
is er in 1941 het bericht dat de Nederlandsche Electrolasch Maatschappij

(NEM) een verrassende beursgang heeft gemaakt en aandelen uirgeefr."

Bronnen

Ik raakte in de jaren negentig hevig geïnteresseerd in deze moordzaak en nam
cont act op met Eugène Gulj é, zoon van de vermoorde ingenieur. Het bleek

dat deze sympathieke man, een priester die zijn ambt eraan had gegeven en
naderhand was getrouwd, al zijn leven lang op zoek was naar de moordenaar

van zijn vade r. Na een interview met de familie wilde ik het politiedossier
over de moord inzien. Het zou zich bevind en in het Regionaal Archief
Leiden, maar bleek onvindbaar. Na een bericht daarover in het Leidsch
Dagblad, werden er Kamervragen gesteld aan de minister van justitie." Een
paar weken later dook het dossier over de moord ineens op. Daarna heb ik
talloze onderzoeken ingesteld in de dossiers van het Centraa l Arch ief

Bijzondere Rechtspleging (CABR) in het Nationaal Archief en in het onder
zoeksdossier over de moord van de Gemeentepolitie Leiden . Ook zijn er
enkele betrokkenen van destijds geïnterviewd. Onlangs heeft een nader
onderzoek plaatsgevonden in de archi even van het Nederlands Instituut voo r
O orlogsdocumentatie (N IOO) in Amsterdam en vele andere archieven.
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Portret van ir. F.H.E. Guljé
[foto uitg . Aspekt].

De moord

We schrijven 1 maart 1946. Een gure winteravond is het. Het sneeuwt en er
staat een ijzige wind . Tegen tien uur belt er een vrouw aan bij de familie Gu ljé
in de Van Slingelandtlaan 8 in Leiden, een ruime villa tegenover het park 'De
Leidse Hout' . Ze is ongeveer dert ig jaar, slank van postuur en draagt een licht
hoofddoekje. Aan mevrouw Victoire Gulj é, die opendoet, vraagt ze of ze de
heer Guljé even persoonlijk een brief mag overhandigen. Vicroire gaat naar
boven en waarschuwt haar man, die daarop naar beneden komt. Terwij l zij
teruggaat naar de huiskamer, hoort zij een schot en ruikt kruitdamp. Zij ziet
hoe haar man in gebukte houding, zijn handen voo r zijn buik, achteruitloopt
en in elkaar zakt. De deur is inmiddels dichtgetrokken."

Hevig geschrokken belt Victoire Guljé onmiddellijk de politie en de
geneeskundige dienst. In allerijl wordt Guljé, die al buiten bewustzijn is
geraakt, naar het Academisch Ziekenhuis in Leiden gebracht, waar hij na aan-
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Persoonsbewijs van Atie Visser, alias
'Karin' , lid van de Landel ijke

Knokploegen [foto Haarlems DagbladJ.

Wo"lt nog eens in la/er Jag en
j leerlonels vlag ten afrijcl ontplooid,

ten'enJ :1I1len wij hoor 8chragen
Manr clt.! Illag verloten . . " ooou !

0576l~

ADRES·

, '•. P.B••__. --'==_,,_-"'- _

HOUDER V DIT IIEWUS '''AS VOOR DE LANDELIJKE KNOKPLOEGEN.

GEDURENDE OE OUITSE IlEZEITING~~~~ •
VAN 1-IIIT VAOERJ O. LIO VAN DE - H-IA

LAl OELUKE KlOKPLOEGEN .voo~~_ ..:,.
N..\AM , VI ' f,3 ::R~ ....... _

komst de laatste adem uitblaast. Hi j heeft nog net het Heilig Oliesel kunnen
ontva ngen . De laatste woorden die hij uitb rengt: 'Toire! 0 , Toire! '

Ma ria Guljé, een van de kinderen van het echtpaar, hui vert als ze terugdenkt
aan die avond:

M ijn moeder heeft de vro uw die aanbelde niet meer zien weg rennen . Naderhand is er

tegen de politie verk laa rd dat er een rode auto met hoge snelhe id is weggereden. Volgens

de rechercheurs moesten er meerdere daders zijn geweest. D e th eorie was dat de vro uw

mi jn vade r naar buiten had gelokt en dat daarn a een man tevoor schijn was gespro nge n om
hem neer te schieten. Later viel het ons op dat het lampje in het bui tenport aal het niet

deed . Het was losgedraaid . We hebben dat lampje toen gewoon weer vastgedraaid , maar

het voorva l wel verteld aan de politie. Er zijn geen vingerafdrukken gevonde n. Na de

moord neemt de polit ie de omgeving in ogenscho uw. ' H ier pleeg je een moord voo r een
dubbeltje' , zegt een van de rechercheu rs."

Heeft Arie Visser die brief, of desnoods een lege enveloppe, ook werkelijk
laten zien aan Vicroire Guljé, om haar verzoek die persoonlijk te mogen over-
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handi gen aan de ingenieur aanne melijk te maken ? Is die enveloppe nader
hand ook nog gevonden?

Als Atie inderdaad een brief heeft laten zien, zal ze die hebben meegeno
men. De recherche maakt later, als er een onderzoek plaatsvindt, geen
meld ing van een brief of lege enveloppe die is achtergelaten. Was dat wel zo
geweest, dan hadden daar vingerafdrukken op gevonden kunnen wo rden en
was het een koud kunstje geweest om die te vergelijken met die van de vrou
welijke oud-verzetsstrijders in Leiden of het vrouwelijk personeel van de
Politieke Recherche, omdat er al in het begin vanuit werd gegaan dat de
moord op Gulj é een aanslag was van het verzet. Ho ewel, misschien droeg
Atie wel handschoenen toen ze de moord pleegde. In elk geval wordt er over
een brief in het politiedossier over deze zaak niets gezegd.

Terreurdaad

De krant en spreken de dag na de aanslag schande van deze 'schunnig-laffe
moord'. Het LeidschDagbladschrijft op 2 maan 1946, de dag na de moord:

Waar er om de persoon van het slachro ffer na de bevrijd ing nogal een en ander te doen is
geweest - hij is onder verdenki ng van collaborarie enige tijd gearresreerd geweesr, had
daarna beperkre bewegingsvrijheid , doch had reeds verscheidene maanden zijn werkzaam
heden volledig hervar - schijnr de verondersrelling dar deze moord een polirieke achter
gron d heeft niet al te gewaagd.

O nwillekeurig gaat de herinn erin g terug naar een dergelijke moordaanslag, eenige
maand en gelede n gepleegd op de Dordrechtse indust rieel d ie eveneens kort tevoren door
de Politieke Opspor ings Dienst (rou) in vrijheid gesteld, onder ongeveer dezelfde omstan
digheden de dood vond. Ginds werd een handgranaat door het slaapkame rraam naar
bin nen gegooid , hier werd iemand in koelen bloede en met voorbedachte n rade doodge
scho ten.

Waat roofmoord uirgesloren moet worden geacht, kan het wel haast niet anders of hier
zijn politieke moti even in het spel. Het ligt niet op onzen weg om een oordeel uit te spre
ken over de houding en de gedragingen van den heer G uljé gedurende de bezettingstijd.
Maar wel dienr een woord van krachti g protest te worden geuit tegen dergelijke Wild
West-methoden .

Het moge dan waar zijn dat veler rechtsgevoel door den huidi gen gang van zaken ten
aanzien van collaborateurs, bunkerbouwers e.a. allerm inst bevredigd wordt - het feit
inrusschen dat de heer Gulj é door de 1'00 in vrijheid werd gesteld kan zoo al niet als een
ontkenning, dan roch zeer stellig nie t als een bewijs wo rden beschouwd dat het slachroffer
rot deze catego rieën behoorde - zu lks neemt niet weg, dat het principe van de rechtsstaat,
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Bericht over de moord in het Leidsch
Dagblad van 2 maart 1946

[foto Leidsch Dagblad.]

STADSNIEUWS

Ir. F. H. E. Guljé +
Gisteravond omstreeks 10 u ur ver

voegde zich ten lulize van den heer ir.
1'. H. E. Gulje, mede...directeur der N.V.
Hollandsche Constructiewerkplaatsen en
de N.V Electrolaschmaatschappij alhier
en wonende in de Van Sling~landtlaan.

een juffrouw. die aan mevrouw Guljé,
die haar opendeed, zeide een brief per
soonlijk aan den heer Gulje te willen
overhandigen.

Mevrouw Guljé ging daarop naar bin
nen om haar echtgenoot te roepen, die
zich vervolgens naar de voordeur begaf.
Eenige oogenblikken later hoorde mevr.
Guljé een schot en toen zij naar de
deur snelde. vond zij In de gang haar
man stervende. Weinige minuten daar
na trad de dood in ....

waarin wij allen wenschen te leven, zich verzet tegen terreurd aden als deze, waarbij het
volk het recht in eigen hand meent te mogen nemen. Dergelijke methodes zijn ons

Nederlandsche volk onwaardig."

Het katholieke blad De Burcht meldt vier dagen later het condoléancebezoek
van minister-president W. Schermerhorn en de minister van Justitie H .
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Kolfschoten . Z ij brengen een bezoek aan de weduwe 'om het afgrijzen der
regering uit te drukken over de lage misdaad waaraan haar echtgenoot ten
slachtoffer viel. Langer dan een uur verblijven de beide ministers in het
zwaar-getroffen gezin en kunnen zij zich in het verdere gesprek een denk
beeld vormen over den achtergrond van dit nieuwe politieke misdrijf,'!' De
redactie van De Burcht stoorde zich aan de term die door sommige kranten
werd gebruikt toen Gu ljé na zijn intern ering in de Doelenkazerne al na
enkele maanden op vrije voeten kwam. In het artikel dat het blad daarover
publice ert, wordt een radio-uitzending aangehaald waarin wordt vermeld dat
Gulj é is 'losgelaten':

Nu de laster zijn doel niet bereikte om deze katholiek uit te schakelen moest de revolver

den man treffen. Het is een verbijsterend signaal, dat ons waarschuwt voor de ontbinden

de krachten, die er in ons volk woekeren, en die als dubbelgangers van de Na zi-gan gsters

rhans in een bevrijd Ne derland op hun beurt sinist ere methoden gebru iken ."

Het dagblad De Tijd schrijft over een mogel ijk motief voor de moord op
Guljé :

Ir. Guljé zou zeer binnenkort als kro ong etuige gedagvaard worden in een str afproces. Ir.

G uljé zou door zijn getu igenve rklaring nier alleen zijn eigen ons chu ld kunnen aanton en,

do ch de aard van zijn mededelin gen dreigde andere person en, op grond van hem beken

de feiten, ern st ig te comprom itte ren. O f hem daarom het zwijgen is opgelegd op deze m is

dadige manier zal de justiti e hebben uit te zoeken. Het is nu reeds versch illende malen

voorgekomen dat om polit ieke redenen moo rdaanslagen werden gepleegd zonder dat de

politi e erin slaagde de dader s te achterhalen ."

Ook Willem Drees , in 1946 nog minister van Sociale Zaken, laat van zich
horen . Hij stuurt een brief aan Victoire Guljé:

Hooggeachte mevrouw, Dat uw man , die naar ik van m ijn vriend Le Poole hoorde, tijdens
de bezetting zoveel risico's aanvaardde ter wille van ons land en van bedre igde landgeno

ren, na ongegrond te zijn verd acht, nu door moordenaarshand is gevallen , heeft mij diep

geschokt. Ik betuig u en de uwen m ijn oprechte deeln eming in dit smartelijke verlies. Het

gebeurde is een schande voor ons volk . U sterkte to ewensend onder deze beproevingen ,
w.g. W. Drees.' :"

Die brief is volgens de fam ilie later door een aantal mannen teruggehaald. Iet
Guljé, een van de dochters van de ingenieur, heeft daarover tegen Marian
Spinhoven, schrijfster van het boek Niet te geloven gezegd:
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Villa Ten Hout , Van Slingelandt laan 8 in
Leiden, het woonhuis van de Guljé's

[foto uitg. Aspekt].

Het was zo'n verschrikkelijke en vuile tijd. Daar kan ik nog een voorb eeld van geven. D e
condoléancebrief die Drees had gestuurd, werd een paar dagen later door onbekende man
nen teruggehaald. Gelukkig had ik nog de gelegenheid die brief over te schrijven."

Wi e die mannen zijn geweest en waarom de brief niet in handen van de fam i
lie mocht blijven, is een groot raadsel. Noch in de archieven van Drees, noch
in die van Jaap Le Poole, een oud-verzetsman die deel uitmaakte van het
College van Vertrouwensmannen en die over Guljé had verklaard dat deze
verzetswerkzaamheden had verricht, is die brief of een afschrift daarvan
teruggevonden. Was Drees inmiddels ingelicht over de erns tige beschuldigin
gen tegen de HCW en wilde hij de brief daarom zelf terug hebbe n? Dat is erg
onwaarschijnl ijk. Een man van het form aat van Drees zou daar nooit
opdracht voor hebben gegeven.

Guljé wordt begraven op het kerkhof naast de parochiekerk van de Heilige
Wi llibrordus te O egstgeest. Zijn gezin, familieleden , vrienden, kenn issen en
collega's zijn diep bedroefd dat deze intelligente en aardige man is gestorven.
H et gezin neemt afscheid van een vader die uitermate goed voor zijn dierba
ren heeft gezorgd.
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Wie de moeite neemt om eens te zoeken in de kranten die in die tijd in
Leiden en de regio verschenen, ziet dat de familie zich behoorlijk veel kon
permitteren. Beide dochters van Guljé reden paard. Marietje Guljé had zelfs
haar eigen paard, Favorite. In de oorlogsjaren kon Victoire Guljé het zich

veroorloven een tweede meisje voor dag en nacht aan te nemen, er werd
gekanood en er was een grote volière met veertig exotische vogels in huis. In
het jaar 1942 kocht Guljé nog een bouwterrein aan de Van Slingelandtlaan
ter grootte van 1.060 vierkante meter, wat hem op de somma van f 14.920
kwam te staan. Veel krimp had het gezin dus niet in die moeilijke oorlogs

jaren. " Guljé moet flink hebben verdiend met al de commissariaten die hij
had, onder meer bij de Hoogovens, bij de firma Zaal berg in Leiden en tal van

andere bedrijven en instellingen .
De teraardebestelling van Guljé wordt bijgewoond door een groot aantal

vooraanstaande industriëlen en politieke kopstukken, onder wie mr. L.G.
Kortenhorsr, toen nog lid van het fractiebestuur van de Katholieke Volks

Partij (KVP) in de Tweede Kamer. En natuurlijk is er veel personeel van de

HCW aanwezig.

Verzet

Verzetsman Jaap Le Poole houdt aan het graf van Felix Guljé een indrukwek
kende rede waarin hij memoreert hoe hij met Guljé illegaal werk heeft ver
richt. 'Toen uit België het verzoek kwam om koeriersverbindingen met
Londen tot stand te brengen heeft hij veel te danken gehad aan het voorbe

reidend en inlichtend werk van wijlen ir. Guljé', zo schrijft het Leidsch
Dagblad na de begrafenis. 'Voorts memoreerde spreker het feit dat toen hij
moest onderduiken hij bij de familie Guljé een gastvrije verblijfplaats vond."?

In het dossier over de HCW in het Nationaal Archief bevindt zich een brief

van Le Poole, waarin nader word ingegaan op het verzetswerk van Guljé. Hij
is gericht aan het hoofd van de Politieke Opsporingsdienst (1'00) .

Begin december 1942 evacueerde ik uit Noordwijk aan Zee naar Leiden en vestigde mij
met mijn gezin bij Mej. EA. Le Poole, van Slingelandtlaan 5; bij ons hadden twee
Joodsche landgenoten onderdak gevonden , die tevens daar een onderdak vonden. Om op
alle eventualiteiten voorbereid te zijn, stelde ik mij aan stonds in verbinding met Ir. Culj é,
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College van Vertrouwensmannen, 6 mei 1945.
Tussen bekende en minder bekende personen

staande op de tweede rij, rechts van de dames(!):
Jaap Le Poole [foto NIOD; uit: F. de Jong e.a .,
Het socialistenboek (Waanders Zwolle / IISG,

____.,.._:"'A_m_s_t_er_d...am 2008), 52].

opdat onze hu isgenoten in geval van onraad zich voorlopig in zijn woning schu il konden
houden. Er bestond voor mij alleszins aanleiding in contact met hen te treden, aangezien
de familie Guljé sinds begin juli 1942 een joods echtpaar bij mej. Le Poole in huis foura 
geert. Ged urende 1943 tot aan het einde van de oorlog toe is de heer Guljé mij op aller
lei wijzen behulpzaam geweest, o.a. met het verschaffen van inlichtingen op economisch
gebied , welke ik als leider van een spionagegroepje voor rappo rten e.d. nodig had. Voorts
is mij bekend dat de heer Gu ljé steeds zijn hu is ter beschikking stelde van mensen, die in
nood verkeerden. O ok zelf heb ik bij herhaling daarvan gebru ik gemaakt. '·

Er is nog een tekst van Le Poole beschikbaar. Dezelfde tekst gaf Lou de Jong
aanleiding een voetnoot over de zaak op te nemen in zijn standaardwerk Het
Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Le Poole schrijft:

Eind december 1942 werd de kuststrook ont ru imd. Wonend in Noordwijk aan Zee met
sinds begin oktober onze eerste Joodse onderduiker in huis - zijn toekomstige vrouw zou
zich later bij ons voegen - raakte Leiden in last. Gelukkig woonde in die stad een tante 
Françoise A. Le Poole, Van Slingelandrlaan 5, ruim behui sd en naar onze verwachting
openstaand voor onze tijdeli jke gezinssamenste lling. En ja, hoor, wij waren welkom, maar
dan moest ik wel eerst onderdak zoeken voor het Joodse echtpaa r op haar zolder. Voor hen
en ook voor onze onderduikers was geregeld dat zij in elk geval van nood altijd terech t
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konden bij de buren , het gezin van ir. F. G uljé. Deze werd medewerker van de groep
Blaau w/Rinus, en was in ande r opzicht ook een belangrijk contact. Ten tijde van de Franse
bezetting van het Rijnland na de Eerste Wereldoorlog had hij van advies gediend aa ngaa n
de de cont role op de metaalindu strie. Zo had G uljé de vader leren kennen van Krirn inal
kom missar Frank, die hij enkel e malen met succes voor onze groep heeft benad erd. Zo
werd onze latere schoonz uster op zijn aanwijzing vrijgelaten twee dagen voor de afvoe r van
de vrouwen uit het Rotterdamse Hu is van Bewaring naar Vught en van daar naar
Ravensbruck. Schermer ho rn vertegenwoo rdigde de Regering bij de begrafenis van G uljé.
Na regelmatig overleg met de procur eur-generaal Versreeg - was de dader met een ho ofd
doekje echt een vrouw, was een van de vele vragen - conclud eerde deze na twee jaa r dat
het zoeken naar een naald in een hooiberg bleef."

Marian Spinhoven schrijft in haar boek dat deze brieven waarschijnlijk
C ulj é'svrijlating uit de Leidse Doelenkazerne , waar hij van augustus tot okto
ber 1945 werd opgesloten op verdenking van collaboratie, heeft bespoedigd.
Een aantekening van de Commissie van Vooronderzoek (eva), die de zaak
tegen Guljé en zijn mededirecteuren A. Prinsen en J.E. Colin samen met de
POD behandelt, werpt een raadselachtig licht op de brieven van Jaap Le Poole.
De notulist van de evo schrijft op 28 maart 1946: 'Het geval wordt
beschouwd als opzet van Le Poole.'"

Waarom wordt hier gesproke n van een 'opzet' en hoe moeten we dat
woord inte rpreteren? Bedoelt de commissie dat Jaap Le Poole de zaak willens
en wetens heeft doorgedrukt, ondanks het feit dat de commissie genoeg
belastend materiaal over Guljé in handen heeft? Verwijt de com missie Le
Poole dat hij de rechtsgang heeft gefrustreerd?

Het is in dit verband zinnig een artikel aan te halen dat J.L. Heldring op
9 november 2006 schreef in NRC Handelsblad. Hi j schrijft in dat artikel over
Le Poole en put daarbi j uit het boek Op oorlogspad Jaap Ie Poole, verzetsman
voor het leven van Hinke Piersma. Heldring beschr ijft hoe dr. H.M.
Hirschfeld, 'de economische tsaar tijdens de bezettingstijd', er na de oorlo g
bij een zuiveringscommissie mild vanaf was gekomen. Heldring no emt dat
opvallend, omdat de 'onverzoenlijke Mr. Le Poole lid van die commissie was,
ja, zelfs secretaris' . Heldring schrijft naar aanleid ing daarvan een brie f aan de
weduwe van Le Poole die hem laat weten dat haar man helemaal niet zo
onverzoenlijk was. Le Poole weigerde in het begin van de oorlog de Ariër
verklaring te tekenen. Dat was de opmaat tot zijn verzetswerk. Hij orga
niseerde hulp voor onderduikers, vooral joden , en werd een belangrijke
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verbind ingsma n en inform atiebron voor de Londen se regering. Tegen het
einde van de oo rlog nam hij plaats in het Co llege van Vertrouwensma nne n,
een door de Nederlandse regering in Londen ingesteld college dat tot taak

had om vanaf de bevrijding to t de teru gkeer van de regering in Nederland als
haar vertegenwoordiger op te trede n en zo te voorko men dat er een gezags
vacuüm zou ontstaan.

Le Poole werd na de oorlog lid van de Voorlopige Staten-Ge neraa l en zat

in tal van zuiveringscommissies. Als directeur van de Stichting Toezich t
Politieke Del inquenten, gevestigd aan het Plantsoen in Leiden, toonde hij
volgens Heldring vooral aan 'dat het hem niet om wraak te doen was' . 'W ie
zou hebben gedac ht dat hij zich zo druk zou maken voor de heropvoeding,
hu isvesting enz. van NSB'ers?' , schreef dr. Willem Drees. Le Poole en zijn

vrouw namen zelfs de zoon van de ter dood veroordeelde NSB'er Robert van
Genechten in huis, nadat de man zich van het leven had beroofd. En zo

noemt Heldring nog een aantal zaken op waarui t blijk t da t Le Poole helemaal
niet zo onverzoenlijk was als werd aangeno men. 'Hij pleitte er zelfs voo r om
de weduwe van Rost van Tonningen niet haar staa tspensioen te ont nemen,

om dat haar man voor de oo rlog immers een legaal lid van de Tweede Kamer
was geweest. O pmerkelijk was oo k zijn actie voor de vr ijlating van de Drie
van Breda.':"

Het lijkt ero p alsof Le Poele met zijn gedrag wilde zeggen: 'Wij, verzets
mensen, en de collabo rateurs, zaten allemaal in hetzelfd e schuitje, en hoe ver
keerd een ma n ook is, als hij overboord slaat en dreigt te verzuipen, haal ik
hem uit zee.' Is het da t wat de Commissie van Vooro nderzoek bedoelt met de
frase: 'Het lijkt een opzet van Le Poole? Ongetwijfeld zal Le Poole als direc

teur van de Stichting Toezicht Politieke Delinquenten het strafdossier van de
HCW hebben ingezien en net als Mei huizen nu hebben moeten constateren
dat de Du itse orde rs de HCW geen windeieren hadden gelegd. Maar hij was

een vergevingsgezind man en dat , in combinat ie met G uljé's verzetsactivitei
ten, zal de doorslag bij hem hebben gegeven om te pleit en voor de vrijlating

van Guljé.
Laten we ervan uitg aan dat G uljé inderdaad in het verze t zat. Maa r als dat

zo was, moet dat zich wel zeer in het verborgene hebben afgespeeld. Ook nu
is er - beha lve dan in de brieven van Le Poole - niets bij andere instant ies
meer te vinden over het verzet van G uljé. Alleen mr. Kortenhorsr, met wie
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Guljé in de Rooms-Katholieke Algemene Werkgevers Vereniging zat en met
wie hij, naar eigen zeggen , heimelijk vergaderde, memoreerde net als Le Poele
de verzetsactiviteiten van Guljé in zijn in memoriam over Guljé in het Leidsch
jaa rboekje.24

Iemand die verzetswerk verrichtte, van wie wél sporen in de archieven kun
nen worden teruggevonden was W.A. Schrandr, de directeur van de firma
Zaalberg in Leiden , waar Guljé commissaris was. Hij heeft de Zeeuwse wate

ren en de daar door de Duitsers aangelegde versterkingen in kaart gebracht
en die informatie gezonden naar de Nederlandse gezant in Stockholm.
Guljé's dochter Liesberh, die op 86-jarige leeftijd is overleden, was met een
lid van de familie Schrandt getrouwd.25

In haar boek haalt Marian Spinhoven een brief aan van Jaap Le Poole:

In november 1942 hadden een mijner vrienden en ik via een Belgische organisat ie het ver
zoek gekregen hier te lande een groepje te vormen dat onz e regering op sociaal-eco no
misch, politi ek en cultureel terrein zou voorli chten en de geallieerde legerleiding op mili
tair gebied. Zowel in verband met de voorlich ting op sociaal-economisch als m ilitair ter
rein (industriële installati es) heb ik een voortdurend conta ct gehad met Guljé, die op dit
gebied een deskundige was."

Zou Guljé, die niet alleen commissaris was bij de Hoogovens, maar ook bij
Zaal berg in Leiden, samen met Schrandt verzet hebben gepleegd? En dan in
die zin dat Schrandt de installaties en verdedigingswerken van de Duitsers

fotografeerde en Guljé een en ander interpreteerde en doorstuurde aan Le
rooie? Het is misschien ver gezocht maar als collega's van elkaar moeten
Schrandt en Guljé waarschijnlijk toch wel van elkaars verzetsactiviteiten op
de hoogte zijn geweest. Ook van Schrandt is eigenlijk alleen maar bekend dat

hij die verdedigingswerken heeft gefotografeerd. Voor de rest is er geen enke
le aanwijzing dat hij verzet heeft gepleegd . Guljé en Schrandt - twee zwijgers
bij elkaar. Het zou aardig zijn om bij de Kanselarij der Nederlandse Orden
na te gaan ofW.A. Schrandt nog een onderscheiding heeft gekregen voor zijn

verzetswerk.

Onderduiker

Eugène Guljé heeft zich net als Le rooie uitgelaten over onderduikers bij hem
thuis, althans over één onderduiker:
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De zoon van onze huisarts, Hugo N iemer, was bij ons ondergedoken. Toen de D uitsers
daarvan lucht hadd en gekregen en de boel kwamen onderzoeken, di rigeerde mijn vader ze
naar mijn kamer. Hi j dacht waarschijn lijk: mijn zoon heeft toch weinig of niks op z'n kerf
stok, die loopt geen gevaar. Maar ik werd gearresteerd en mo est naar Vught.

Daar, in dat concentratiekamp, wist Eugène op wonderb aarlijke wijze te ont
snappen. Hij wandelde gewoon de poort uit en deed toen hij de bewaker zag

alsofhij in het kamp een karweitje had verricht en daarmee jèrtigwas.27

Deze onderduiker, Hugo Niemer, heeft in 1943 en 1944 ondergedoken
gezeten bij de fami lie, volgens een persoonlijke verklaring in het cABR-dossier
van de HCW.2H N iemer was de zoon van een Leidse hu isarts. Ook Hugo zelf

was arts. Na de oo rlog - toen G uljé daar al was vrijgelaten - ging hij zelf als
kamparts in de Doelenkazerne werken. Hij werd ingedeeld bij wat op zijn
persoonskaart staat genoteerd als de ' inwendige dienst' ."

Nota

Intrigerend is de nota die Gulj é schreef en die later - aannemelijk via Le

Poole - naar de regering in Londen is gezonden. Het gaat hier om het docu
ment: Economischepolitiek in Nederland tijdens de bezetting endaarna. In zijn
inleiding schrijft Gulj é:

Bij elk dezer onderwerpen (te weten: mon etaire politiek, prijsbeheersching, distr ibutie,
organisatie van het bedrijfsleven en belas tingen) hebben wij ook gewag gemaakt van de
houding van het bedr ijfsleven ten opzichte van de getroffen maatregelen. Daar deze maat
regelen, althans in hun feitelijke uitvoer ing - geen Nederlandsche doch Duitsche belan 
gen beogen te dienen , is die houding echter vrijwel algemeen negatief. Bovend ien is die
houdin g slechts van weinig betekenis voo r de toekomst, wanneer de politieke en econo
mische omstandigheden geheel verschillend zullen zijn."

Aan de ene kant dus samenwerking met de Du itsers - en goede samenwer
king zoals uit het onderzoeksdoss ier inzake de HCW blijkt - aan de andere

kant: vooruitkijken naar de tijd dat zij verslagen zullen zijn. Schipperen heet
dat. Maar dat het document niet in ha nden van de Duitsers had moeten val
len, is duidelijk. Dat blijkt al uit de aanhef van het eerste hoofdstuk, dat
begint met de zin : 'Terwijl het land werd leeggeroofd ... ' Alleen al voor die

ene zin zou G uljé naar een con centratiekamp zijn gestuurd. Het stu k is
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geschreven in april 1943 en dat getuigt van enige moed. Je vraagt je af waar
om Guljé dit risico heeft genomen. Wilde hij aan de regering in Londen laren
zien dat hij op economisch gebied zijn mannetje wel stond, dat hij ideeën had
waarmee hij de economie in Ned erland na de oo rlog weer in het zadel kon
helpen? Was het misschien een verkapte sollicitatie naar een min isterschap?

Eugène Gulj é liet mij in 1998 weten dat zijn vader in de race was voor een
min isterschap bij het ministerie van Handel en Nij verheid.

Wat aan de moord op Guljé voorafging

In den beginn e is het zo geweest dat vrijwel het gehele bedrij fsleven (... ) met de pet in de
hand naar de Duitse instanties is gegaan om te vragen of ze a.u.b mocht en werken."

Meer dan de helft van de indus trie was in de lente van 1944 werkzaam in opdracht van
en ten behoeve van de Duitsers. Stri ngente berechting en zuivering zoude n daarom onver
mijdelijk schade hebben gebracht aan de wederopbo uw,"

Deze citaten kom en uit Joggli Meihuizens boek Noodzakelijk Kwaad, over
economische collaboratie in de Tweede Wereld oorlog. Hij stelt dat tweeder
de van de economische collaboratiezaken nooit is behandeld. Hij karakteri
seert dat in zijn boek als 'opportunisme in dienst van de wederopbouw', waar

hooguit een handje vol comm unisten en PvdA'ers tegen protesteerd en ."

Dezelfde Meihuizen:

Het vervolgingsbeleid was er weloverwogen op gericht degenen die van belang waren voor
de wederopbouw te sauveren . Waa r desondanks gevaar dreigde, stuurden démarches het
beleid bij. De afdoe ning van de zaak tegen de directie van Werkspoor, dest ijds de grootste
machinefab riek van het land , casu quo haar wpma n Damme sr., is er een schoolvoorbeeld
van dat de 'groten' ontz ien werden en de 'kleinen' vervolgd. Daarmee is de conclusie van
strafrechtgeleerde mr. A.D. Belinfant e dat er geen sprake was van klassenjustitie niet
gerechtvaardigd.' Belinfant e sch reef dat laatste in zijn boek In plaats van bijltjesdag."

Berechting van de directeuren van de HCW, te weten F. Guljé, J.E. Co lin en
A. Prinsen , heeft nooit plaatsgevonden. Wel is er uitgebreid onderzoek ver
richt door de 1'00, de Commissie van Vooronderzoe k van Leid en en door

andere instanties. Meihuizen schrijft daarover:
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Met de procureurs-fiscaal bij de bijzond ere hoven was overeengeko men dat uit elk van de
ressorten één collabo ratiezaak behor ende to t de 'bovengrens' met spoed als 'testcase' zou
wo rden aangebracht. In Amsterdam was dat de zaak De Vilder (Amsterdamse Ballast
Maa tschappij) en in het ressort Den Haag de zaak tegen de directie van de Hollandsche
Co nstruct ie Werkplaatsen in Leiden."

Mr. Kort enh orst heeft hierin als voorzitt er van de Z uiveringscommissie

Metallurgische Indust rie een grote, sture nde rol gespeeld.
U it de twee dikke dossiers in het Ce ntraa l Archief Bijzondere Rech ts

pleging (CABR) over het on derzoek naar economische co llaboratie van de
HCW blijkt dat het bedrij f orders heeft uitgevoerd ten behoeve van de D uitse
Kriegsmarine en het Sonderkommando Fähre (Scheepvaart) ;" Uit een uitvoe
rig schrijven van de direct ie komt naar voren dat het vooral de algemee n

bedrij fsleider H. Vollmar is geweest, die zich heeft ingespannen om de bezet
ter van dienst te zijn . Door zijn ged rag konden de Duitsers zich in de jaren
'43 en '44 'als meesters bewegen in de localiteiten van de fabriek'. De d irec

tie mo est op zeker moment kiezen voo r het verlenen van medewerking aan
de A rbeitseinsatz, waarbij werkkrach ten van de fabriek massaal naar Duitsland
zouden worden gestu urd , of voor het behoud en van bedrijvigheid in de
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fabriek zelf, al zou deze dan ten dele ten gunste van de Duitsers moe ten
kome n. De di rectie koos voo r de laatste optie.

Er werd gewerk t voor de Duitsers, maar zoveel mogelijk getrainee rd. M r.
Korrenhorst. voorzitte r van de Commissie Bed rijfszuivering, noemde dit in
de Tweede Kamer na de oo rlog 'bovengronds verzet'. Daarmee bedoelde hij
dat de meeste bedrij ven gewoon doorwerkten onde r de Duitsers, maar een
vert ragende tactiek hant eerd en als zij orders voo r hen moesten uitvoeren. In

dit verband is het aardig om op te merken dat de HCW in 1940 konden uit
breiden en tegen alle verwachtingen in het dochterb edr ijf, de NEM , een prima

notering haalde op de beurs.
De HCW was wat de Duitsers 'Federführer' noemden. Het moest ten

behoeve van de bezetter optreden als administratief centraal punt voor de ver

spreiding van opdrachten van het Sondereommando Fähre. Er kwamen
opdrachten binnen van meer dan een half miljoen gulden, een heel bedrag in
een tijd waarin men het niet had over miljonairs maar over ronnairs."

In Leiden gonsde het in die oo rlogsjaren intussen van de geruchten. De
HCW zou bommen, torpedo's en andere munitie maken voor de Duitse oor

logsindustrie. O ok de illegale pers probeerde het bedrijf zwart te maken. Zo
schreef het verzetsblad Kroniek van de Uléek op 12 oktober 1944:

Achter de schermen beweegt zich de heet Gul jé die zich nu reeds voorbereidt om na de
oo rlog alles goed te ptaten en zodo end e hoopt nog een vooraanstaande figuur in het poli
tieke leven te wo rden . Ook uit and ere gegevens die ons ter beschikking staan , blijkt zon
neklaar dat dit bedri jf van A tot Z rot is."

Maa r in novemb er 1944 neemt de Kroniek van de Uléek de beschuldigingen
teru g en schrijft: 'O nze insinuaties aan zijn ad res waren op zijn minst geno
men voo rbarig."?

Publieke opinie

H et Militair Gezag in Leiden besloot de directeuren van de HCW toch voor
een tijdje op te sluiten. H et 'word t verstandig geacht te beginnen met alle drie
de heren huisarrest te geven , vooral met het oog op de publi eke opini e.:"
Guljé werd door de Commissie van Vooronderzoek getypeerd als 'een zwak
ke broeder' , Colin 'kwam rond voor zijn opinie uit' en maakte 'propaganda
voor de NSB' en directeur Prin sen van dochtermaatschappij de NEM was een
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De Doelenkazerne als t ijdelijk
interneringskamp

[foto Regionaal Archief Leiden].

'slimme', die één week na de capitu latie al in Duitsland zat voor zaken.'
Alle arbeiders waren volgens dit document lid van het Nederlandse

Arbeidsfro nt en Co lin had nauw contact met het Co mmando Siebel, dat
werd geleid door een zwager van Hermann Goering:

Siebel heeft hen ingeschakeld voor het bouwen van kleine scheepjes, waarmee ze over
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rivieren gingen. Colin heeft de Grofsmeder ij geforceerd deze eveneens te vervaard igen; ze
konden er niet ond eruit maar hebben zeer vertraagd gewerkt, waarbij ze door de HCW

steeds achterna werden gejaagd."

Guljé en Co lin werden op 11 augustus 1945 in bewaring gesteld in de Leidse

Doelen kazerne, Prinsen al op 8 aug ustus 1945 . D e internering van de heren

was volgens de Com missie van Vooronderzoek 'steeds meer gerechtvaardigd

do or het bij het on derzoek naar vore n geko men materiaal' ."

Eerder, op 14 juli 1945, was er een verhoo r afgeno men door de roe.
Daaruit blijkt dat med edirecteur Colin, d ie bij elkaar zo' n achtt ien maanden

heeft vastgezeten, de technische leiding had van de fabriek en dat G uljé de

commerciële kant behartigde. Colin werd door de Bijzondere Rechtspl eging

als de grote boosdoener beschouwd. D e minister van Justitie werd door de

Belgische ambassad eur in Nederland gewaarschuwd dat ze Colin behoorli jk

moesten behandelen en niet over de grens 'terug m oesten trappen'. D at zou

in Belgische kringen namelijk wel eens gevoelighede n kunnen opwe kken."

Procureur- fiscaal mr. J . Zaaijer, die de zaak beh andelde, trok zich daar

weini g van aan. 'Ik gevoel er niets voo r de zaak C olin met voorra ng te behan

del en omdat hij een vreemdeling is en een gezant als kru iwagen heeft. Valt er

echter in verband met de zaak iets te antwoorden dat bevredigend klinkt? ',

schreef hij aan de minister van Ju stitie op 7 december 1946 .44

Op 27 december 1946 werd Colin vrijgelaten . De Commissie van

Vooronderzoek in Leid en schreef:

Gevolg is dat de getu igen 'dicht' zijn en zulks van slechte invloed kan zijn op de afWerking
van de zaak HCW. Buitenlandse Zaken wenst geen kwestie te riskeren met het Belgische
cons ulaat, gezien de goede verhouding met België. M r. De Bl écourr had aan Mr. Braun
verzocht de vrijlating zo lang mogelijk op te houden."

Kennelijk waren de getuigen , die zich ook onder het personeel van de HCW

bevonden, bang voor Colin, over wie werd gezegd dat hij 'over lijken gin g' .

Maar terug naar Guljé. Al in de aanvang van het proces-verbaal van 14 juli

1945 zegt hij dat hij zeer gehaat werd door de Duitsers. Hij heeft daarbij als

bewij s enige processen-verbaal van de Sicherheitsdienst (50) bij zich. Wellicht

werd hij door Vollmar, Rijksduitser en bedrijfsleider van de HCW , gehaa t en

door nog wat andere landslieden van hem , maar met een man als Friedr ich

Frank kon hij goed opschieten . In de jaren na de Eerste Wereldoorlog had
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Friedrich Frank, leider
van het Sender
kommando Frank
[foto NIOD].

G uljé, als adviseur voor de metaalindustrie in het door de Fransen bezette
Rijnland , zaken gedaan met de grootvader van Frank en dat had tot bevredi

gende contacten geleid, ook met Franks zoon Friedrich ju nior, die de tweede
man was naast Schreie der, Kriminaldirektor van het Referat (afdeling) IV E

van de Gestapo in De n Haag."
Guljé beroept zich voor wat betreft het werk voor de Dui tsers op het

Landoorlogsregleme nt, de richtlijnen door de regering aan ambtenare n
verstrekt in 1937 en de Richtlijnen in mei 1943 door de regering gegeven,
waarbij wordt aangerad en : 'Blijf op uw post, de NSB-ers vervullen maar al te
graag de ledige plaatsen ."? Zijn bedrijfscredo was: 'Maak niets dat dood end

kan zijn.' Hij zegt daarover in het pro ces-verbaal: 'Wij hebb en dan oo k geen
duikboten of V-installaties gemaakt. Wel is een lood s gevorderd om V-insta l
lat ies in op te slaan .' Hi j vervolgt met de mededeling dat hij de keus kreeg
van de Duitsers: of tekenwerk make n of twintig constructeurs naar Duitslan d

sturen. Gu ljé koos voor de eerste op tie. Aan de Winterhulp heeft hij mee-



DE LIQUIDATIE VAN IR. EH.E. GULJÉ

93

gedaa n om niet een Verwalter te krijgen. Sommige vrienden van hem , zo
vertelt hij, raakte n in moeilijkhed en met de Duit sers, zoals Bruynzeel en

Regout:

De heer Van der Voo rt [acquisiteur bij de HCW] heeft daarvoor veel gedaan. Hij had zeer
veel Dui tse kanalen , bij voorbeeld Fiebig. een belangrijke en gevaa rlijke Duitser. voorz itter
van de Abteilung Bewaffnung und Munirion , en kende hem al twint ig jaar. Fiebig was
hem dank verschuldigd . Doo r toedoen van Fiebig is mr. E.E . Menten te Warmo nd gered
van de kogel. H ij regelde deze zaak met H aub rock, Sachbea rbe irer van mr. Menten. Op
deze wijze is ook jh r. De Braauw van de kogel gered."

Van der Voort wilde als tegenprestati e wel dat Guljé hem f 12.500 gaf die hij
nodig had om zijn schoonzoon aan een praktijk als arts te helpen. Dit bedrag
werd afgeboekt op Duits werk. In 1944 is f 7.500 terugbetaald. 'De rest is
gebruikt om een officier om te kopen , waardoor wij Vollmar (de algemeen
bedrij fsleider) kwijt kond en raken .':"

De rechercheurs die Guljé ondervroegen, ontdekten een zwarte kas bij het
bedri jf. Er zat aan het eind van de oo rlog f 229 .80 0 in. Die zwarte kas zou,
volgens Guljé, zijn gebruikt voor steun aan onderduikers. 'Ook hebb en wij
er voedsel voo r gekoc ht dat wij onder het personeel of speciaal onder de
beamb ten hebben verdeeld. O nze menin g was dat de beambten het over het
algemeen moeilijker hadden dan de arbeiders, die nog wel aan het een en

ander konden ko men. Van een loonsverlaging na annulering van een Dui tse
opdracht weet ik niets af.'lo

O p 8 augustus 1945 wordt G uljé door mr. Henri Taud in Chabot van de
Commissie van Vooronderzoek Leiden en Herman de Koning van de
Politieke Recherch e Dienst te Leid en verhoord. Ook weer over de zwarte kas.

Daarin zouden de inkomsten en ui tgaven voor materiaal zijn genotee rd waar
mee voor Nederlanders werken werden uitgevoerd, materiaal dat van de
Duitsers werd gestolen. Namen van die Nederlandse opdrachtgevers wenst
G uljé niet te noemen, 'daar ik dit niet fair vindt ten opzichte van de clien
ten'.jl

Volgens Guljé was de zwarte kas ten dele bedoeld om steun te verlenen aan
werklieden die geen gehoor zoude n geven aan de Duitse oproep van tewerk
stelling elders. Op 9 februari 1942 werd HCW-werknemer Hoogervorst gear
resteerd omdat hij op het werk de uitzend ingen van Radio O ranj e had

besproken. N a een dag werd hij weer vrijgelaten. In april van datzelfde jaar
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ontving hij een schrijven dat hij omslagen was bij de HCW. Guljé is hem per
soonlijk twee keer f 150 komen brengen.

De administratie van de zwart e kas ging als volgt in zijn werk. Wanneer er
werk moest worden verrich t voor Nederl ands e bedrijven, boekte men de

materialen en de arbeidsuren deel s op rekening van de Duit sers. Het geld dat
door de Nederlandse bedrijven werd betaald aan de HCW was voor een groot
deel du s pure winst. De zwa rte kas werd bijgehouden door ene me vrouw
Karreman, die niet bij het bedrijf zelf werkte maar elders. Er was een soort

staffel gemaakt waarop de namen van de directeuren met de eerste letter van
hun achternaam werden vermeld. Van het geld in de zwarte kas werd en
levensmiddelen gekocht die ten goede kwam en aan de directie. En aande
len." Daarover schrijft de Com m issie van Vooro nderzoek: 'Het is onbegrij

pelijk dat de directie zo geheimzinnig is met de inkomsten van de zwarte kas;
immers wannee r dit inderdaad Nederlandse werken zijn, behoren dit ook
werken te zijn van norm alen aard en prijs, die het daglicht volkome n kunnen
zien.>'

Sraking

Op vrijdag 30 april 1943 staakten de arbeiders van de HCW. Het was een
zogenaamde sympathiestaking. De aanleiding tot de staking was de bekend
making op 29 april 1943 dat N ederland se oud -militairen, die in de meidagen

van 1940 hadden gevochten , zich mo esten melden voo r krijgsgevangenschap
en arbeidsinze t in Duitsland. Die dwingende oproep aan zo'n 300.000 mi li
tairen stuitte op veel verzet bij de Nederlandse bevolking."

H . Vollm ar, de algemeen bedrij fsleider, deed op 25 mei aangifte van de sta
king bij de Sicherheitsdienst. Het afschrift van die aan gifte is bewaard:

O p vrijdag 30 april 1943 stelde ik tegen 14.1 5 uur vast dat de arbeiders hun werk niet
meer opnamen. Ik sommeerde hen weer aan het werk re gaan. Ik heb dar meerd ere malen
gedaan maar ze gingen niet meer aan het werk. Om 16.30 uur werd het loon pas uitbe 
taald, dus ze moesten wachten. Ik bracht Guljé van een en ander op de hoogte. Hij zei:
' Ik zou als ik u was maar niet teveel onderne men tegen de arbeiders.' En ik zag dat hij zich
daarbij verkneukelde . Ik vroeg hem of hij zich met de Ortskommandantur in verbinding
wilde stellen. Daarop gaf Guljé mij het antwoo rd dat hi j n iets te maken had met de
Ortskommandantur. Hij zou de Riistunginspektion wel op de hoogte brengen. Ik wilde de
Ortskommandantur zelf bellen, maar moest vaststellen dat de stekkers van de telefoons
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eru it waren getrokken. Ik nam de telefoon van de portier en belde de Nede rlandse politie
om hulp tegen de staking, maar ze deden niks. Ik hoorde hoe de arbeiders bu iten , vooral
[... ] Pornpc, de leider van de staki ng, de boel ophitste. Ik kon het niet goed verstaan, want
met één oor hoor ik slecht. Pornpe is een felle prop agandi st van de SOAP. H ij voegde me
roe: 'Jij komt nog wel een keer aan de beurt.' Ook arbeider Blom gehoorzaamde mijn
opdracht om de machines te bewaken niet , ik was bang dat de arbeiders die wel eens kapot
konden maken . In het bijzonder wil ik u nog opmerkzaam maken op onze directeur
Gu ljé. Hij is een vijand van de Du itsers. Tijdens de staki ng heeft hij niets ondernomen
om de arbeiders weer aan het werk te krijgen. "

Guljé voelde zich gedwo ngen de staking aan te geven bij de Duitse autor itei
ten. De tekst van de brief die hij heeft geschreven is helaas niet meer te
traceren in het cABR-doss ier. Maar dat die brief, waarin de staking werd

vermeld, is geschreven, staat wel vast. De verb alisant meldt namelijk:

Een door de heer Gu ljé geteke nde kopie van een schrijve n gericht aan een Duitse instan
tie en meldende de sympa thiestaking van mei-ju ni 1943 bevindt zich in het dossier. Het
origineel van deze brief is door een der personeels leden uit de uitgaande post weggeno
men, zodat de betrokken Duitse instantie dit schrijven nimmer in handen kreeg. De
opdracht was echter de staking te melden ."

Die wetenschap heeft de verbalisant uit de mond van Hend ricus Marinus van
Wel (geboren 6 augustus 1921 ). En oo k kant oo rbediende [anse, d ie woo nde
aan de O ude Singel 10 in Leiden, wist af van de brief. Hij heeft hem getypt

maar niet verzond en en keurig de postzegels geboekt. Hij verklaarde tijden s
het verh oor dat hij de brief veertien dagen later bij hem thuis had opgebor
gen en dat hij hem to t na de bevrijding in zijn wo ning heeft gehad. De brief
was gericht aan Sonderstab Feldmeijer, Parklaan 54 in Eindhoven."

Zelf verklaarde Guljé daarover tegen de pao:

De melding aan de D uirsche instant ies van de sympathiestaking in mei 1943 heb ik
behandeld. Wij hebben een br ief geschreven aan een of andere instanti e te De n Bosch, d ie
ons indert ijd opdroeg melding te maken van bijzondere omstand igheden. De dag na de
staking werd ik opgebeld door de so en werd ik naar Den Haag ont bode n. Mi j werd ver
weten dat ik de so niet op de hoogte had gesteld van de staking. Tenslotte is daar de brief
die wij overigens nimm er verstu urden doch waarvan de copie zorgvu ldig bewaard werd,
mijn redd ing geweest."

De staking was dus al een dag nadat hij plaats had gevonden bekend bij de
Sicherheitsdienst. Wat zouden de gevolgen zijn geweest voor de arbeiders die
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Victoire J.M. Guljé-Berger,
weduwe van ir. Guljé
[uitg. Aspekt] .

aan de staking hebben deelgenomen? Het vreemde is dat er in het proces
verbaal melding van werd gemaakt dat de brief van Gulj é zich in het dossier
bevond. In het proces-verbaal wordt niet de precieze tekst van de brief weer
gegeven. Is het nu zo geweest dat kantoorbediende Janse de brief op eigen ini
tiatief heeft acht ergehouden en bij hem thuis heeft verborge n om die na de
bevrijdin g aan de POD te laten zien of heeft Guljé hem daartoe de opdracht
gegeven?

Doelenkazerne

Tussen de verhoren door zat Guljé in de Doelenkazerne gevangen . Het was
er verschrikkeli jk. In een verslag meldt Guljé: 'T ijdens de aanvrage door een
arts om ontslag voor een jong meisje dat ernstig diabeteslijdster was, zegt de
kamparts: "Politiek verleden speelt een gro tere rol dan gezondheid'''. En even
verdero p:
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Een patiënt met een blaasfisrel. waardoor de ur ine nog over de buik sicpelt (deze man was
uit het ziekenhuis gesleept) komt wel op de ziekenzaal, maar wordt niet ontslagen, even
min als een patiënt met dr ain , waaruit stinkende etter kom t. Op de ziekenzaal liggen tus
sen de gewone patiënt en allerlei besmettelijke ziekten, zoals r.b.c., diphterius, dysent erie.
Van den heer Van D uin, lijdende aan de laatst genoemde ziekte, is nooit de faeces o nder
zocht. Hij is op het laatste ogenblik voor zijn dood overgep laatst naar het Academi sch
Ziekenhuis te Leiden. Het sectierapport wees uit: r.b.c, van de ingewanden. De parient
deed dagelijks ontlasting voor het bed op ondersteek op steel. Op de muur van een van
de wc's stond daarna de naam van de kamparts geschreven met de tekst ' De beul van de
Do elenkazerne. Het a.s. lijk'."

Gulj é hield alles bij en maakte er een rapp ort van. Da t geheime rapport en
enkele brieven van medegevangen en speelde hij door aan mr. Korrenho rsr,
secretaris van de Algem ene Rooms-Kath olieke Werkgevers Vereni gin g, die
deze informatie op zijn beurt weer ter hand stelde van premi er Beel.?'
Tegenover de politi e betitelde Victo ire G uljé het personeel van de Doelen
kazern e als 'scharensliepers' .61

S.M.S. Reitsma, hoofd van de sectie II BD ops poring en aanhouding van
politiek verdachte personen, verklaa rde in 1947 voor de Parlementaire
Enquête Co mmissie over de toestanden in de Doelenkazerne:

Ik heb Sachsenhause n, Buchenwald en een vernie tigingskamp meegemaakt. Wat wij heb
ben meegemaakt was erger dan in de Doelenkazerne. In Vught ben ik door Oostenr ijkers
geslagen. Mijn hele gebit eruit. Maar bij de bewakingskampen zat canaille. Het was een
bende. Om typistes werd gevochten. Nat uu rlijk krijgt men de verkeerde mensen ."

Twee maanden na zijn arrestatie werd Guljé vrijgelaten. De scho rsing werd
echter niet opgeheven . Bovendien kreeg hij huisarrest opgelegd . H et onder
zoek naar de collaboratie van de HCW du urd e to t 3 janua ri 194 7. De zaak

werd geseponeerd en alle directeuren werde n van rechtsvervo lging ontslagen.
G uljé heeft dat niet meer mogen meema ken.

Mr. Kortenhorst karakteriseerde, zoals eerder gezegd, de werkwijze van de
Hc w-directeuren als 'bovengronds verzet'. Hij doeld e daarmee op het traine

ren van de werkzaamheden. ]oggli Meihuizen heeft daar zo zijn eige n gedach
ten over:

Er is door de heren dik geld verdiend . Ik moet bij die term 'bove ngronds verzet' onwille
keu rig denken aan D .U. Stikker, die directeur was van Heineken en bier leverde aan de
Wehrmacht. Doo r die leveranties kon men zien, zei hij, waar de troepen zich bevonden en
dat was belangrijk voor de geallieerde oorlogsvoering. Toen hij na juliaria's befaamde, maar
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door de Nederlandse regering als nier zo handig beoordeelde, pacifistische speech in New
York eens een aanvar ing met haar kreeg, zei Jul iana: 'Ja, meneer Srikker, u denkr toch niet
da t ik een "Het Bier is weer Besr'I-redevoering ga houden.' G uljé zal best wel wat d inge
rjes hebben gedaan . M aar dat neemt nier weg dat hij heefr gecoll aboreerd met de D uitsers.
Ook een collaborateur kan goede dingen doen."

Door de Tweede Kamer werd, volgens een artikel in de Nieuwe Leidscbe

Courant van 2a december 1945, forse kritiek uitgeoefend op de berechting
van collaborateurs en de manier waarop de Politieke Recherche optrad.
Verschillende Kame rleden verweten de politieke opsporingsdiensten dat zij
de mensen die ware n gearresteerd afh ielden van contact met hun raadsman.
'Streng is goed, maar recht moet er voo r alles zijn', zo lu idd e het commentaar
van de confess ionele partijen. Freule C. Wttewaall van Stoetwege n bracht het
'belachelijke gedoe' ter sprake van de POD te Rot terdam , die bij de 1a4 -jari 
ge mevrouw Herfst een onderzoek ging instellen naar haar polit ieke betrouw
baarhei d omdat de vroegere NSB-burgemeester van Rotterdam haar op haar
1a3 -de verjaardag een bezoek zou hebben gebracht. 'Zou men deze 1a4-jari
ge een blijvend gevaar voor de same nleving hebben geacht?' , zo vroeg de
freule zich af.64 Enige humor was deze dame niet vreemd.

Volgens Meih uizen was Guljé, als hij was blijven leven, berecht door de
Ce nt rale Zuiverings raad voor het Bedrijfsleven (CZR), net als zijn mede
directeur Colin. D it orgaan, voorgezeten door de vooraanstaande jur ist Jan
Do nner, had Guljé, evenals Co lin, waarschijnlijk schuld ig bevonden aan eco
nomische collabo ratie , maar vastgesteld dat dit te wijten was aan de dwa ng
der omstandig heden . Zo ging het met veel economische collaborateurs. Ze
werden niet of nauwelijks bestraft. H et pragmatisme of opportunisme in
dienst van de wedero pbouw vierde hoogtij : Nederland moest worden opge
bouwd en daar was het bedrijfsleven hard bij nodig. Meihuizen: 'Het hele
bedrijfsleven had boter op zijn hoofd. Guljé was een van de velen en handel
de niet anders dan de meesten in zijn positie.?"

De eerder genoe mde opspori ngsam btenaar Reitsma had zo zijn eigen
ideeën over Guljé. Ti jdens een verhoor door de Parlementaire Enquete
commissie was hij ronduit beschuldigend :

In seprember 1945 raakren wij onze macht kwijt als Milirair Gezag. Ik zal u een verhaal
vertellen, een goed voo rbeeld. U kent her geval Gul jé missch ien van de Leidsche
Constructie Werkplaarsen . Dar is een heel int eressant verh aal. Toen de zaak van her
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Mi lita ir Gezag langzamerhand naar het kabinet Scherm erhorn overging, kregen wij de
instructie: 'Guljé moet vrij!' Ik kende dat do ssier. Ik wist dat Guljé zijn arbeiders expres
selijk naar Du itsland heeft gestuurd, waarvan er verscheide net n) niet meer zijn terug
geko me n.""

Nog eenmaal moeten wij hier Reitsma aanhalen. Hij wist al zo'n beetje wat
G uljé te boven het ho ofd hing toen deze werd vrijgelaten u it de
Doelenkazerne:

Ik moest bij Generaal Kruis komen. Hij vroeg mij het geval Guljé nog eens te onde rzoe
ken . Ik heb het geval nog eens onderzocht. Ik ben naar Leiden gegaan, alwaar ik verschil
lende fami lies heb bezoch t. Ik bracht rapport uit bij Ge neraal Kruls en ik heb gezegd : 'Als
G uljé vrijkomt, gaat hij eraan' ."

Kennelijk was de haat tegen Guljé bij die Leidse families erg groo t. Zou
Reitsma, een scherpzinnig man, zich zomaar iets op de mouw hebben laten
spelden door deze families of was hij in staat om ook de beschuldigingen te
contro leren? Het zou interessant zijn dat onderzoek van Reitsma, als hij het
tenminste op schrift heeft gesteld, eens te lezen . Ik heb er naarstig naar
gezocht in de archieven maar het nog niet kunnen ontdekken.

Razzia's

Het ondergrondse blad Bureau Houtm an meldde op 20 november 1944 dat
er groo tscheepse razzia's werden uitgevoerd door Geo rgiërs in Leiden en
andere plaatsen.

In Leiden zijn ongeveer 900 man per gele tram aangekomen. Men heeft hen o nderge 
bra ch t in de Ho llandsche Constructie We rkp laatsen die 's och tends door de Grüpo waren
bezet. Volgens een verklaring van den co mma ndant van de bewakingstroepen zouden zij
o nmiddellijk te voet naar Delft vertrekken. De 500 porties die bij de gaarkeuken waren
besteld, zouden afbesteld zijn. Dit wijst ero p dat de razzia's niet het verloop hebben , dat
verwacht werd."

Een van de arbeider s van de HCW die naar Duitsland moest en het heeft over
leefd , was Henk Ribot . Zijn beroep was smid. Verm oedelijk is hij in mei-juni
1942 vertrokke n voor arbeidsdienst in Duitslan d. Ze vertrokke n met een
flinke groep anderen per trein vanuit Leiden. De meesten van hen waren
metaalarbeiders en werkten onder an dere bij bedrijven als de Grofsmederij,
de HCW en de NEM. Henk Ribot is inmiddels overleden. Zijn broer Gerrit was
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negen jaar toen de oorlog uitbrak. Hij heeft over de HCW nog wel het een en
ander gehoord van Henk.

Er waren opeens veel xsa'ers in dienst tijdens de oorlog. En dat waren geen vakme nsen,
zodat ze alles aan mijn broer en de ande re arbeiders moesten vragen. Ik had de indruk dat
de leiding van de fabriek duidelijk op de hand was van de Duitsers en de NSB. M aar dat
ze hem expres aan de Arbeitseinsatz hebben overgeleverd, nee, dat is niet zo. Dat gin g via
het arbeidsbureau in Leiden. Ze kregen een oproep. Die directeur van de HCW is nader
hand nog naar aan zijn eindje gekomen."')

Dat er ook arbeiders van de HCW op een handige manier wisten te ontkomen
aan de Arbeitseinsatz bewijst een bri efje in het Regionaal Archief Leiden. Het
br iefje is geschreven door ene mevrouw Van B.

Menee r de Co mmissaris, Is dat eerlijk dat mijn man naar Duitsland moet, vader van twee
kleine kind eren , en een jonge vent d ie geen kinderen heeft de dokter voorliegt en hier
blijft? Het gaat om een man met de naam B. Hi j heeft op de HCW zijn arm me t een
lasvlam verbrand . [...] En hij heb die arm niet bij ongeluk verb rand. Kan u hier nu niks
tegen doe n?

Onderzoek naar de moord op Guljé

Een van de eerste verdachten in het onderzoek naar de moord op G uljé was
de onderco mma ndant van de Doelenkazerne, Arie Spek. Hij zou volgens de
commandant van die kazerne , C hris toffel Dominicus van den Beemt, zijn

vrouw hebben bedreigd met een revolver en zijn gezin verwaarloosd hebben.
H ij was getrouwd met Anrje W. en woonde in Dordrecht."

Onderzoek wees uit dat hij niet de dader geweest kon zijn. Hij was wel in
het bezit van een revolver, maar die had niet het kaliber van het wapen waar

mee Guljé werd geliquideerd . Zi jn motief was volgens de Leidse politie dat
Guljé bij zijn vertre k uit de Doel enkazerne had gezegd dat hij de misstanden
aldaar openbaar zou maken . Het vreemde is dat Victo ire Guljé in eerste

instantie tegenover de polit ie ontkende dat haar man een rapport zou hebben
gemaakt over de misstanden in de kazerne . Dat geeft zij later in een gesprek

met de politi e pas roe."
Victoire G uljé, die het onderzoek van de Leidse politie te traag vond ver

lopen , bezocht Speks vrouw in Dordrecht. Zij deed dat met ir. Thijssen , een
man uit het verzet die zich opwi erp als een soort privé-d etective. In Antje W
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herkende zij aanvankelijk de vrouw die met een brief aan de deur van haar
woonhuis aan de Van Slingelandtlaan was geweest. Toen Arie Spek thuis
kwam, verzonnen zij en Thijssen een smoesje voor hun kom st. Zij vertelde n
aan hem dat zij iemand zochten die een kwalijke rol had gespeeld in de ille
galitei t.72

Anrj e beantwoordde aan het beeld dat Vict oire Guljé tegenover de Leid se
politie had geschetst van de vrouw die aan de deur was geweest. Vic ro ire
Gulj é had daarover verklaard: 'Zij maakte de indruk een vrouw uit het volk

te zijn.' Do or die opmerking wordt weer eens duidelijk hoe de sociale verhou

dingen in die tijd lagen .73

Op het politiebureau vond op 20 december 1946 een confrontatie plaats
met Anrje W. Vicroire Guljé moest zeggen of zij inderdaad de vrouw was

geweest die zich op de avond van de moord bij haar had gemeld. Vicroire
Gulj é was er opeens niet meer zo zeker van en vroeg de politie of ze de vrouw
dezelfde kleding wilden aandoen als de kleren die ze op die avond had gezien .
Toen dat was gebeurd, moest de weduwe van Guljé bekennen dat Anrje niet
de vrouw was die aan haar deur was geweesr."

Nog een persoon kwam volgens Victoire Guljé in aanmerking voor de
moord op haar man , mr. EP.E. Bloemarts. inmiddels districtscommissaris
Leiden van het Militair Gezag. Deze man , die ook nog eens familie van de
Culj é's was, zag zij wel in staat tot een moord. De opa's van Eugène Guljé en
die van Bloemarts waren broers. Hij had een tijd bij de familie Gulj é in huis

gewoond. Aan zijn 'm isslagen' was het te wijten dat haar man eerst was opge
sloten in de Doelenkazerne en daarn a was vermoo rd.

Bloemarts schreef op 23 mei 1945 aan de Politieke Recherch e in Leiden:

In vou we dezes doe ik u gewo rden een 3-ta l exemplaren van een door mij getekend bevel
tot beperkte bewegingsvr ijhe id ten aanzien van Gul jé, Co lin en Prinsen. Voor de goede
ord e deel ik tevens mee dat de drie bovengeno emde heren door mij zijn gescho rst in hun
fun ctie van directeur. Ik verzoek u het (collaborarielonderzoek tegen Guljé, C olin en
Prins en met spoed voort te zetten."

Het onderzoek van de politie verliep zeer stroef. Er werd een advertentie

gepl aatst in de kranten, waarin werd gevraagd om tips. Er kwam zegge en
sch rijve één waardeloze tip binnen. Willem de Gast , inspecteur van de Leidse

politie, bij de Binnenlandse Strijdkrachten bekend onder de naam Koenders,
weet dat aan het feit dat 'men bevreesd was voor de illegaliteit' .76
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Algemeen werd in die tijd aangenomen dat de dader van de moord op
Guljé in kringen van het voormalige verzet moest worden gezocht. De Gast
voerde dan ook een ond erzoek uit onder de leden van de oud-illegaliteit in
Leiden. Ene Schälvinck had hem verteld dat men in de kringen van de ille
galiteit niet tevreden was met de berechting van politieke delinquenten. De
Gast schrijft in een rapport:

Door dar her ons nier onmogelijk voorkwam dar er verba nd zou kunnen bestaan russen
personeel van de Politieke Recherch e Afdeling (PRA) [waarbij veel oud-ve rzetsmensen
zaren] en de dad ers van de mo ord, hebb en wij her vro uwelijk personeel van de PRA re
Leiden, dar op de hoogre kon zijn van de zaak Guljé, verto ond aan mevrouw Gulj é, doch
zonder result aat. [...] Door mij is vervolgens met oud-illegale werkers over deze kwestie
gesproken. Alhoewel men over de houding van Guljé slech t re spreken is en de moord her
resulraar acht van zijn handelingen , lier men zich afkeurend uir over de wijze van oprre
den."

Op het politi edossier staat in potl ood de vraag of er over dat verhoor van de
illegaliteit ook een apart rappo rt is gemaakt. Dat is niet gebeurd . Althans, het
bevindt zich niet in het dossier. De Gast had bij de Binnenlandse Strijd
krachten gezeten . Daar moet hij ongetwijfeld veel mens en uit de illegaliteit
hebben ontmoet . Was een man met zo'n dubbele loyaliteit wel de juiste
persoon voor het onderzoek naar de moord op Culj é?"

Doodgelopen

Nadat het onde rzoek was doodgelopen, schreef de toenmali ge minister van
Justit ie Weijers aan de secretaris-generaal van zijn ministerie op 13 mei 1949
een brief waar in hij opdracht gaf de zaak nogmaals te laten onderzoeken door
een bekwame rijksrechercheur, 'geheel vrijstaand van de Leidse politie, in
welker activiteit men geen vert ro uwen heeft'."

De rol van de Leidse politie is een nogal schimmige geweest. Eugène Guljé
zei in een int erview tegen het Leidsch Dagblad:

Al in mei 1946 kreeg mijn moed er van Kolfschoten . de toenmalige mini ster van justiti e,
een brief waarin hij haar schreef hoezeer hij met haar lor begaan was, een lor dar des re
moeilijker re dragen was, 'nu de kans om to r een opheldering van her dramarische gebeu
ren re komen nog zo zwak schijnt' , D ie brief dareert van 3 mei 1946! Nauwelijks rwee
maan den na de moo rd op mijn vade r! H er is alsof ze her onderzoek toen al hebben afge
sch reven. [... ]
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Marinus Post, alias 'Evert'
[foto Haarlems Dagblad] .

Later is de politie naar mijn moeder roe gekomen met het voo rstel: 'Gee f ons tien
duizend gulden en dan gaan we verder met het onderzoek.' Ze is daar natuurlijk niet op
ingegaan ."

Atie Visser en de illegaliteit

Niemand had kunnen bevroeden dat de daderes zich nog eens zelf zou aan
geven. In een voor Leiden ongekend mediacircus werd op 8 juni 2011 door
Henri Lenferink, de burgemeester van Leiden , bekend gemaakt dat de moord
was gepleegd door Atie Ridder-Visser, een oud-verzetsstrijdster, inmiddels
een %-jarige vrouw, woo nachtig in Rott erdam. Zij was bij Vicroire Guljé aan
de deur geweest en had op die bewuste avond de trekker overgehaald. Atie
werkte bij de roo. Waarschijnlijk heeft zij tijdens de confrontatie bij de
Leidse politie, waar een aantal vrouwelijke medewerkers van de Politieke
Recherche was opgetrommeld, oog in oog gestaan met Victoire Gulj é, maar
is ze niet herkend.
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Atie Visser werd, naar eigen zeggen, in het voorjaar van 1944 door een

meisje uit Woerden gevraagd of ze koerierster wilde worden bij de knokploeg
van Ma rinus Post, die de schuilnaam 'Evert' d roeg. Het was een plo eg d ie wel

hield van een gewapende confronta tie. De ploeg kwam samen bij dom inee
Post in Rijnsburg. Mar inus pleegde verzet vanuit het geloof in God en de

bijbel. At ie Visser werd daar als communiste over on dervraagd door B.L.
Tram per, in een interv iew voor het RefOrmatorisch Dagblad op 12 november

1999: 'Het was voor hem duidel ijk dat het helpen van de naasten , de onder
duikers en de Joden, een gebod van zijn God was.' Ove r het chr istelijk geloof

werd volgens haar uitvoerig gesproken tijdens bezoeken aan de pasto rie van
dominee Post in Rijnsburg. 'Er werden langdurige disput en gevoerd over de
ouderdo m van de aarde. Dat weet ik nog wel. Ik merkte dat de familie diep
gelovig was. Maar ik wilde niet geloven, ik was immers comm uniste.' Tot ver

wijdering in de knok ploeg heeft dat nooit geleid, aldus Arie.
Visser heeft genoten van haar rol in het gewapend verzet, zo blijkt uit een

interv iew dat ze gaf aan Kalien Blonden voor Kru ispunt TV op 17 juni 2011 .
In het boek dat Blonden in 1999 schreef over de leider van de kn okploeg en

Aties belevenissen in 1944 , spat het van de bladzijden: '0, het is zalig om te
knokke n!' , roep t ze uit na een (vergeefse) jacht op een foute politieman. 'Ik
was bezeten van de overvallen' [op distr ibutie kantoren]. En over een avond,

de verzetsploeg is bijeen: ' Ik keek de kring rond en ik realiseerde me opeens
dat ik dolgelu kkig was [...]. De reden was: wij hoord en bij elkaar, wij voch
ten samen, wij waren een: de Ploeg." !

Niet alleen liquideerde Arie Guljé na de oorlog, tijdens de oorlog hielp ze ook
mee aan een andere liquidatie. Da t blijkt uit een interview dat ze toestond
aan de Haagse journalist Paul van Beckum." H ij kenschets te haar in zijn
artikel als een korda te tant e. 'Ze was lid van de communist ische parti j. Ze

gaf zich impulsief op als lid toe n zij in 1932, sjouwend do or de stad
[Rotte rdam], zwervend langs de haven s, in een rij arme werklozen zag staan,
"mager met gezichten zo wit als de lucht, die zich elke dag bij de sociale

dienst moesten melden. Ik was zevent ien jaar, zat net op de Handel sschool en
was verschr ikkel ijk kwaad om wa t ik zag. Ik stapte een gebouw binnen dat
De Zeven Provinciën heette en gaf mij daar op als lid van de com m unistisc he
partij.'?"



Jeugdfoto van Atie Visser, alias 'Karin',
op de omslag van Oe Opmaat.
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Atie ging later met de kameraden naar Brussel, waar de weeskinderen uit
de Spaanse Burgeroorlog werden opgevangen. In België ontmoette ze joden
die waren gevlucht uit nazi-Duitsland. Ze werkte in 1938-1939 in Amster

dam voor de joodse tabakshandelaren Rothschild en Blum, 'die in de oorlog
buiten schot bleven en na de bevrijding hun handel weer konden voort
zetten .l"

Op de 14 mei 1940 hoorde ze dat de koningin in Engeland was aan

gekomen. Het vervulde haar met ontzetting. De volgende dag probeerde ze
telefonisch contact te krijgen met Rotterdam, maar om tien uur 's avonds
meldde de telefoniste: 'Rotterdam antwoordt niet. ' De volgende dag reed ze
naar de Maasstad, maar kon niet verder vanwege de razende vuurstorm. Haar

vader, die kapitein was bij de Rotterdamse Lloyd, was zo kwaad door de
Duitse bezetting dat hij mager werd van woede. Hij richtte een fonds op voor
vrouwen en kinderen die alleen achter waren gebleven, nadat de vaders , die

in het verzet zaten, waren doodgeschoten."

Atie Visser, die tijdens haar verzetswerk 'Karin' genoemd werd, wilde bij de
groep van Marinus Post graag meedoen aan overvallen. Marinus vond dat

goed maar zei dat ze dan eerst een proef moest afleggen.

Het ging om de liquidatie van een verrader. Ik hoefde dat niet zelf te doen, maar mo est er
wel bij zijn. Vanuit Leiden gingen we op de fiets naar Rijnsburg. D e knokplo eg, de verra
der en ik. Evert beval dat ik met die man achteraan moest rijden . Ik moest hem lekker
maken , dat wil zeggen de indruk wekken dat wij NS B'ers waren , die een leuke groep vorm
den. Dat we veel borreltjes dronken, dat we veel lol hadden samen en dat we goed ver
dienden. De bedoeling was, zo vertelde ik, dat we hem zogenaamd voor een nacht als
onderduiker zouden onderbrengen op de schuit van een binnenvaart schipper. Dan zou de
volgende dag de SD komen en de schipper arresteren. Heel infaam natuurlijk, maar die
man vond het prachtig. De avond tevoren was er geloot wie de liquidatie zou uitvoeren.
Onze jongens waren daar tuk op, hoor. Ja, het was oorlog. Het ging om een verrader. Hij
had de dood verdiend. Aan boord van het schip was het snel gebeurd. Evert gaf een knik
je. Iemand van ons riep de naam van de verrader. Toen hij zich omdraaide, knalde het
schot. Hij was onmiddellijk dood. De jongen die het moest do en , schoot vanuit zijn arm.
Het deed me niks ."

Daarna deed Atie mee aan overvallen op distributiekantoren en knapte ze
andere gevaarlijke klussen op. Wat opvalt in het interview van Paul van
Beckum, is het enthousiasme waarmee Atie Visser spreekt over dat verzets-
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werk. In de interviews die we op de televisie hebben gezien in de afgelopen

tijd, is dat nog steeds zo. Bijna met liefde keek Atie naar de doos patronen,
waarin er twee ontbraken: één patroon die was gebruikt om op een hek te
oefenen, één patroon die nodig was om daarna Guljé te liquideren."

De knokploeg van Marinus Post kwam vaak bij Leidenaar Dick Spoor, die
een sigarenzaak had op de hoek van de Van Oldenbarneveldtstraat en de
Johan de Wittstraat in Leiden. Na de bevrijding gingen de leden van de

knokploeg terug naar hu is."

De brug

Arie Visser bleef achter in Leiden en ging werken bij de 1'00. Ze hield
contact met Dick Spoor en kwam er regelmatig met enkele collega's van de
pao over de vloer, aldus de persverklaring van de geme ente Leiden. Ze maak
ten zich kwaad over hoe miserabel de berechting van collaborateurs en de zui

vering verliepen. Op een keer had Spoor het over een kleine brug aan de
noordzijde van de stad, die door het verzet in brand was gestoken, maar door
de HCW weer was gerepareerd. Het bruggetje had volgens het verzet een stra
tegische betekenis, aangezien de Duitsers zich hierover konden terugtrekken
in het geval dat de geallieerden vanuit het zuid-oosten zouden oprukken."

Volgens Atie ging het om een kleine, houten brug die in brand was gesto 
ken, een brug waarvoor je twee cent tol moest betalen . In zijn persverklaring
liet de burgemeester van Leiden weten dat het dan waarschijnlijk om het
Warmonder Tolhek moest gaan. Het dek van die brug en de leuningen ervan

waren van hout."
Atie is nog erg helder en zeer beslist in haar uitspraken. Maar toch moet

bij de opmerking over de brug een kanttekening worden gemaakt. Misschien
is het een bijkomend klusje voor de HCW geweest, maar dat bedrijf hield zich
niet bezig met hout maar met staa l. In het archief van het Militair Gezag
Zuid-Holland bevindt zich een rapport, dat is opgetekend uit de mond van
Karel Cebol, betaalmeester van de groenteveiling te Leiden, wonend aan de

Zoeterwoudseweg 2. Het is gemaakt door Gaatze Douma, brigad ier van po li
tie te Leiden, op zaterdag 19 mei 1945, en luidt als volgt:

Guljé en Colin hebben steeds gewillig samengewerkt met de Duitse Wehrmacht. Prin sen,
directeur van de Nederlandsche Electrolasch Maatschappij, deed dit nier. Op dien s gedrag
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valt niets aan te merken . Toen de brug over het Rijn- en Schi ekanaal (Spoorbrug) door de
geallieerde luchtmacht stuk was gebom bardeetd is deze brug onder leidin g van Ingenieur
Schreuder en in opd racht van de HCW hersteld door personeel van de HCW. Voor ond er
gronds werk ten beh oeve van het mak en van een bru g had ik inde rt ijd ijzer nodig. Ik
wendde mij toen rot de directeur van de HCW en vroeg of ik ijzer van hem ko n kopen
waarbij ik hem meedeelde in bedekte termen waar ik het ijzer voor nodig had . Een van de
heren, wie het was - of het Guljé of C olin was dur f ik niet met zekerheid te zeggen, zeide
tegen mij: haal het ijzer maar weg maar je moet het betalen in natura. Aangezien het beno
digde ijzer een waarde had van plusminus 10.000 gulde n kon hij derhalve wel begrijpen
dat ik dit ijzer n iet in natur a kon betalen . Even later is toe n het ijzer weggehaa ld door de
Duit sers."

De bruggen, zowel die van Atie als die van Karel C ebol, lijken na dit verhaal
over elkaar heen te buitelen. Welke brug is nu precies door de HCW gerepa
reerd? In elk geval is dat met zekerhe id de brug over het Rijn- en Schiekanaal.
Dat is namelijk gebeurd onder leiding van de daar werkzame ingenieur
Schreuder. O ver het Warmonder Tolhek en een eventuele brand aldaar is in
de oorlogsliteraruur, de verzetsbladen en de kranten niet s maar dan ook niets
te vinden .

Door de zaak met de brug die de HCW-mensen zouden hebben gerepareerd,
rees bij D ick Spoor en Atie Visser het idee om Guljé te liquideren.
Ongetwijfeld zullen er ook andere motieven hebben meegespeeld : de publi e
ke opin ie in Leiden was duidelijk tegen Guljé en zijn mededirecteuren, dat
kun je concluderen uit Reitsma's getuigenis voor de Parlementaire Enquête
Commissie. Atie wilde de liquidatie niet overlaten aan Dick Spoor omdat die
verantwoordelijk was voor een gezin en een winkel had. Ze wilde het ook niet
overlaten aan de jonge jongen van de Politieke Opsporingsdienst, die een
grote bewondering voor Atie Visser had, ja, misschi en zelfs een beetje verliefd
op haar was."

Atie nam dus de taak op zich om Guljé te doden. In een interview vertel
de ze over haar gemoedstoestand van destijds.

We waren helemaal verwilderd. H et in itiatief was tijdens de oorlo g aan ons. Zo vrij heb
ik me nooi t meer gevoeld. Na de bevrijding moesten we weer in het gareel lopen , rot beda
ren komen. We wilde n eerst zelf de NSB'ers doodschieten . Ik heb wel een jaar nodi g gehad
om aan de situatie te wennen."
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O p 1 maan 1946, tegen tien uur 's avonds, ging zij samen met Dick Spoo r
en de jonge jongen door de sneeuwjacht naar het hui s van Guljé aan de Van
Slingelanddaan 8. O mdat Atie zelf nogal klein van stuk was, draaide Dick
Spoor de lamp bij de voordeur los. Daarna versto pte hij zich met de jongen
achte r de muurtjes en bosjes in de omgeving. Toen Atie Guljé met een schot
in de buik dodelijk had getroffen, rend en ze alle dri e weg en gingen ze ieder
naar hun eigen hui s."

Atie woonde in bij Johan Knu ttel aan de Witte Singel in Leiden. Knuttel
was een eminent neerlandicus en tevens raadslid voo r de CPN in Leiden. Voor
dit artikel heb ik geprobeerd om te weten te komen of Arie Visser ook voor
de burgerlijke stand op het adres van Knuttel ingeschreven stond . Maar dat
was niet te achterhalen door de strenge privacywetgeving heden ten dage.
Knuttel die zichzelf 'de vergeten kommunist' noemde, heeft zich niet met
verzet bezig gehouden, zo is duidel ijk geworden in de biografie van Jaak
Slangen.') Wel was hij op de hoogte van Arie's verzetsverleden. In een recent
gesprek dat ik met Arie Ridder-Visser heb gehad vertelde zij daarover het vol
gende:

Ik geloof dat ik heb gereflecreerd op een advertentie waarin hij in dat grote huis aan de
Witte Singel een kamer te huur aanbood. Ik weet nog dat ik daar voor het eerst binnen
kwam en aan de mu ur in de huiskamer een foro zag hangen van Koningin Wi lhelmina en
Prins Hendrik. Pal daarnaast hingen twee foto's van Marx en Lenin. Ik vond dat nogal
grappig. Dat ik in het verzet zat, wist hij zeker wel. Maar we spraken daarover niet met
elkaar."

In interv iews heeft Atie Visser gezegd dat iedereen binnen de POD ervan op
de hoogte was of tenminste vermoedde dat zij Guljé had geliquidee rd. Maar
dat iedereen zijn mond heeft gehouden. In het archi ef van het Directoraat
Bijzondere Rechtspleging bevindt zich het personeelsdossier van Atie Visser.
Misschien dat daarop nog ergens een aantekening staat die op haar wijst als
verdachte van de moord. Maar dat dossier mag, zo lang Atie Visser nog leeft,
niet worden ingezien.

Agendablaadjes

Ergens in een interview heeft Atie verklaard dat zij wel door de poli tie in
Leiden is verhoord. Ook Dick Spoor is over de moord op Guljé aan de tand
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gevoeld. Daarvan getuigen twee agendablaadjes die zich in het politiedossier
over de zaak Guljé bevinden. Op één ervan staat de naam 'Visser' met pot
lood geschreven in de linkerbovenhoek. Onderaan staat de naam van Antje
W, de vrouw van de ondercommandant van de Doelenkazerne. De onder
commandant is lange tijd verdacht geweest van de moord. Anrje was volgens
Victoire Guljé de vrouw die had aangebeld, al zou zij na een confrontatie met
haar die mening terugnemen. Het lijkt er dus op dat op dit blaadje mogelijke
verdachten staan. Eén daarvan zou dan Arie Visser zijn geweest. Omdat er
door inspecteur De Gast nooit een proces-verbaal over het onderzoek onder
de illegaliteit is opgemaakt, zullen we dit waarschijnlijk nooit meer te weten
komen. De Gast concludeerde dat in elk geval niet 'de goede illegaliteit'
achter deze moord had gezeten. Wat hij daarmee nu precies bedoelde, is niet
duidelijk."
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Naa r het verhoor van de oud-illegaliteit in zijn geheel verwijst een ander
agendablaadje met de notitie: 'Sigarenhandel Johan de Wittlaan' . Op dat
adres bevond zich de zaak van sigarenhandelaar Dick Spoor. Ook hij is dus

aan de tand gevoeld . joop Spoor, de zoon van Dick Spoor, kan zich daarvan
niets meer herinneren. Wel heeft hij de familie G uljé goed gekend:

Ik was kind aan huis bij de familie Guljé. Ik speelde wel met hun zoon Felix, was eigen
lijk wel zo' n beetje bevriend met hem. Nooit heb ik ond erduikers bij hen in hu is gezien .
En ik geloof ook dat m ijn vader Guljé goed kende en geen hekel aan hem had. [...]

D e groep van Marinus Post vergaderde bij mijn ouders thuis in de oorlog. Arie Visser
kende ik goed. Ze was een wat kleine vrouw, een beetje afstandelijk. Maar Mar inus was
erg aardig. Die ging m et mij kuilen graven in de tuin . Een leuk e vent. Dat mijn vader
bet rokken was bij die mo ord op Guljé is de burgem eester me kom en vertellen. Samen met
een secretaris of zo. Hij nam een glaasje water en die secretaris een wijntje. Ik had er nog
nooit van gehoord en kreeg een brok in mijn keel toen ik dat hoorde over mijn vader. Ik
zou nog wel iets van de gemeente horen , maar tot nu roe wacht ik daar nog steeds op. D e
neef van Guljé werd uit gen odi gd voor de persconferenti e, maar ik niet. Ik moet wel gelo
ven in dat verhaal, maar in mijn hart geloof ik het niet. Ik vind het een vies zaakje. [... ]

Ik geloof dat verhaal over die hout en brug niet. Laatst was er een journaliste uit
Nijmegen die met de zoon van Guljé hier door de Leidse Hout ging lopen, op zoek naar
die brug. Nou, je moet goed zoeken voor je di e vindt. Ik weet nog wel dat we juist over
de leggers van ijzeren bruggetjes liepen als kind. [...]

Mijn vader was een vent die recht door zee was. Als je loog, kreeg je een klap voor je
kop. Zo zat dat. Mijn mo eder was katholiek, mijn vader niet. We deden thui s niets aan
het geloof. Mijn vader zat niet bij de verzetsgroe p van Trou w en hi j was ook geen commu
nist. Wi e die jongen was, over wie Atie Visser het had , weet ik niet. Ik begrijp niet dat
Karin , zoals ze bij ons th uis werd genoemd, zo lang na dato nog komt met een bekente
nis. Waarom ? En waaro m heeft ze geen contact met mij gezocht. Mijn vader is na de oor
log bij de Politieke Rech erche Leiden gaan werken. Hij was daar zelfs de baas. Maar hij
had het daar al gauw gezien. Hi j zag hoe de kleine mann etjes werden gepakt en de grote
de dans ontsprong en."

Politieke Recherche

Atie Visser ging in 1947 naar Indië, waar zij haar man Herman Ridder
ontmoette. Ze trouwde er met hem. Na enkele jaren keerde het echtpaar
terug naar Nederland en gingen ze na wat omzwervingen uiteindelijk
wonen in Rotterdam. Visser heeft gezegd dat ze na de moord nooit meer de
kranten heeft gelezen en geheel onkundig is gebleven van de nasleep. Voor

een vrouw die zo goed bij de tijd is als zij, voor iemand die zo knap haar
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oorlogsherinneringen heeft beschreven, is dat zeer ongeloofwaardig."

Wat deed Atie Visser eigenlijk in die tijd dat ze bij de Politieke Recherche

in Leiden werkte? We hebben twee wapenfeiten van haar kunnen vinden, een

getuigenis in een zaak tegen ene Louis van Velzen. die werkte op de docu

mentatie-afdeling van de Politieke Recherche in de Doelenkazerne. Hij zou

met een vrouwelijke gevangene het dossier van haar hebben besproken en dat

was ten strengste verboden. Hij deed dat naar eigen zeggen omdat het tegen

zijn rechtsgevoel indruiste dat het allemaal zo lang duurde. Atie verklaarde

dat zij hem een onsympathiek persoon vond en dat ze hem een aantal keren

met een dossier in zijn handen heeft zien verschijnen. '?"

In de Leidsche Courant van 8 mei 1946 - Atie Visser heeft Guljé dan al

neergeschoten - troffen we nog een klein bericht aan waarin Atie Visser

opduikt. Ze moet dan voor het Leidsch Tribunaal getuigen in een zaak tegen

Gergje van D., een 36-jarige kantoorbediende in Oegstgeest, die van juni

1942 tot september 1944 op kantoor had gewerkt bij het Marine
BekLeidungsamt in Dordrecht, verloofd was met een Duitse militaire arts en

naderhand had gesolliciteerd bij de Nederlandsche Landstand. 'Getuige mej.

G .A. Visser, arnbtenaresse bij de politieke recherche, bevestigde enkele bij

zonderheden uit de tenlastelegging.' !"
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Atie heeft dit onderzoek zelf verrich t. Ze heeft een stel foto's aangetroffen

in de woning van de verdachte waaro p de verdachte Gergje zich same n met
twee vriendinnen bevind t in het gezelscha p van 'twee moffen' in het parkje

nabij de Witte Singel. Gergje is gefotografeerd bij de zonnewijzer. Haar
wordt verweten dat zij van 1 december 1944 tot de capitulatie op 5 mei 1945
heeft samengewoond met de Duitse mili tai re arts Clemens Moncke. Arie
Visser heeft verschillende nationaal-socialistische boeken aange troffen bij de

verdac hte , onder meer Mein Kamp! De verdachte werpt tegen dat de arts een
hekel had aan het nation aal-socialisme en dat kan Atie Visser uit de br ieven

wel destilleren, maar zo schrijft ze: 'men moet niet vergeten dat het toen
Maart en April 1945 was. [... l Van intieme om gang met andere Duitse mi li
tairen heb ik niets kunnen vaststellen.'!"

Uit het dossier komt naar voren dat Arie Visser door haa r bazen bij de
Politieke Recherche nog aangesproke n werd met haar verzetsnaam 'Ka rin' .

De zaak tegen de dame die het met Duitsers hield, bewijst dat At ie in die tijd
nog in Leiden was. Werd de grond haar daar niet te heet onder de voeten?

Volgens het proces-verbaal woonde ze nog steeds op de Witte Singel 52 in
Leiden, bij Johan Knuttel.

De uitspraak in de zaak van kantoorbedien de volgde op 17 mei 1946. De
vrouw kreeg een intern ering van twee jaar en zes maand en aan haar zijde n
broekje, 'met dien verstande dat deze termijn op 9 november 1947 afloopt,
ontze tti ng uit het kiesrecht, het bekleed en van een ambt bij een overheids

orgaan of semi-overhe idsorgaan en verbeurdve rklaring van het vermoge n to t
een bed rag van 1641 gu lden." OJ Atie-Ridder Visser kwam er voor een na

oorlogse liqu idatie met minder vanaf
Uit een persoonlijk gesprek met Arie Visser blijkt dat zij achteraf gezien

toch nie t zo blij was met de straf die Gergje van Dijk had gekregen: 'Ik heb
haar later nog eens gesproken in het kam p waarin ze was gedet ineerd. Ik
schrok van de straf die ze had gekregen. "Je moet proberen te ontsnappen,
meid", zei ik. Maar dat durfde ze niet ."?'

Als je ziet, hoe ze zo'n dert ig jaar later kijk t naar de collaboratie van W illem

Aanrjes, lijkt het alsof er toc h wat meer mi ldheid in haar karakter is geslopen.
In een ingezonden brief, die is geplaatst in de Nieuwe Leidsche Courant van
16 novemb er 1978, reageert zij als volgt op de deconfitu re van Aanrjes:
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Ik ben trots op Aanrjes, trots op de wijze waarop hij zijn verleden ontgro eid is, trots op
zijn ontwikkeling van (misschien) foute Nederlander tot een zeer goede Nederlander. Wat
hebben we dan nog te maken met wat er 34 jaar geleden is gebeurd . Ik ben geen AR [Anti
Revolutionaire Partij] of CDA. In de oorlog was ik lid en koerierster van de knokploeg van
Marinus Post (bro er van Johannes Post). Beiden zijn gesneuveld in de str ijd tegen de
Duit se overhee rsing. Maar wij zouden vergeefs gevochten hebb en als Aanrjes in
Nederland anno 1978 zo voor de wolven gegooid kan word en en gevreten door de wol
ven. Daarom vraag ik: Aamj es ko m terug . Aamjes heeft bewezen meer dan duizendmaal
dat hij een Ne de rlander is waar we allemaal trots op kunnen zijn.'?'

Conclusie

Burgemeester Lenferink van Leiden heeft, getuige zijn naschrift in het Leids

Jaarboekje 2011 , aangedrongen op een nader onderzoek over de moord op ir.
EH.E. Culj é. !" Een van de punten die moet worden onderzocht is wat nu
eigenlijk Guljé's relatie is geweest met Friedrich Frank, de man van het
beruchte Sonderkomma ndo Frank. Ook is het aan te bevelen om te zoeken
naar de jongeman die bij de liquidatie van Guljé, samen met Dick Spoor,
aanwezig is geweest. Ik heb in de archieven de naam van een jongeman
gevonden die in aanmerking zou kunnen komen, maar harde bewijzen daar
voor zijn er nog niet.

Voorts zou moeten worden uitgezocht hoeveel mannen van de HCW naar
Duitsland werden gestuurd en of het verwijt dat dat in sommige gevallen
'expresselijk' is gebeurd, zoals Reitsma opmerkte voor de Parlementaire
Enquête Commissie, na onderzoek onder een aantal Leidse families, ook
klopt. lOl Tips hierover vanuit de Leidse bevolking zijn hier natuurlijk uiterst
belangrijk. Ook zouden de verhalen van Hoogervorst en Zand vliet, twee
werknemers die bij de HCW zijn ontslagen omdat ze de collaboratie van het
bedrijf aan de grote klok hebben gehangen , moeten worden genoteerd uit de
mond van nab estaanden. ':" Daarnaast moeten er familieleden worden gevon
den van de onderduiker Hugo Niemer, die wellicht hebben vernomen hoe
het er tijdens de oorlogsjaren in huize Guljé aan toe ging.11l9 Voorts zou het
verzetswerk van Guljé , dat in tal van publicaties met grote nadruk is
genoemd, eens in kaart mo eten worden gebracht.

Interessant is natuurlijk ook de relatie tussen Atie Visser en Johan Knuttel ,
bij wie de verzetsstrijdster heeft ingewoond en nog woonde na de moord op
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Guljé. Met het onderdak bieden aan een verzetsstrijdster liep hij toch groo t
gevaarr' " Jaak Slangen heeft in zijn biografie van Knu ttel geschreven dat
Knuttel zich nooit in het verzet heeft gemengd, maar volgens Atie was hij
daarvan wel op de hoogte.

Vast staat in elk geval dat de HCW op grote schaal heeft gecollaboreerd. Er
zijn gro te omzetten gehaald in die eerste oo rlogsjaren. Mede natuurlijk door
bed rijfsleider Vollmar, maar daarvoor is de di rectie wel aansprakelijk. Er
zitte n talloze griezelige kantjes aan het optreden van Guljé in oorlogstijd en
hij heeft veel verzwegen. Vooral over zijn vriendschappen met hooggeplaatste
Duitsers. De conclusie luid t dat Guljé zeer goed voor de financiën heeft
gezorgd en de Duitsers op bijna onmerkbare wijze toch heeft tegengewerkt.
Hoe dicht hij daarb ij langs de rand van regelrechte collabo ratie scheerde,
bewijst een brochure die hij in het begin van de oorlog schreef, een verhaal
waarmee hij de Nederlandse industrie wilde opsto ten in de vaart der volke
ren. De brochure is gedeeltelijk geplaatst in het Nederlands Dagblad. Ook is
een fragment in de Nieuwe Tilburgsche Courant gepubliceerd. De strekking
van zijn verhaal komt - met het verschrikkelijk bombardement op Rotter
dam nog vers in het geheugen - wel akelig dicht in de buurt van dweperij met
het nieuwe régime...

Nieuwe ind usrrieen sinds 1914! Her is naruurlijk zeer wel mogelijk , dar , eenmaal her com 
plex gevormd, bepaalde indusrriecn zich nier verder en andere indusrrieen zich juist tor
grore hoogre zullen ontwikkelen. Daar gaar her hier echter nier om . Her gaar er ons om
dar in de nieuwe verhoudingen ons industrieel vermogen nier zal worden ingekrompen,
maar juis t liefst in nog bredere verhoudingen zich verder zal kunnen ontplooien en dat
basis-ind ustrieen die hier in d ie 25 jaar gekomen zijn (noemen we slechrs de hoogovens,
[waarvan Guljé dus commissaris was] nier bescho uwd zullen worden als eigen lijk nier pas
send bij onze economische structuur maar juist zullen worde n aangezien als een noodza
kelijke basis voor onze ind usrriele ontp looiing, die hoogsrens re laar gelegd werd. Bij iede
re herord ening mogen wij toch op zijn minst verwach ten dar, indien wij voo r die nieuwe
verho udi ngen een volledig begrip aan den dag leggen , aan ons volk een volledige werk
gelegenheid zal worden gebode n in eigen land , gelijk her Duirsche volk. dan k zij de aldaa r
verdiepre inzichren in de economie, onder leiding van Hirler en Goering reeds lang
geniet." :

Dat het bedrij f met dit - op zijn zachtst gezegd - diplomatieke gedrag in de
oorlogsja ren goed garen heeft gespon nen, is zeker. Volgens bedrij fsleider
Vollmar werd Guljé door de Duits-gezinde werknemers gehaa t. Maar bij de
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bezetter zelf heeft hij , net als zijn mededirecteur Co lin, een flink potj e

kunnen breken. In het dossier van de Comm issie van Vooro nderzoek word t
opgemerkt dat Guljé 'een zwakke broe der' was.' 12 D ie op mer king wordt

geheel on deruitgehaald door de geraffineerde maniet van opere ren van de

ingenieur. Dat was zijn overlevingsstra tegie . Die heeft hem door de oo rlog
heen geholpen. Jammer genoeg niet door de vrede.
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AGNES VAN STEEN

Een bres in de ivoren toren

DE STUDENTEN VAKBEWEGING (SVB) IN LEIDEN (1963-1969)

DE oprichting in 1963 van de Nederlandse Studenten Vakbeweging
bracht een kleine aardverschuiving teweeg in universitair Nederland.
Niet alleen vanwege haar roep om democratisering, maar ook met

haar pleidooi voor meer maatschappelijk engagement. Dit betekende een
duidelijke breuk met de traditionele opvatting dat de universiteit een
gemeenschap is die losstaat van de maatschappij. In die betekenis diende de
student asociaal te zijn en apolitiek; hij diende zich te onthouden van poli
tieke stellingname. Het prototype van deze traditionele student was de Leidse
'corpsbal', een lid van het Leidsch Studenten Corps (LSC). Leiden kent
immers de langste studenrentraditie, omdat hier de oudste universiteit staat.
Nadat in 1900 de vrouwelijke studenten zich verenigden in de Vereeniging
voor Vrouwelijke Studenten te Leiden (W SL) kwam er een vrouwelijke
variant van de Leidse corpsbal bij, de èle. Ook deze vereniging wenste poli
tiek neutraal te blijven .

Al voor de oorlog werden in Leiden echter steeds minder studenten lid van
het Corps, een trend die na de oorlog werd voortgezet en deels samenhing
met een verschuiving in afkomst van de studenten van hogere naar midden
klasse milieus. Deze niet-leden van de traditionele studentenverenigingen
zoals het Corps werden nihilisten genoemd. De Studenten Vakbeweging
(SVB) wierp zich op om de belangen van deze nihilisten, de ongeorganiseer
den, te behartigen. Juist van deze groep, omdat hun belangen niet werden
behartigd door de landelijke en plaatselijke studentenraden (grondraden).
Landelijk was dit de Nederlandse Studentenraad (NSR) waarin afgevaardigden
zaten van de plaatselijke grondraden. Die afgevaardigden waren allen lid van
studentenverenigingen en werden niet gekozen . Daarbij nam het LSC zowel
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landelijk als in Leiden een dominante positi e in puur op basis van anciën
nite it . Allemaal niet zo democratisch dus . De Nederlandse SVB wilde daarom
- als democratische instelling - de belangenbehartiging van de NSR overne
men. Da t liet de NSR echter niet gebeuren en onder druk van de concurren
tie ging zij over tot democratisering. Hieraan vooraf ging de democratisering
van de grondraden . In Leiden kwam zo de Leidse Studentenraad (LSR) tot
stand. Jaarlijks werden verkiezingen gehouden voor de dertig zetels van deze
raad, waarbij de studenten konden stemmen op nieuw op te richten studen
renpartijen . Eén partij was er al toen de eerste verkiezingen in februari 1964
voor de LSR geho uden werden. Die partij was de Leidse afdeling van de SVB,

opgericht na de totst andkoming van de landelijke organisatie in juni 1%3.
Over de landelijke organisatie is al het nodige geschreven, niet in de laat

ste plaats door de grondlegger van de Nederlandse SVB, Ton Regtien . Hij is
dé studentenleider, die voor Nederland is wat Rudi Durschke is voor
Duitsland en Dan iel Cohn-Bendit voor Frankrijk. Aan de Leidse afdeling is
echter nog geen aparte historische studie gewijd , in ieder geval niet aan de
eerste jaren . H .F. Cohen schreef over de laatste jaren - vanaf 1967 - in zijn
boek over de Leidse democratiseringsacties van mei 1969 .1 Van die demoera
tiseringsacties is de Maagdenhuisbezetting in Amsterdam het bekendst
geworden, maar ook in Leiden vonden acties plaats. Voor deze acties gold de
SVB wel als wegbereidster, maar ze nam daar in Leiden niet als SVB aan deel
omdat ze toen al was opgegaan in de Algemene Leidse Studenten Vereniging
(ALSV). De Leidse democratiseringsacties zullen in dit art ikel daarom slechts
genoemd worden als eindpunt van deze geschiedenis van de Leidse afdeling
van de SVB, die begint in 1%3.

In dit artikel schets ik eerst hoe de situatie op belangenbehartigingsgebied
was vóór de komst van de Nederlan dse SVB. Dan komt de op richt ing van
deze SVB ter sprake en het effect daarvan op de NSR en de grondraad in
Leiden. Vervolgens komt de oprichting van de Leidse SVB aan de orde, als
nieuwe ster aan het universitaire firmament. We volgen haar van jaar tot jaar
in haar parlementaire werk in de Leidse gron draad , de LSR, en in het buiten
parlementaire werk - de acties tegen het overheidsbeleid - en in haar enga
gement. De SVB opereerde in een tijd waarin het aanta l studenten enorm was
gaan stijgen - in oktober 1968 was het aanta l in Leiden de 10.000 gepasseerd
- waardoor de universiteit ging kampen met capaciteirsproblemen .' Dit
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vroeg om een 'herstructurering', maar de overheid wilde de kosten hiervoor

zoveel mogelijk beperken en ging zelfs over tot bezuinigingen. Voor de stu
denten betekende dit onder meer een verhoging van het collegegeld, een
beperkte toelating van studenten - de studentenstop - en een dreigende ver
korting van de studieduur; allemaal belangrijke actiepunten voor de studen
tenbeweging naas t de eeuwige strijd tegen de kamernood. Deze acties werden
geëntameerd door de Nederlandse SVB al of niet in samenwerking met de NSR

- waarin de LSR een afvaardiging had. De Leidse SVB volgde de lijn van de
Nederlandse SVB wat betreft acties en wat betreft het engagement dat steeds
maatschappijkritischer werd. Tegelijkertijd was de SVB een kind van haar tijd ,
niet alleen vanwege de roep om inspraak, maar SVB'ers toonden zich ook
voorlopers in het emancipatiestreven en waren aanjagers van het bruisende
actiewezen in de jaren zevent ig.

Voor zowel de Leidse afdeling van de SVB als de landelijke organisatie, de
Nederlandse SVB, zal ik hierna de afkorting SVB gebruiken, waarbij uit de con
text zal blijken of het om de Leidse of de landelijke organisatie gaat.

De Nederlandse Studentenraad (NSR)

Dat de Nederlandse SVB zich op wilde werpen als belangenbehartiger van de
studenten betekende niet dat deze belangen voor haar komst niet behartigd

werden. Vlak na de oorlog - op 21 augustus 1945 - was hiertoe de Neder
landse Studentenraad (NSR) in het leven geroepen. Deze NSR overlegde
zonodig met de minister van Onderwijs of zijn adviesorgaan, de Academische
Raad , over zaken als studentenhuisvesting, de studenteneettafels (de mensa's),
de studieduur, de studietoelagen, enzovoort. Andere doelen van de NSR

waren, naast belangenbehartiging, een hechte gemeenschap te kweken van
studenten in het land en contacten te onderhouden met het buitenland. Deze
NSR was voortgekomen uit de Raad van Negen, vertegenwoordigers uit de
negen universiteitssteden, die tijdens de oorlog het studentenverzet coördi
neerde.

De NSR kwam niet democratisch tot stand, in die zin dat de leden van deze
raad niet werden gekozen . Zij was samengesteld uit vertegenwoordigers van
de verschillende grondraden in de universiteitssteden. In Leiden heette de

grondraad de Leidse Studenten Contact Commissie (LSCC). Op basis van
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anciënniteit mocht Leiden het dagelijks bestuur van de NSR op zich nemen.
De voorzitter van dit bestuur was van oudsher een lid van het Leidse Corps.
Het bestuurlijke en administratieve zwaartepunt van de NSR bevond zich
zodoende in Leiden, al werden de tweemaandelijkse vergaderingen van de
NSR wel afwisselend in de verschillende universiteitssteden gehouden. Vanaf
1946 werd een blad uitgegeven dat diende ter binding van de Nederlandse
studenten en Forum Academiale heette. Na de democratisering van de NSR

vond dit blad zijn opvolger in Student.
De NSR huldigde het principe een apolitieke organisatie te zijn. Ze ont

hield zich dus van politieke stellingname, zeker als het geen studentenzaken
betrof. Toch nam zij wel degelijk regelmatig stelling als het erom ging het
communisme aan de kaak te stellen . Zoals in een brief van 2 november 1961,
waarin de NSR zijn leden opriep protest aan te tekenen 'tegen de reeks nucle
aire proeven, bekroond door de explosie van een minstens 50 megaton bom,
die in de laatste tijd door de Soviet Unie zijn uitgevoerd." In deze tijd van
Koude Oorlog was het duidelijk dat de NSR zich in het anticommunistische
kamp bevond. Niet zo vreemd gezien de dominantie van Leidse corpsstuden
ten in het bestuur, die de naam hadden conservatief of rechts te zijn.

Hoe de corpsleden dachten over democratisering aan de vooravond van de
oprichting van de Nederlandse SVB, blijkt bijvoorbeeld uit het standpunt van
de geschiedschrijver van het LSC, C.F.E . Frenkel. Hij vond dat democratische
procedures van de hand gewezen dienden te worden als zijnde volstrekt
onverenigbaar met het hele wezen van het studentencorps.' Later, toen de SVB

een feit was, protesteerde ene J.T. in het Leids Universiteitsblad (LUB) tegen
het svs-engagement. Deze JT. vond het een privilege van de student om
asociaal te zijn.'

Democratisering van de Leidse grondraad

Door de komst van de Nederlandse SVB voelde de Nederlandse
Studentenraad (NSR) zich genoodzaakt te democratiseren. Daarvoor moesten
eerst de grondraden uit de universiteitssteden, die vertegenwoordigd waren in
de NSR, gedemocratiseerd worden . In Leiden was dit de LSCC. Deze bestond
uit zestien afgevaardigden. Dit waren er zeven van de verschillende faculteits
raden, die waren verenigd in de Vergadering van Leidse Studenten Facul-
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teiten (VLSF), één van het bestuur van gezamenlijke faculteiten , het praesi
dium facultatum, en acht van de verschillende studentenverenigingen. D it
waren het LSC, de club die gezelligheid bood voor het man nelijk deel van de

studenten, en de vrouwelijke tegenhanger, de VVSL, en verder de na de oor
log opgerichte concurrent van het Corps op het gebied van gezelligheid,
Catena (eerst alleen voor mannelijke studenten), en de confessionele studen
tenorganisaties SSR, Sanctus Augustinus, NCSV en VCS B en het humanistische
Socra tes."

Het was niet zo dat de gedemocratiseerde grondraad, de LSR, nu in de
plaats kwam van de LSCC. De in de LSCC vertegenwoordigde VLSF, met stich

tingsvorm, bleef behouden en kwam nu same n met de LSR, ook een stichting,
onder één bestuur, het p raesidium fàcultatum. De voorzitter van dit bestuur
was tevens voorzitter van de LSR. Het behoud van het faculteitenoverleg, de
VLSF, betekende wel dat er een taakverdeling moest komen tussen de V LSF en

de LSR. Deze kwam erop neer dat de VLSF zich toelegde op de behartiging van
de studiebelangen - zij wist meer van de inhoudelijke kant van de studie -
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en de LSR op de sociaal-economische belangen . Verder werd de LSR financieel
afhankelijk van de VLSF, omdat de faculteitsraden betalende leden hadden,

die bijvoorbeeld gratis het LUB kregen en van andere voorzieningen gebruik
mochten maken. Deze faculteitsleden waren ook degenen die stemrecht

kregen voor de LSR.

Het voortbestaan van de VLSF, de taakverdeling, het gemeenschappelijk
bestuur, de financiële afhankelijkheid, faculteitsleden als stemgerechtigden:
het waren allemaal punten die de Leidse SVB liever anders had gezien.
Voorlopig moesten ze het hier echter mee doen , al gaf Frank Gransch van de

SVB regelmatig lucht aan zijn frustraties over deze structuur. Niet alleen in de
vergaderingen van de LSR zelf, maar ook in het LUB, waarvan hij in de redac

tre zat.
Niet vertegenwoordigd in de oude grondraad LSCC waren de bestaande

studentenorganisaties met een politieke stellingname, zoals de democratisch
socialistische studentenvereniging Politeia of de Werkgroep Antimilitaris
tische Studenten (WAS).? Zowel Politeia als WAS waren studieclubs, die bij

voorbeeld lezingen organiseerden over actuele zaken, zoals samen over
Angola, toen nog een Portugese kolonie." Het was dan ook niet vreemd dat

student-leden van deze organisaties zich aangetrokken voelden tot de SVB, die
maatschappelijke betrokkenheid predikte en begin 1964 ook een avond over
Angola organiseerde, waar Margrit de Sablonière sprak. Zij was journalist bij
de Groene Amsterdammer. Haar voordracht werd in het LUB afgedaan als

ongenuanceerd pro-neger (!), onwetenschappelijk en humorloos." De schrij
ver hiervan was vast geen geestverwant van de SVB, zoals leden van Politeia en
WAS dat wel waren, net als vele anderen. Voor deze leden vervulde de SVB ook

een sociale functie, zoals blijkt uit relaties die werden aangegaan en huwelij
ken die werden gesloten . Kortom, de SVB voorzag in een behoefte en trok
meteen na oprichting vele leden. De SVB richtte zelf haar pijlen op de 'onge
organiseerden', de nihilisten.

Nihilisme als potentiële voedingsbodem van de SVB

Al voor de oorlog was sprake van een groeiend aantal nihilisten, dat na de

oorlog verder toenam. Het werd als een bedreiging gezien voor het ideaal van
de civitas academica, de hechte, van de maatschappij losstaande, universitaire
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gemeenschap. Dit omdat de niet-lede n niet op de juiste wijze werden gesocia
liseerd tot goede burgers van de acade mische gemeenschap en van daa ru it to t
goede leden van de maatschappelijke elite. Vooral in Leiden werd het nihi
lism e als een prob leem ervaren. Vandaar dat al t ijdens de Tweede
Wereldoo rlog, toen werd gedroomd over een 'beter ' naoorlogs Nederland, in
kri ngen van hoogleraren en student en werd nagedach t over een betere uni
versitaire samenleving . Drie plannen hierto e, uit de universiteitssteden
Amsterdam, Utrecht en Leiden, werde n gepubliceerd in het illegale stu den

tenblad De Geus, opgezet door de broers Jan en Huib Drion , student en uit
Leiden.111 In het Leidse plan stond de bestr ijding van het nihilisme centraal.
O m dit verschijnsel te bezweren zoude n - volgens het Leidse plan - alle eer
ste- en tweedejaars stu denten verplich t in Leiden moeten gaan won en . Dit
om het aantal 'spoorstu denten' te bep erken, want het wonen in een andere

plaats dan waar men studeerde, wer kte het nihili sm e in de hand . Daarnaast
zouden alle stude nten lid moeten wo rde n van de Leidse corpora, zoals die al
beston den: het LSC (sinds 1839) voor de mann elijke studenten en voor de
vro uwelijke de VVSL (sinds 1900). Mannen en vro uwen dus nog steeds

gescheiden, een seksescheiding die over igens al voo r de oorlog was losgelaten
door de confessionele studentenorgan isaties."

H et Leidse plan benadrukte tot slo t nog eens de scheiding van un iversiteit

en maatschapp ij:

D e leden van de krin g die tot overeensrem m ing gekomen zijn over het bovenstaande plan ,
achten het wenselijk, dat er een duidelijke grens bestaat tussen de maatschapp ij en het stu
dentenleven. De same nleving in de civitas academica behoude een besloten karakter en zij
ju ist door haar eigen aard vormend voor het wachtende leven ."

N a de oorlog bleef er van dit Leidse plan weinig over. Het was gewoon niet

haalbaar om alle studente n in Leiden te huisvesten; waa r zouden zij mo eten
wo ne n? Ook het verplichte lidmaatsch ap werd niet ingevoerd. Dit plan uit de
oorlog bood dus geen oplossing en het nihilisme woekerde voort. Naast
spoo rstudenten waren trouwens ook werkstudenten of getrouwde studenten

minder geneigd tot een verenigingslid maatschap.
Eind jaren vijftig besloot de Leidse universiteit het verschijnsel door socio

logen te laten onde rzoeken. Mannelijke en vrouwelijke studenten uit het
stu d iejaar 1957-1958 werden aan een apart onderzoek onderwo rpen . Di t was

omdat het verenigingsleven zich voo r mannel ijke en vrouwelijke stu de nten
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voor een groot deel gescheiden afspeelde, er per sekse andere redenen konden
zijn om geen lid van een stude ntenvereniging te worden en omdat het nihi
lisme zich onder de vrouwelijke studente n in mindere mate voordee d. De
meeste vrouwelijke studente n werde n nog steeds lid van de VVS L. 1\ D it kwam

volgens het rapport doordat de vro uwelijke stu denten met 72 procent nog
voornamelijk uit de hogere mili eus kwamen, waar dit percentage bij de man
nen op 47 pro cent lag." Dat is wel logisch als bedacht wordt dat alleen in het
hogere mili eu geld was om zoon én dochter te laten studeren. In minder

draagkrachtige milieus kregen de zoons voorrang, omdat zij later kostwinner
moesten worden. Voor dochters lag het huwelijk in het verschiet met daarna
een bestaan als huisvrouwen daarv oor was studeren niet essentieel. O verigens
gold dit hui svrouwenperspectief ook voor de meeste vrouwen die wel hadden

gestud eerd en gingen trouwen . Ze ker tot eind jaren zestig gold het adagium
dat getrouwde vrouw en niet hoorden te werken, zeker niet als er kinderen
kwamen. Bijn a de helft van de stude ntes uit het ho gere milieu ging dan ook

niet studere n met als doel een wetenschappelijke vorming of vakopleiding,
dus met het oo g op een toekomst ig beroep, maar vanwege de 'persoo nlijk
heidsvorming in een academisc h mili eu'. " Waarb ij ongetwijfeld oo k 'een

goede partij aan de haak slaan' een rol zal hebben gespeeld.
Het rappo rt over de vrouwelijke studenten verscheen in 1960 en was van

de hand van D . Merens." Zij concludeerde dat voo ral jongerejaars stu de nten
uit het acade m ische milieu het lidmaatschap van de W SL waardeerde n. Voor

ouderejaars uit een middelbaar of lager milieu liepen de redenen om geen lid
te worden uiteen , waarbij ook de beeldvorming van de WSL een rol kon spe
len. Zo zou dit een club zijn met een vvn-mentalireir waar men zich niet in
kon vinden, of stond het 'uni versiteitsuniforrn' tegen dat bestond uit een

Gor-Ray (plooil rok, wit bloesje en leren jasje.'?
In 1959 was het rapport verschenen van C.E. Vervaart over de mannelijke

studenten. Aan de hand van de onde rzochte groep kwam hij tot de conclusie

dat 60 procent van de mannelijke studenten geen of vrijwel geen aandeel had
in het gezelligheidsleven, dat werd geboden door Corps, Catena of SSR, wel
iswaar een (geme ngde) confessionele studente no rganisatie, maar wel met een
'gezelligheidskarakter'. Van de resterende 40 procent was 32 procent lid van

het LSC en 8 pro cent van een niet- erkend e gezelligheidsvereniging. Als oor
zaak voor dit hoge percentage niet-leden zag Vervaart de verschuiving in het
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herkomstmilieu van de stu denten. De 'n ieuwe' studenten - uit niet-academi
sche milieus - hadden duidelijk een andere instelling en waren meer op de

maatsch appij gericht. Studentenverenigingen zouden daarom hun beleid
meer op deze studenten moeten afstem men . Verder zouden niet-veren igings
leden een groepsgewijze introductie in het universitaire milieu moeten

krijgen , te vergelijken met de groentij d (overigens niet te verwarren met de
ontgroening die soms behoorlijk uit de hand kon lopen)."

In de loop van de jare n zestig bego n me n het nih ilisme als gegeven te
accepteren. In plaats van bestr ijding van het verschijnsel ging men over op

pogingen tot integratie van de ongeo rga niseerden. Bijvoorbeeld de poging
van de Stichti ng Studentenhuisvestin g Leiden om niet-corp sleden en corps
leden in studentenhuize n samen te bren gen volgens een bepaalde verdeelsleu

tel, zoals we zullen zien. Een ander in itiatief ter integratie was de ope ning in
novem ber 1964 van een universitair trefcentrum voor alle cives, dat de naam
Pardoeza kreeg."

De Leidse SVB zag ook in dat een be paalde introductie van 'ongeorgani

seerde' eerstejaarsstu denten in het stu de ntenleven van belang was en organi
seerde daarom in 1965 een kampweek. 20 In 1970 werd voor het eerst de nog

steeds bestaande El Cid-week georganiseerd als introductieweek voor eerste
jaars. Kortom, het n ihilisme was, bleef en is nog steeds een feit, maar het

begrip raakte langzamerhand in onbruik." Het verdwijnen van het begrip
liep parallel aan het verdwijnen van de 'studenrensrand' d ie dankzij de demo

cratisering plaatsmaakte voor de 'studen renklasse', zoals de Leidse socioloog
C]. Lammers dit definieerde ; de bevoorrechte groep op basis van traditie (de
corpora) maakte plaats voor een groep di e gevormd werd door gemeenschap

pel ijke sociale en eco nomische belangen." Belangen die konden worden
behart igd door een 'vakbond', naar ana logie met de organisatie van de arbei
ders bewegi ng.

De oprichting van de Nederlandse SVB

Het ini tiatief tot op rich ting van de Nede rlandse SVB werd genomen doo r de
Ni jmeegse student To n Regt ien. In het Nijmeegs Universiteitsbiad gaf hij zijn
ideeën voor de stude ntenvakbeweging vor m. In verschillende steden ont
sto nden werkgroepen die zich tot deze ideeën voelden aangetrokken en over -
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gingen tot ledenwerving. In juni 1963 kwam en deze werkgroepen op een
tweedaags congres in Utrecht bijeen en gingen over tot officiële oprichting
van de N ederlandse SVB. Om het gedacht egoed van de nieuwe organisatie
onder de stude nte n bekend te maken, werd na het congres als een soort

beginselprogramma het Demokratisch Manifèst uitgegeven. Hierin staat ver
meld wat de SVB wilde zijn:

De srudent envakbeweging is een organisarie die de belangen wil behart igen van alle
Nederlandse studenten. [. . .)\] Zij wil , door algemene en ind ividuele dienstverlen ing, doo r
gedokumenteerde voorlichti ng en rechtstreekse akr ies binnen en bu iren de studenten
gemeenscha p, de maat schappelijke positie van de stude nt verbereren.

Het expliciet noem en van actievoeren als stra tegie was een verschil met de
bestaande belang enbehartig er, de NSR, al was die zeker niet tegen demonstre

ren als studentenbelangen in het geding waren . Dit bleek bijvoorbeeld toen
de 'studievrijheid' dreigde te worden aangetast. In 1956 trommelde de NSR

studente n op om een protestt ocht te houd en van Delft naar het Binnenh of
om te prot esteren tegen de vaststelling van een maximale stud ieduur voor

Delftse stu de nten, ook al was deze tweemaal de normale studieduur." De stu
dieduur moest oneindig kunne n zijn.

Een duidelijker verschilpunt met de NSR was dat de SVB de studenten meer
wilde betrekken bij de maatsch app ij. Zij wilde de student engagement bij
brengen. Politi ek of maatsch appelijk engagem ent onder student en was niet
nieuw - net zo min overigens als onder hoogleraren of hoogleraarsvrouwen 

maar di t engagement speelde zich voornamelijk af bu iten de muren van de
un iversiteit. 24 De SVB bracht het de universiteit in en sloeg zo een brug tussen

universiteit en maa tschappij.
De doelstelling van de SVB werd uitgewerkt in een 'urgent ieprogramma'

van tien punten. Bovenaan sto nd de wens tot verbetering van het stelsel van
rijksstud ietoel agen , met op plaats twee de democratisering van de studenten
vertegenwoord iging. Daarn aast had de SVB nog wensen op het gebied van
studenteneettafels (de men sa's), de huisvesting, de sociale voorzieningen, de

reductiesystem en (de kortingen voor studenten), studente ncafés en sport
voorzieningen. Verder bepleitte zij onderzoek naar de democrati sering van
het wetenschappelijk onderwijs, het stud entenhuwelijk, het studieloon en de
woonsitua tie van de Nederlandse student. Om de studente n in de verschil

lende steden over de SVB te informe ren, werd een nieuw studentenblad gepre-
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senteerd: Demokrater." Degenen die interesse hadden in dit blad konden wat
betreft Leiden contact opnemen met Sonja van Wier, aldu s het Demokratisch

Manifèst.

De oprichti ng van de Leidse afdeling van de SVB en de ontvangst

Na het op richtingscongres van de Nederlandse SVB in Utrecht in juni - waar
bij Sonj a van Wier met een vriendin aanwezig was - richtte deze geschiede

nisstudente de Leidse afdelin g op ." Het was de enige afdeling in het land
waar een vrouw aan de wieg stond. Van Wier schreef over zichzelf toen :

Ik ben nu bijna afgestu dee rd . Althans dat hoop ik. Dan komt ineens het woord 'studen
tenvakb eweging' uit N ijmegen overwaaien. Het is gebeurd met mij. Het avontuur lokt. In
de vakantie stamp ik een Leidse afdeling uit de grond . Tot groot ongenoegen van de bur
gemeester, die hoofd van de politie en voo rzitt er van de curatoren [van de universiteit ] is,
zitten we met stoelen en een parasol van V& D voor de ingang van het universiteitsgebouw
om leden te werven."

Er schreven zich meteen een hond erd tal leden in." Naast dit wapenfeit , de
oprichti ng van de SVB in Leiden, trad Van W ier toe - als enige vrouw - to t
het eerste land elijke bestu ur van de SVB onder voo rzitte rschap van Ton
Regtien." Ook in volgende jaren traden Leidse SVB'ers toe tot het landelijke

bestu ur van de SVB - en hadden zo invloed op het landelijke beleid - maar
vrouwen bleven daarin bijzonder dun gezaaid ."
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Van Wi er, werk- en beursstudent, studeerde af in decemb er 1964 en ging
daarna de journalistiek in, maar bleef eerst nog een tijdje wonen aan de
Papengracht 20a. In juli 196 5 werd hier het kant oor van de Leidse SVB
geopend en naar haar genoemd, het 'Drs. S. van Wierhu is' . Beneden in dit

'meisjeshuis', wat het overigens niet lang meer bleef, kwam de stencilmachi
ne." Boven woo nden zowel Van Wier als een ander svs- lid, Betry Karreman ,
die net als Van Wier gesch iedenis studeerde . Karreman zat in de redactie van
de studenteneditie van het LUB, waar Maart en Biesheuvel hoofdredacteur van

was. Biesheuvel was svs-syrnpathisanr en tekende voor het eerste stukje over
de SVB in het nummer van oktober 1% 3..12 Hij vond dat de oprichting van
de SVB nodig was om de belangen van de 'ongeorganiseerden', de nihili sten
'die als een gezwel buiten het lichaam van de civitas bengelen', te behartigen.

Want dat gebeurde niet door de grondraad, die slechts bestond uit leden van
de gezelligheidsverenigingen." Belangstellenden voor de SVB ko nden zich

melden bij Van Wier.
De Leidse SVB kon meteen aan de bak met de 'mensa-actie' , die op touw

was gezet door de Nederlandse SVB in same nwer king met de NSR. De actie
was gericht tegen de stopzetti ng van de mensasubsidie van derti g cent,

waardoor de prijs van een mensamaaltijd zou stijgen. In Leiden onderteken
den zo'n beetje alle studentenorganisaties de petitie om de subsidiestop onge
daan te maken . De Leidse eensgezindheid gold echter niet op landelijk
niveau, waar de NSR de mensa-actie had doorkruist door op eigen houtje met

minister Bot te gaan praten over een compro m isvoorstel, aldus SVB-lid Henk
Bakker in het LUB.34 Dit keer was het een verwijt van de SVB aan de NSR om

op eigen houtje te handel en , later zou de NSR di tzelfde verwijt van eigen
machtig optreden maken aan de SVB en het bleef ook niet bij één keer. Na

een imp asse in de strijd werd uiteindeli jk toch nog eensgezind op 2 decem
ber 1963 do or vijf afgevaard igde n uit elke uni versiteitsstad een petitie aan de
mini ster overh andi gd in Den Haag. De vijf afgevaardigden uit Leiden kregen

een luidruchtig uitgeleide naa r het station."
Ondertussen was de same nstelling van het eerste bestuur van de Leidse SVB

bekend gemaa kt. De voorzitt er was Anto n van Duin." Van Duin liet in het
LUB van zich horen door zijn beklag te doen over het feit dat de SVB niet
binnen aan een tafeltje mocht zitte n om zich bij de studente ninschrijving aan
de nieuwe stu denten te present eren en zo leden te werven, zoals Van W ier
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hierboven al memoreerde. Hij kreeg in herzelfde LUB repliek van Marthijs
Koornstra die schreef dat geen enkele studentenvereniging binnen zat , alleen
de organisaties zoals het Leids Universitair Fonds (LUF) of het Leids
Academisch Kunstcentrum (LAK) en de faculteitsraden ..J? De SVBvond echter
dat zij niet te vergelijken was met een gewone studentenvereniging; die richt
ten zich op de gezelligheid, terwijl de SVB wilde optreden als d é belangen

behartiger van de studenten.
Ondanks het protest mocht de SVB het jaar erop nog steeds niet plaatsne

men bij de inschrijving van nieuwe studenten, maar zij liet zich niet kisten .
Met toestemming van de Leidse politie huurde ze een caravan en plaatste
deze voor het Bureau Inschrijving aan de Stationsweg. Toen de caravan
echter tijdelijk stond geparkeerd aan het Levendaal. bleek deze de volgende

morgen naar het studentencomplex aan de Klikspaanweg te zijn gesleept en
beklad met leuzen als 'Rode Rakkers' en 'Peking' ." De daders werden opge

spoord; het waren vier corpsleden woonachtig Klikspaanweg 43 , het adres
waar ook SVB-bestuurslid Cees Waal woonde, die corpslid was geweest.

In 1965 had de SVB nog steeds geen tafel binnen bij de studenteninschrij
ving, zo bleek uit de klacht van Herman Amptmeijer, die de voorzittershamer

van Van Duin had overgenomen. Hij weerlegde in het LUB het weerwoord
van Cees Schuyt, de voorzitter van het gemeenschappelijke bestuur van de
LSR en de VLSF, die vond dat zo verwarring bij de eerstejaars werd voorkomen.
Amptmeijer benadrukte nog eens dat de SVB méér was dan een studenten

partij, namelijk ook belangenbehartiger."
Corpsleden haalden naast het gesleep met de caravan meer rotgeintjes uit

om van hun ongenoegen met de nieuwe club blijk te geven. In Demokrater

werd melding gemaakt van het in de fik steken van een bundeltje folders van
de SVB, dat zou worden verspreid door een bestuurslid dat in de Klikspaan
wegflat woonde. De foldertjes bevonden zich in de gemeenschappelijke
brievenbus." In het LUB van maart 1965 werd de SVB verweten in de verkie

zingstijd affiches van andere partijen te hebben overgeplakt. Van Wier verde
digde dit met het argument dat het jaar ervoor de affiches van de SVB waren
beklad met de naam van de communistische partij. " De pesterijen en vanda
listische daden tegen SVB-materieel gingen ook de volgende jaren nog door."

In deze koude-oorlogstijd bleek meermalen hoe de tegenstanders de SVB
wilden wegzetten als een extreem-linkse beweging of als een socialistische of
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Vijf kandidatenl ijsten voor de eerste
LSR-verkiezingen 1964.

UB, AUI, AF8 SVB1.

Stembiljet voor de verkiezingen van de L.S.R.
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"'ej. K.L. Munk
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R.I.":.: KAtz
Mej. M. van Soes t
J.M. aen
J. H. Muld~r

Moj. C.M.Vrij
F.A.A. D"yns:t,~e
5 4 J . G. van Eyn dhoven
a. S i Hylkema

j,~~~.~ ~d~êrr~n~haYanne5
Mej. E; Labouchè.re
A.A.H. J.P. Slolk
H. F. Dankmeyer
C .J.M. van Gessél
MeJ~ C~ A. H. , Ntltin lng a
M. F . Nlerme ljer
O. de- Sëvorntn Lohrn an
Mej. M. de Savormn Lchman
J .C.H. Blom
A. B)us8~t"an.Oud.Alblas

W. J . van 'der Oussen
Moj. L. Korthal.

L IJST

Ce!ntr um. P :art l l

o P,S .A. J..,efe.ber;
o J.II .A . M. Peok
o Mej.'N.K .Q . Kok
o H. Albl ••
o M. J .,Koor nat r a
o AleJ.A.M .~. S~vir1lki
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o K. o, Verhoeven
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o S. BoendermakOl"
o D, E. We'ntlrik
o A. A. WezeJenb,urg
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o J . A. Winter
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On afh ankelij ke Stud enten
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o A. VJsser
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o Mej. A. Haantjes
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o S. B. Ybema
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o Th . J . Meyer
o A.de l}akkl'r
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St'uden(cnVl;{k Seweglng (S~V~'~B.,)

o P Dijkhulzen
o Ch .F. Cr_eh
o Mej . ti. hL Bouwman
0' W. F" PassêhhU'
o J. N. va" der t.lol~n

o E. B'~S. 'Posl ma
o P . Das
o Mej. R. J . BarJalléycr
0' J. J, Lodder.
o Mej . M. H.O. Zaódman
o J . Favib r
0- J. van Outn
o C.J . Holleirians
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o CJ. D, Waal
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o 'J. ReId\11i
OP. BOrdewIJko Meoj. S. N. \·tlîtWh_~ r

communistische mantelorganisatie . Dit laatste bijvoorbeeld na een bezoek

van een delegatie van de Nederlandse SVB aan de Moskouse studentenorgani
sarie." D it vijandbeeld bleef echter achterwege op een debat georganiseerd
door het Leidse debatgenootschap Pro et Contra. Op deze bijeenkomst werd
de vraag: ' Is de SVBonmisbaar?' met 'ja' beantwoord door 78 aanwezigen . Een

minderheid van 39 kon de SVB wel missen. " Het debat, waar onder andere
Van Wier het pro standpunt verdedigde, vond plaats onder voorzitterschap
van professor Huib Drion. Ma arten Biesheuvel sch reef erover in het LUB,

onder de titel : 'Een kibbelpartij'. H enk Bakker deed verslag in Demokrater,

het blad van de Nederlandse SVB, waaraan meer Leidse SVB-leden, vooral de
eerste paar jaar, een bijdrage leverden , zoals de rechtenstudent en toneel
schrijver en -speler Pedro van Hoek." Bij het Pro et Contra debat in Leiden
over de SVB zag dus een meerderh eid van de aanwezigen wel een rol wegge

legd voor de SVB binnen de studentenwereld ." Ho eveel studenten ach ter de
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Steunhandtekeningen voor SVB
kandidaat Betty Karreman .
UB, AUI, AF8 SVB? (8).
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SVB stonden, werd duidelijk bij de eerste verkiezin gen voor de dert ig zetels

van de LSR in februari 1964.

De eerste verkiezingen voor de L5R van 1964

Vóó r de verkiezingen schreef Bet ty Karreman, kandidaat op de svn-lij« (lijst
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5) en redactielid van het LUB, daarin nog een wervend stukje: 'SVB. Waarom?
Daarorn! '" Naast de SVB deden nog vier andere studentenpartijen mee, die

inderhaast waren opgericht en (nog) geen landelijke organisatie hadden. Lijst
1 was ABC, afkorting voor de Partij voor Algemene Belangen van studenten
in de Civitas academica Lugduno-Batauorum, lijst 2 was de Centrum Partij,

lijst 3 de Liberale Studentenpartij en lijst 4 de Onafhankelijke Studenten
Organisatie. Lijsttrekker voor de SVB was Pieter Dijkhuizen, lijstduwer 
nummer 22 op de lijst - was Sonja van Wier. Voor de eerste kandidaat op de
lijst waren dertig steunhandtekeningen vereist, voor de volgende kandidaten

tien per persoon. Bij elkaar werden dus 240 steunhandtekeningen verzameld,
al waren die niet allemaal uniek; meerdere namen kwamen op meerdere
lijsten voor. Desondanks was het een grote klapper voor een nieuwe organi
satie die het zonder een al bestaande studentenvereniging als achterban moest

doen , afgezien van Politeia dan." Volgens het Leidsch Dagblad van 8 novem
ber 1963 was het ledenaantal zelfs al 300 en had Leiden daarmee na
Amsterdam en Delft de grootste afdeling. Volgens ditzelfde krantenbericht
studeerde ongeveer de helft van deze leden met een beurs of renteloos voor

schot, terwijl van de andere helft ongeveer tien procent een eigen inkomen
had en veertig procent studeerde op kosten van de ouders. Het percentage
beursstudenten in Leiden als lid van de SVB - circa 50 procent - is relatief

hoog, want het (landelijke) percentage beursstudenten lag rond die tijd op
37. 49 Het illustreert in ieder geval de stelling van Lammers dat de SVB de over
gang markeerde van studentenstand naar studentenklasse, met als studenten
klasse de groep beursstudenten die gemeenschappelijke sociaal-economische

belangen had. Deze groep kon zich wenden tot de SVB om die belangen te

behartigen."
Een week voor de publicatie van de kandidatenlijsten stonden in het LUB

de partijprogramma's afgedrukt. De programmapunten van de SVB kwamen
min of meer overeen met het urgentieprogramma afgedrukt in het Demo
kratisch Manifest, al was de volgorde van urgentie iets gewijzigd. Nu de demo
cratisering van de NSR en de grondraden met de verkiezingen op handen was,
kon dit punt van nummer één af en worden vervangen door nummer twee:

verbeteringen in het srudiefinancieringsstelsel, zolang er nog geen studieloon
was. Democratisering bleef wel een belangrijk punt, nu op twee, en wel als
democratisering van het wetenschappelijk onderwijs. Een opvallend punt bij



Installatie van de eerste LSR, 1964,
onder voorzitterschap van Herman
Tjeenk Willink (2e van links). Foto:
Studenten Cineasten Gezelschap.
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vier was de 'verkorting van de studieduur. ' Het was hier opgenomen als een
reactie op de geclaimde 'studievrijheid' die volgens de traditionele student

niet mocht worden aangetast. Die studievrijheid - studeren wat je wilt en er
vooral zolang over mogen doen als je wilt, met als uitwas 'de eeuwige student'
- was namelijk niet weggelegd voor de studenten met een studietoelage van
de overheid. Die draaide de geldkraan dicht als de student er te lang over

deed. Eindeloos studeren was zo dus slechts weggelegd voor studenten met
eigen, of pa's, geld. Aan deze bevoorrechting wilde de SVB een einde maken
door de invoering van het studieloon - later heette dit de integrale studie
kostenvergoeding - voor alle studenten, rijk of arm, die allemaal eenzelfde
bedrag kregen, onafhankelijk van hun ouders. Iedere student had daarbij wel
de plicht om een optimale prestatie te leveren. " Tot slot wilde de Leidse SVB

studenten medeverantwoordelijkheid bijbrengen voor de maatschappelijke
problematiek.

De SVB behaalde zes van de dertig zetels in de LSR en had daarvoor 416
stemmen gekregen. Ruim honderd meer dus dan het ledental van 300 ,'1

Stemgerechtigd waren de leden van de zes faculteitsraden , waarvan bij elkaar
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circa tachtig procent van de studenten lid was. Ongeveer 43 procent van de
studentenbevolking - dat waren 1.%2 studenten - hadden hun stembiljet

gedeponeerd in de stembussen die op verschillende plaatsen in de stad ston
den , onder andere bij het LSC en de VVS L. Bij het Corps stemde vrijwel nie
mand op de SVB, bij de VVSL wel een aantal. De meeste stemmen op de SVB

werden uitgebracht bij de 'openbare' stembureaus, in het Prytaneum (de
mensa, aan het begin van het Rapenburg) en het Academiegebouw."

De door de SVB behaalde zetels in de LSR werden bezet door de eerste zes

personen op de kandidatenlijst, waarbij de lijsttrekker Pieter Dijkhuizen in
de loop van het jaar werd vervangen door Paul Bordewijk, die als nummer 21
op de lijst stond." Scheikundestudent Frank Gransch, tweede op de lijst, ging
de SVB-fractie leiden . Op 3 maart 1%4 werd de LSR geïnstalleerd. Een eerste
taak was het voorbereiden van de resoluties die in stemming zouden worden

gebracht in de Raad van Vijftig van de Nederlandse Studentenraad, in mei
1%4.

De Nederlandse SVB en de NSR

Het doel van de Nederlandse SVB was om de ondemocratische Nederlandse

Studentenraad (NSR) als belangenbehartiger te vervangen. Dit plan ging ech
ter niet door. De NSR liet zich niet zomaar buitenspel zetten, al zag zij in dat

een structuurwijziging in de nieuwe constellatie wel van belang was.
Voortaan zou daarom een Raad van Vijftig getrapt gekozen worden uit de
plaatselijke grondraden, na de jaarlijkse verkiezingen voor die Raden. Na die
eerste grondraadsverkiezingen haalde de SVB landelijk in totaal ongeveer een
kwart van het aantal stemmen. Na die grondraadsverkiezingen werd in mei

1%4 het eerste Nationale Congres van de NSR 'nieuwe stijl' geopend in de
Ridderzaal in Den Haag, waarna de vergadering zich verplaatste naar
Scheveningen. Op dit congres moest een bestuur worden samengesteld en
zouden de bijna 200 resoluties in stemming worden gebracht, die in de ver

schillende grondraden waren voorbereid. De Nederlandse SVB kwam op het
congres met een aantal kandidaten voor het bestuur, waaronder Ton Regtien.
Toen echter alle resoluties van de SVB en bloc werden verworpen door de

andere studentenpartijen. trokken de SVB-kandidaten zich terug. Zij achtten
het - gezien het vastgestelde beleid - in strijd met de doelstelling van de SVB
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om bestuursverantwoorde lijkheid te aanvaarden. Zij bleef zodoende in de

oppositie en verlegde het zwaartepunt van actie naar de plaatselijke gro nd
raden , zoals in Leiden naar de LSR.

Toen dan ook op de eerste vergadering van de LSR na het NSR-congres, op
26 me i 1964 , aan de SVB werd gevraagd waar zij stond nu de SVB op lande
lijk nivea u in de oppos itie ging, kon G ransch antwoorden dat de Leidse SVB
zou blijven samenwerken in de LSR. In ied er geval zolang de belangen van de

Leidse studenten daarmee gediend war en . Dit ondanks de onvrede met de
struc tuur van de LSR, die G ransch nog eens - en niet voor het laatst - aan de
orde stelde. Deze LSR-vergadering kon als nieuwigheid nog rekenen op veel
publieke belangstelling, waarbij de SVB-lede n zich, als politiek statement, van
rechts naar links op de publieke tribune verp laatsten, aldus de handgeschre
ven notulen."

Kort na deze vergadering werd bekend dat het land elijk studentenblad
Forum Academiale na de zomervakantie niet meer zou verschijnen. In navol
ging van andere stede n dreigde ook Leid en het collectieve abonne ment op te

zeggen, omdat dit stu de ntenblad te links zou zijn. De poging van de NSR om
het blad een meer algemee n karakter te geven was mislukt. Het blad werd
vervangen door Student.Sf,

Er diende zich na de mensa-actie een belangrijk nieuw actiepunt aan toen
in oktober 1964 bekend werd dat min ister Bot het collegegeld wilde verho 

gen van f 200 naar f 400, een verdubbel ing dus. Dit riep om pro test. D e
collegegeldverhoging werd gezien als een belemm ering voor de externe dem o
cratisering: de un iversit eit moest voor ied ereen toegankel ijk zijn, ook voo r

minder d raagkrachti gen . In Leiden werd op I december een protestvergade
ring georganiseerd onder auspiciën van de NSR die steun kreeg van de LSR,
maar waarover de latere SVB-voorzitte r Frits Boersma schreef dat Leiden h ier
bij een slecht figuur had geslagen." De actie werd gevoerd ond er de leus:
'Bot-weg 100%' en was in ieder geval landelijk een succes: het wetsvoorstel

werd ingetrokken, mede omdat de Tweede Kamer er weinig in zag.
Vóór de protestvergadering op I december, werd van 19 tot en met 21 no 

vember in het Leidse Volkshui s het derde congres van de Nederlandse SVB
gehoude n, waarin onder meer een nieuw landelijk bestuur werd gekozen . Op
dit cong res hield de aftredende voorzitter, Anron van Hooff, een toespr aak.

H ij vond het iets pikants en uitdagends hebb en in Leide n te zijn:
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Vanuit Leiden immers zijn vooral richtlijn en uitgegaan voor de vormen van het
Nederlandse stu de ntendom dat gaandeweg de aanslu iting met de maatschappi j heeft
verloren. Ik geloof namelijk dat de co rpo ra zoals die de vorige eeuw ontsto nde n een maat
schappelijke taak hadd en. [.. .l. De vorming die de corpora boden, was zeker aangepast
aan de eisen die de maatschappij toe n stelde [.. .[: ook de corpora zijn mod ern en maat
schappelijk geweest.

Maar nu zijn ze dat niet meer. De maatschappij was veranderd en daar paste
de SVB meer bij , zo vervolgde hij zijn betoog. Van Hooff werd als voorzitter
opgevolgd door de Leidse theologiestudent Kees Hollemans. Tweede
Leidenaar in dit bestuur, voor de functie van 'actiecornrnissaris' , was student
wis- en natuurkunde Rob Milikowski ."

De tweede verkiezingen voor de L5R van 1965
en de seksuele revolutie

In februari 1965 waren er weer verkiezingen voor de Leidse grondraad, de

LSR. Nu deden er drie partijen mee , de SVB en de nu eveneens landelijk geor
ganiseerde Nederlands Studenten Akkoord (NSA) en Progressieve Studenten
Organisatie (rso). De rso had de middenpositie van de Centrum Partij over

genomen, de Liberale Studentenpartij was opgegaan in de NSA. De NSA was
de vertegenwoord iging van de traditionele gezelligheidsverenigingen (waar
onder de corpora) en bleek de komende jaren de tegenstander van de SVB met

de langste adem, zowel landelijk als plaatselijk." Lijsttrekker voor de SVB was
Frank Gransch, die ondanks zijn frustraties met de structuur en het functio

neren van de LSR de strijd toch nog maar eens aanging. De SVB wist één zetel
winst te behalen, had er nu zeven , op basis van 543 van de 2.132 geldig uit

gebrachte stemmen." De geringe winst werd door de voorzitter van de SVB,

Herman Amptmeijer, als teleurstellend ervaren. " De winst voor de NSA, die
15 zetels behaalde, zag hij als een bewijs voor het Leids conservatisme. Enige
maanden na insta llatie van de nieuwe LSR constateerde Gransch in het LUB

dat het revolutionaire elan er bij de SVB wel een beetje uit was. Als een van de
oorzaken zag hij dat de andere partijen vooral ami-svs waren, zodat er niet
constructief samengewerkt kon word en."

Op landelijk niveau wilde de samenwerking ook niet zo lukken. In
Groningen werd in mei 1965 na de grondraadsverkiezingen het Nationaal
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Uit: E. Duivenvoorden. Met emmer en
kwast. Veertig jaar Nederlandse actie
affiches 1965-2005 (Am sterdam 2005).

Congres georganiseerd, waaro p het nieuwe bestuur van de NS R werd samen
gesteld. De SVB had landelijk ongeveer eenderde van het aanta l stemme n
behaald, kreeg 17 zetels in de Raad van Vijfti g, en het voo rstel was een
bestuur samen te stellen uit SVB, NSA en rso , waarbij de SVB de voorz itter

leverde. De SVB wilde naast de voorzitt er, de Leidse student Kees Hollem an s,
ech ter ook nog bestuursleden leveren voo r sociale zaken, onderw ijs en bui
tenland . Een motie van d ie strekking werd echter verworpen met 28 tegen 19
stemme n en 2 onthoudingen." De sVB'ers, waaronde r de LSR-afgevaardi gde

Jan van de Craats, verlie ten daarop de vergadering. De op positierol van de
SVB binnen de NSR werd gepro longeerd.

H et weglopen van Van de Craats ui t de NSR-vergadering werd in de eerst
volgen de LSR besproken en geeft aan voo r welk dilemma de SVB-leden sto n
den. Wat woog zwaarder: loyaliteit aan de Nederlandse SVB of aan de LSR als
gro ndraad van de NSR?M Daarb ij kwam voor de SVB'ers nog de vraag of het

werk in de grondraad nier nodeloos veel ene rgie opslok te. Alleen de Rad en
zelf ware n imm ers nog maar gedemocrati seerd en mochten als zodanig mee
praten over studentenvoorzieningen, maar dat wilde nog niet zeggen dat zij

ergens over mochten meebeslissen.
Desondanks bleven de SVB-leden in de LSRen praatten dit tweede raadsjaar

mee over de studentenhuisvesting. Zo was daar het plan 'het Palet' om

kamers te verdelen volgens een bepaald e verdeelsleutel onde r corpsleden en
niet-corpsleden, ter integrati e van de niet-leden. Het Corps had sowieso een
aantal voorrechten waar het de kamerverdeling bet rof, zo merkte H enk

Bakk er in 1%5 in D emokrater op. Nu kon het gebeuren dat er kamers leeg
sto nden omdat er alleen corpsleden in m ochten , terwijl er enorme wach t
lijsten waren door het groeiend aantal studente n." H et Palet-plan werd
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uiteindel ijk weggestemd in de LSR, mede door tegenstemm en van de SVB. In
plaats daarvan werd een motie aangenom en waarin een drietal niet -ideële
(dus zonder integrariedoel) cr iteria voor de verdeling van kamers ware n vast

gelegd.""
De kamernood was doo r de Nederlan dse SVB al in 1964 uitgeroepen tot

een van de ropprioriteiten . De SVB in Leiden had daarom in september 1964
gepleit voor versnelde bouw van studentenflats en in januar i 1965 een voor
stel gedaa n aan het college van B en W om stu de nten in onbewoonbaa r ver

klaarde wo ninge n onder te bren gen."? Ook daarna bleef zij erop hameren dat
het stijgende aanta l studenten vroeg om snelle bouw van nieuwe com plexen,
ook voor getrouwde studenten . De Leidse SVBhad onderzoek gedaan naar de

woonsitua tie van deze groep gehuwden. Het onderzoek kon pas een half jaar
later dan gepla nd gepresenteerd worden omda t het - aldus de SVB - was
getraineerd door stude nte n die de SVB als rancuneuze, extreem- linkse bewe

ging neerzetten. "

Vanwege deze enquê te on der getrouwde studenten werd de SVB in Leiden
benaderd doo r de NVS H, de Nederlandse Vereniging voo r Seksuele

Hervorming." Zij bood stu de nten, in het LUB, een speciale korting op voor
behoe dmiddelen en op consulten. Het ledent al van de NVSH was in deze jaren
van seksuele revolur ie landelijk gestegen to t 200.000 leden . Z ij hoopte
daardoor op de instelling van een leerstoel seksuo logie aan een van de un iver

siteiten. In Leiden was het ledental gestegen to t 6 .000. Hieronder waren ook
steeds meer vro uwen dankzij de voortschr ijdende emanci pat ie, aldus de NVSH
in een LUB-artikel van Berry Karrema n." SVB'er Karreman was zelf een van die
geëmanci peerde vrouwen die lid was geworden van de NVSH. Ook de SVBals

geheel toonde belangstelling voor het onderwerp en had in februari 1964 al
een avond geo rganiseerd met een film en een fo ru m over 'student en seksua
liteit'. In het forum zaten, naast Betry Karreman , professo r Berkhou t. dr. De n

Haan (universireitsarts), pater Van Kilsdon k, Jurrie Reiding en de voorz itter
Kees Holl ernan s." Een paar jaa r later zou Karrem an in samenwerking met de

NVSH en het echtpaar Nag tegaal een jeugdsoos ini tië ren - nadrukkelijk ook
voor 'ho mo fielen' - met de naam Zisexzo."

Maar n iet alleen de SVB ging met de tijdgees t mee; in maart 1964 organ i
seerde de universiteit een lezingenserie over seksualiteit en het studenten

leven, waar naast de schr ijfster Hella Haasse de professoren Tr imbos en
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Dupuis spraken." Haasse figureerde later weer in een artikel van Betty
Karreman met de titel: 'De vrouwen haar seksualiteit' . Haasse had - ald us
Karrernan - op literai re wijze aandacht besteed aan de vrouwelijke seksua
liteit. Karreman schreef het artikel naar aanleiding van het verschijnen van

het bo ek van het ech tpaa r Kronhausen over de vrouwelijk e seksualiteit, waa r
voor Sim one de Beau voir de inleiding had geschreven.74 Er was in 1965
echter niet alleen belangstelling voor seks.

Meer engagement in 1965:
Claus en de eerste teaeh-in over Vietnam

Naast seks en solidariteit met studenten in het dictator iaal bestuurde Spanje
en Portugal , hielden Leidse studenten zich in 1965 bezig met niet-studenten
zaken, zoals het koningshui s." Dit vanwege de intro ductie van de Duitse

Claus als aanstaande echtgenoot van prinses Bearrix. H et hield ook de
gemoede ren aan de Leid se universiteit bezig. Volgens een 'Com ité
Verzoekschrift Staten-Generaal' had C laus zich te weinig uitgespro ken tegen
het nazidom, aldus het LUB. SVB'er Gransch verwoordde in dat zelfde LUB zijn

standpunt dat hij niets tegen Claus had, wel tegen het koningshui s." De LSR
nam het initiatief tot een forumavond over het ond erwerp . De avond verliep
rustig, op een klein incident na, dat ondanks de kleinheid in het LUB werd
opgetekend: toen SVB'e r Pedro van Hoek een onaardige opmerking maakte

over prins Hendrik, de echtgenoot van koningin Wilhelmina, kreeg hij van
Maarten Biesheuvel een zakboekje naar zijn hoofd gegooid. ??

In ditzelfde jaar 1965 kwam de Vietnamoorlog ter sprake aan de Leidse
uni versiteit , nadat in maart 1965 het p rotest tegen Ame rikaanse inmenging
was begonnen bij de universiteit van Michigan en wel met een teacb-in, een

openbare, informel e discussiebijeenkomst. De eerste teaeb-in in Nederland
werd gelijktijdig aan de Amsterdamse en Leidse universiteit georganis eerd op
29 oktober." De Leidse bijeenkomst werd gehouden in De Burcht en was een
initiatief van het debatgenootschap Pro et Contra in samenwerking met de

Sti chting Polemologische Bibliotheek (SPB) in de persoon van Joep
Creyghton, tevens SVB-lid.7

·) Verschillende professoren namen stelling en de

bijeen komst was een groot succes met ongeveer 650 man binnen in de zaal
en nog 100 buiten . Zowel links als rechts kon rekenen op luid app laus. D e
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Verkiezingspamflet SVB 1966.
Academisch Historisch Museum,

SVB inv.nr. 781.78A3.

Verkiezingsposter LSR 1966.
Academisch Historisch Museum,

LSR inv.nr. 85S.
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belangstelling werd in een nabeschouwing van professor T hoenes in het LUB

gezien als een duidelijk blijk van groeiend politiek engagement." Was de
teaeh-in nog een open discussie russen voor- en tegenstanders van
Amerikaanse inmenging, kon daarna kwamen de protesten los. Zo meldde
de Nieuwe Leidse Courant in december dat Leidse theologiestud enten,
gesteund door een aantal hoogleraren, een landelijke actie begonnen voor
wapenstilstand en onderhandelingen in Vietnam." De omwikkelingen in
Vietnam zouden de komende jaren in de belangstelling blijven.

De derde verkiezingen voor de L5R van 1966

Eind 1965 liep de onvrede van de Leidse SVB mer het raadswerk hoog op en
dreigde zij met een boycot van de LSR.B2 Voor een deel betrof de onvrede de
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oude frus traties, zoals dat het bestu ur - het praesidium jàcuftatum - niet door

de LSR was gekozen en gedeeld werd met het faculteite noverleg VLSF en de
financiële afhankelijkhe id van de LSR van deze VLSF. Maar de SVB had meer
punten van kritiek, zoals over het uitb lijven van een besluit om te komen tot
een bete re verdeling van de studentenkamers door de Stichting Stu denten

hu isvesting. De kamernood stond nog steeds hoog op de agenda. Wel had de
SVB een succesje geboekt, namelijk dat er op haar voo rstel unaniem in de LSR

was besloten dat er een studente nadvocaat kwam, die studente n zou bijstaan
in juridische kwesties. Een pijnp unt was verder nog dat er voor de teaeh-in in
Leiden over Vietnam geen subsidie was verstrekt , zoals in Amsterda m." Het
weerhield de LSR er niet van in mei een volgende teaeb-in te organiseren, dit
keer over de Duitse delin g. Verder had Frank Gra nsch nog krit iek op de

kosten van het universitaire Lustrumfeest in 1965, vooral die van het opge
voerde toneelstuk T ijl Uilensp iegel."

Tot een boycot van de LSR kwam het niet en zo nam de SVB in februari
1966 weer gewoon aan de verkiezingen deel. Eerder had SVB'er Eduard

Bom hoff zich kandidaat gesteld voor het voorzi tterschap van het praesidium
jàcu ftatum , vanwege het geringe vertro uwen in het bestaande bestuur onder
leid ing van Cees Schuyt. Maar Jankarel Geve rs wist met 22 tegen zes stem
men Bomhoff te verslaan ." Door dit verlies was Bomhoff, wiskundestudent,
beschikbaar om lijsttrekker te worden voor de SVB bij de verkiezingen. In een

int erview met hem (en de andere lijsttrekkers) in het LUB verklaarde hij dat
de SVB zich het recht voorbehield om haar medewerking in de LSR aan vol
strekt irrelevant e punten te weigeren, een selectieve boycot dus."

Voorafgaand aan de verkiezingen organisee rde de Leidse SVB een politiek
forum met sprekers van wo en PvdA uit de Tweede Kamer die zich onder

andere uitspraken over het stud ieloon." Pro et Contra nam het initiat ief tot
een verkiezingsdebat tussen de drie deelnem ende studenten part ijen , NSA, pso
en SVB. De belangstelling hiervoor was niet groot. Slechts 60 mensen namen
de moeite te komen luisteren naar het debat waa rin de 'parti jen elkaar voor
al afkammen'. Wel kwam Robert Samkalden van de pso met een stu denti

koos voors tel, namelijk om studentenko rt ing te bedingen op alcoho lica."
De SVB beh aalde elf zetels in de LSR, een behoorli jke winst van vier zetels."

Toch bleef de NSA, ondanks een verlies van dr ie zetels, nog steeds de groo tste
fractie . Deso ndanks werd in de Nieuwe Leidse Courant de zetelwinst van de
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SVB gezien als een einde aan het sproo kje van Leiden als 'bolwerk van het con

servatisme' . De SV B-v o o rzi tter Frits Boersma concludeerde : 'de Leidse stu dent
is toch niet zo anders als andere' studenten.?"

De installat ie van de nieuwe LSR vond plaats in de Raadszaal van het Leid se

Stadhuis onder belangstelling van pers en publiek. Vanwege de pers werd de
vraag van SVB' er Johanniek van der Mol en naar de kosten voor het gebru ik
van de zaal niet ter plekke beantwoord , maar naar een ander tijdstip verdaagd
door voorzitter Gevers. Gevers toonde zich verder hoopvol op een betere

samenwerking tussen LSR en faculteitenoverleg, V LSF.91 Maar het bleef rom
melen in de Raad . Een verslag in het LUB van de LSR-vergaderingop 14 maan
kreeg dan ook de titel: 'L.S. Rotzooi ' en begon met de woorden:

Praeses Facultaturn Gevers die half negen met optimistische woorden opent , sluit om
kwart over twaalf de vergadering met een equivalent voor: 'Als we zo doorgaan kunnen we
de hele LSR wel opdoe ken.' Terecht want het was weer puin geweest.

Tegen het eind van het verslag luidt een passage:

Men zou zo de nken dat nu wel alles gezegd is, maar nu omspint zich een van de deba tjes
die kenm erkend zijn voor de LSR en d ie over zulke futiele onderwe rpen gaan, dat zelfs de
meest nauwgeze lle no tities niet in staat zijn ze aan de vergetelheid te ont rukken."

Veel gepraat dus over 'fut iele', ofwel irrelevant e, onderwerpen zoals Bomhoff

al had gezegd die te willen boycotten. Ondertussen zette de SVB haar litani e
aan klachte n voort, zoals dat de voo rzitte r partijdig zou zijn omdat hij een
stem ming in de LSR over een maatregel om de studentenkamers eerlijker te

verdelen op de lange baan schoof. Nu ging 55 procent van de kamers naar de
corps leden. De SV B wilde dit terugbrengen tot 33 procent. Die voorzitt er zou
ook weigeren correspondent ie met fractieleden ter inzage te geven." En dan

was er natuurlijk nog altijd de structuur. SVB' er Joep Creyghron zett e
Gransch' kritiek hierop in het LUB voon met het artikel LSR uit de verfofde
mist in. Hierin haalde hij het blad Student aan, waarin de Leidse situatie werd

betiteld als: 'de rondedans van de stichtingen' . Zowel de LSR als het facultei
tenoverleg, de VL SF, hadden immers de stichtingsvorrn en dat betekende dat

zij geen leden hadden zoals een vereniging. Creyghton pleitte ervoor van de
LSR een vereniging te maken, met als leden de leden van de faculteiten , met
een eigen bestuur. De VLSF kon daarn aast blijven bestaan om zich met stud ie

inhoudelijke zaken bezig te houden , terwijl de LSR zou beslissen over alge-
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men e srudenrenbelangen, zoals hui svesting en gezondheidszorg en het beheer
zou voeren over LUB en reductiesticht ing."

Ook bij de andere studentenparti jen, de NSA en de rso, was langzam er
hand doorgedrongen dat er aan de structuur van de LSR het nodige mank eer
de. De str uctu ur werd zelfs als niet-democratisch bestempeld op het

Nationale Congres van de NSR, die na de grondraadsverkiezingen bijeen
kwam. De LSR zou daarom - net als enkele andere gro ndraden - uit de NSR
moeten wo rden gestoten. Zover hoefde het ech ter niet te komen, want nog
voor de volgende verkiezingen in 1967 werd in de LSR besloten deze st ichting
om te zette n in een vereniging, de ALSV.

De struc tu ur van de NSR zelf stond overigens oo k al vanaf het begin ter
discussie als zijnde ingewikkeld en niet-democratisch vanwege de getrapte

verkiezingen. Zo behaalde de SVB in 1966 slechts één zetel winst in de Raad
van Vijftig - en kwam zo op 18 van de 50 zetels - maar had landel ijk wel 4 1
procent van de stemmen behaald in de grondra den. Zij eiste daarom dr ie van
de acht zetels in het NSR-bestu ur, maar kreeg ook dit keer niet haar zin en

bleef in de oppositie."

Engagement, provocatie en vrouwenemancipatie in 1966

In mei 1966 vond de eerste stu dente ndemo nstratie plaats in Leiden sinds de
Tweede Wereld oorlog. Niet eens tegen de Amerikaanse inmenging in
Vietnam , al namen Leidse stu dent en wel deel aan betogingen in Amsterda m

en Den H aag. De eerste stude nt enprotestactie in Leiden, die geen studenten
belangen betrof, was tegen de apartheid in Zuid-Afrika. Aanleid ing was het
bezoek van de Zuid-Afrikaanse ambassadeur J. Fouché. De Leidse uni ver

siteit kreeg uit hand en van deze ambassadeur tachtig boeken als geschenk, in
het kader van het cultureel verdrag russen Nederland en Zuid-Afrika.
Ongeveer 50 studente n pro testeerden op het Rap enburg tegen misstan den in
Zuid-Afrika met leuzen als 'Fischer vrij', 'Tegen Apartheid', ' Im mo raliry
acr/saboragewer' en 'Sharpeville'. Bij het vertrek wierpen enkele studente n,

ook een paar meisjes, zich voo r de auto waar in Fouché werd vervoerd. De
politie greep niet al te hardh andig in, aldus de N I.C. De protestactie werd in
deze krant toegeschreven aan de Leidse SVB, maar deze reageerde hierop met

de mededeling dat het SVB-bestuur niet tot de demonstratie had opgeroepen.
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Provo Herman Amptm eijer protes teert

tege n het bezoek van de Zu id
Afr ikaanse ambassadeur aan de

Universiteit in Leiden. Foto uit: R. van
Duyn, Het witte gevaar. Een vademekum

voor provoos (Amsterdam 1967).
"- I ~ ,

Het was een spontane actie geweest en dat stond los van de vraag of de SVB

daar wel of niet mee sympathiseerde." Blijkbaar was de SVB als organisatie in
1966 nog niet toe aan politieke stellingname of maatschappelijke actie , zoals
een jaar later toen zij samen met onder andere Politeia deelnam aan het
Vietnam Co mité Leiden. Dit comité orga niseerde op 16 ju ni 1967 de eerste
Vietnamdemonstratie in Leiden.

Het lag anders als het om studentenzaken ging. Zo nam de SVB in 1966
wel stelling tegen de onderafdeling van het Leidsch Studenten Corps, Pro
Patria, de studentenweerbaarheid. Op 3 november wilde Pro Patria haar hon
derdjarig bestaan vieren met een defilé voor prins Bernhard in de Breestraat.
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De SVB gaf een verklari ng uit , waarin zij zich verwonderde over de gemee n
telijke medewerking aan di t 'militaire, eng- na tionalistische verto on' van deze
anachronistische club van studenten in uniform. Ook de medewerking van
prins Bernhard achtte zij absurd."; Toen het defilé gehouden werd , ontplofte

er een rookbom, die werd toegeschreven aan enkele Leidse provo 's."
Na ast prins Bernhard kwam en ook ande re leden van het Huis van O ranje

prom inent in beeld in de studente nwereld. In juni 1966 stemde de LSR voor
een motie tegen censuur op het blad Student, censuur die door de NSR was

voorgesteld vanwege een mogelijk beledigende foto van prin ses Beatri x in het
blad. De censuur zou mo eten worden uitgeoefend door de uitgever van het
blad, Ars. Die uitg ever was daar zelf echter geen voorstander van en mede
dankzij de motie van de LSR bleef de censuur achterwege. Overigens kwam
deze uit spr aak nadat de oplage van Student met de beledigend geachte prent

bijtijds was tegengehouden."
Een andere afbeelding , d it keer van koningin Juliana, deed in september

de gemoede ren hoog oplopen in de LSR. H erm an Amptmeijer, voormalig
voo rzitt er van de SVB, had bij de men sa Prytaneum aan het Rapenburg het
provopamflet Provoklamatie uitgedeeld , waarin een spotprent was afgedrukt

van koningin Juli ana als prostituee. Belediging van de koningin is strafbaar
en Amptmeijer werd gearresteerd, nadat de politie was getipt door een mede
student . H ij werd veroo rdeeld tot vier weken cel, die hij in 196 8 uit zat. Niet
deze hoge stra f, maar wel de belediging van de koningin riep heftige reacties
op bij de 'tegenpart ijen' van de SVB in de LSR. Op een speciale vergaderin g die

hijeen was geroepen door de LSR om te protesteren tegen het beurzenbel eid
van de overheid, maakt e de voorz itter van de gelegenheid gebruik om de SVB

fractie om een standpunt te vragen over de daad van Am ptmeijer. De SVB

leden weigerden zich uit te spreken en verlieten uit protest de vergade ring.'?"

In een ingezonden brief in de Nieuwe Leidse Courant verklaarde de SVB daar
op dat Amptmeijer geen lid meer was van de SVB, zelfs als lid was geschorst
vanwege zijn provoc erende gedrag, en distantieerde zich daarmee van zijn
daad .10 1 In een volgende reguliere vergadering van de LSR op 27 september

werd de SVB wéér om een verklaring gevraagd, waarop de fractie wéér de ver
gadering verliet en de LSR beschuldigde van 'M usserr-, Mosko u-, Franco- en

Salazarme tho den'. In de krant werd hierd oor gespeculeerd over de vraag of de
breuk in de LSR nu definitief was.lOl
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Amptmeijer vrij !! Leus geschilderd doo r
Kees Wal1e op het gebouw van Minerva
aan de Breestraat op kerstavond 1967.

Net niet betrapt door kerkgangers,
maar het werd wel haastwerk.

Foto: Kees Wal1e.

Koren op de molen van de SVB was een pam flet van de andere twee partij
en in de LSR, de NSA en de pso, getiteld M emorandum over Prouoklamatie, dat

bij toeval in handen van de SVB was gekomen. In dit M emorandum werd
gespeculeerd over de mogelijke gevolgen voor de LSR (en de NSR), mocht de
SVB definitief opstappe n. Volgens SVB'er W im de Vroome n bleek hieru it 

aldus zijn br ief aan het LSR-bestu ur - hoe de spo tprentkwestie was aangegre
pen om een anti -SVB-campagne te voeren. Hij vond dat de LSR hier niet voo r
mocht word en gebru ikt; dergelijke zaken zouden buiten de agenda moeten

blijven.':"
Een en ander wilde overigens niet zeggen dat er geen stu dente n waren die

de daad van de 'verrader' van Ampt mei jer veroo rdeelden en/of met

Amptmeijer sympathiseerden en zijn straf veel te zwaar vonden. Hun gratie

verzoek was echter te laat om effect te hebben . Gesuggereerd werd dat de
zware straf te wijt en was aan Amptmeijers Vietn am-activiteiten, die hoewel

illegaal, nauwelijks strafbaar waren. '?' Zogezegd was het een gezocht e stok om
de hond mee te slaan. Mogelijk was zo'n illegale activiteit een incident in juni

1966. Toen waren Betry Karreman en Herman Amptmeijer uit het gebouw
van de Eerste Kamer gezet wegens ordeversto ring, omdat zij met andere stu
denten tijd ens een Vietna mdebat spandoeken hadd en ontrold en vanaf de
publi eke tribune met pamflett en hadd en gestrooid. "? Amptmeijer zat zijn
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straf uit om daarn a - in 1968 - zitti ng te neme n in de Leidse gemeenteraad

nam ens de PSP, waar deze 'eerste, enige en laatste ' Leidse provo niet met open
armen werd ontvangen en waar hij zijn rol als enfànt terrible met verve voort
zette .106

Eind 1966 nam Betty Karreman afscheid van de LUB- redact ie. Ze schreef
dat voor die redact ie ema ncipatie een 'gewraakt' woo rd was, 'waaraan vele
onlustgevoelens vast schijnen te horen' . 10

7 Zij was zelf in de redac tie gekomen

omdat er een meisje bij moest en had lang gewacht op een geschikte opvolg
ster, maar helaas zonder resultaat . De heren redacteuren namen haar als
meisje niet altijd serieus, maar ze had dapper volgehouden.lOR De redactie

bedankte Karreman in een afscheidswoord en typeerde haar als geëmanci
peerd. Zelf voegde zij daar nog aan toe dat zij 'de God van haar jeugd' had
laten schieten voor een socialistische levensvisie. Zo toond e zij zich naast

geëmancipeerd en - al eerder - als een kind van de seksuele revolutie ook nog
als een kind van de ontzu iling d ie in de jaren zestig stevig inzette. De reden
voor Karreman om op te stappen was dat de redactie voor de zome rvakant ie
van 1966 op de vingers was getikt door de uitg ever, vanwege het gebru ik van

schuttingwoorden en de steeds linksere koers die het blad was gaan varen. De
toon in het blad mo est worden gema tigd. 'Twee minder volgzame LUB- redac

teuren ' , Betty Karr eman en Rudi Fuchs, stapten daarn a op, aldus de nieuwe
hoofdredacteur Joh an de Wi t in de Nieuwe Leidse Courant."?

De vrouwene mancipatiestrijd - met Karrem an als ambassadr ice - stond

aan de vooravond van een nieuwe opleving. Er waren nog steeds ongel ijk
heden tussen mannen en vrouwen die bestreden konden worden, ook op
un iversitair niveau. Zo gingen er bijvoorbeeld wel steeds meer meisjes stude
ren, maar het aantal vrouwelijke hoo gleraren was nog zeer beperkt; in 1962
was pas voor de derde keer in de universiteit sgeschiedenis een vrouwelijke
hoo gleraar benoemd. ' !" Daarnaast waren vrouwelijke studenten onderver

tegenwoordigd bij de exacte vakken en oververtegenwoordi gd bij bijvoor
beeld de letterenstudies. Professor Huib Drion voegde hier in het LUB nog aan
toe dat hij had geteld dat het aantal vrouwelijke voorzitters van gemengde

studentenorganisaties zeer gering was, in tegenstelling tot het aantal vrouwe
lijke secretarissen. Hij vond deze rolverdeling geen goede zaak, want ook na
de studie zou deze als vanzelfsprekend worden gezien; de man de baas, de
vrouw de secretaresse."I Drion zette zijn betrokkenheid bij de vrouweneman-
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ciparie voort door zich in 1968 actief in te zetten voor de eerste organisatie

van de tweede feminis tische golf, de actiegroep Man Vrouw Maat schappij .
Ook deze stelde de rolp at ron en ter discussie en eiste verder bijvoorbeeld mee r
en betere kin deropvang. Dit om vro uwen meer ruimte te geven om zich op
ande re terrei nen te ont ploo ien dan als moeder en huisvro uw, of om als moe
der toch een studie te kun nen voltooien. Wat dit betreft toon de de Leidse SVB

zich haar tijd voo ru it do or al in juni 1966 een peiling onder studente necht
paren te houden met de vraag of er behoefte was aan een universitai re
crèche."! Die crèche speciaal voor studente n werd een onderdeel van het
verkiezingsprogramma van de Leidse SVB in 19G8.I U

Het kwam ondanks alle heisa in 196 6 niet tot een breuk tussen de SVB en
de LSR en zo deed de SVB weer gewoo n mee aan de volgende verkiezinge n in
1967. Maar daarvóór moest in 1966 eerst nog de nodi ge actie worden
gevoerd tegen het overh eidsbeleid.

Studentenstop en bezuinigingen van Diepenhorst

Al in januar i 1966 had de NSR act ies gestart tegen de zoge naamde studenten
sto p, een beperking van het aan tal stu denten in de medicijnen , vanwege een
gebrek aan opleidingsplaarsen. !" Zowel NSR als Nederlandse SVB von d de

beperking van het aant al studenten , gezien de maatscha ppelijke behoefte aan
artsen , niet verantwoo rd.115 Alleen Leidse stu denten spraken zich uit vóór een

beperking van het aantal studente n, een stan dp unt dat werd toegevoegd aan
een brief over di t onderwerp aan de Tweede Kamer.!" Er waren echter ook
Leidse studente n die tegen de sto p ware n, zoals later zal blijken.

Op 5 juli protesteerde de Nederlandse SVB- met een petitie aangebode n
aan de Tweede Kamer - tegen de door minister Di epenhorst voorgestelde

bezuiniging en op de rijksstudietoelagen, de beurzen, en tegen de penibele
situatie wat betreft de studente nhuisvesting. De NSR was niet blij met dit
eigenmachtige optreden van de SVB, maar de SVB ging door, "? O p 13 juli

volgde een demonstratie in Den Haag waarbij twee meisjes op ezels de letters
LA. verbeeldden, de voo rlette rs van Di epenh orst. '" D e SVB-acties werden

voo rtgezet in septem ber en gingen gepaard met de uitgave van het manifest :
Schandaalbezuiniging en de brochure: Hoe bereken ik mijn beurs?Op 1 sep
tember startten over het hele land petitieacties. waarbij ook veel nier-svs-
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leden tekenden tégen de bezuin iginge n en vóór de integrale studiekostenver
goeding, het stu dieloo n. 'Voor het eerst werd een landelijke actie van de SVB

door de grote massa der studenten gesteund.' '' ?AI gauw waren er in Am ster
dam , Nijmegen en Leiden alleen al 3 .000 handtekeningen opgehaa ld . O p

8 september kwam de overheid met het rapport-Sassen over de rijksstudie
toelagen, waarop de SVB besloot de acties te inte nsiveren en demonstraties
voor te bereiden in alle steden, waaro nde r Leiden. De SVB'er Hans van Dam

nam het initiatief tot een protest tegen de 'schandaa lbezu inigingen' onde r het
mo tto: 'Gee n kam ers, dan maar tenten '. 120 Een week lang bivakkeerden stu 

denten - tot 10 sep tem ber - op het Schutte rsveld uit prot est tegen het tekort
aan studentenkame rs, in de hand gewe rkt doo r de investeringsstop. Een
bezoek van Diepenhorst aan Leiden in september - o m een schoo l te openen

- was een mooie gelegenheid om een demonstratie op touw te zetten. Het
lukte toen echter niet om de minister een 'smeekschrift' te overhand igen,
waarin werd aange dro ngen op herzien ing van de bezuinigingsmaatregelen .
Daarom gebeurde d it de volgende dag alsnog in D en H aag doo r twee Leidse
SVB'ers en twee man van het landelijk bestuur.'!'
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O mda t de NSR niet wilde achterblijven bij al deze SVB-initiatieven orga ni

seerde zij op 28 september een demonstra tie, waarvoor de SVB de eigen
demonstrat ie opschortte om samen sterker te staan. Voor de 28c gingen stu
dent en, opge roepen door de SVB, uit Amsterda m, via Leiden op een nachte
lijke voettocht naar Den Haag om daar het Na tionaa l Congres van de NSR bij

te wonen dat gepland stond na de pro testtoc hten. D e belangstelling voo r de
voettocht was gering volgens de ene bron en een groot succes volgens de
andere. De voetgangers hadden zich bij de sterflat aan de Klikspaan weg ver
zameld, voo r zij verder trokken naar Den Haag.112 De demonstrat ie daar,

waaraan ongeveer 3.000 stude nten deelnamen , werd begeleid door rookbom
men en het roepen van beledigende leuzen aan het adres van de minister. Na
afloop keurde de NSRdit gedrag af en schreef het toe aan de SVB, die meteen
ook eigenmachtig optreden werd verweten. !" Op het Nationale C ongres van
de NSR werd een moti e van de SVB om de minister to t aftreden te dwingen

verworpen. Een andere SVB-motie waarin werd opgeroepen tot een college
staking van een dag, als de minister zijn beursnormen niet bijstelde, werd wel
aangenornen. !" In november 1966 protesteerden nog eens 50 stu de nten op

het Binnenho f vanwege een in de Tweede Kamer ingediende mot ie over de
studiebeursnormen door de CPN'er Marcus Bakker.12>

In diezelfde maand, november 1966, vond het zesde landelijke congres van
de Nederlandse SVB plaats, waa r twee Leidena ren in het landelijke bestu ur

werden gekoze n, te weten Wi m de Vroomen als secretaris huisvest ing en Axel
van Caspel als secretaris bui tenl and. De SVB pleitte op dit congres voor de
instelling van stu dieraden in de faculreiren.!" Zi j kwamen ook in Leide n. De

studieraden waren overlegorgane n van studenten met wetenschappelijke staf
en hoogleraren waarin studenten hun stem konde n laten horen, al ging het
ook hier weer - net als met de LSR - alleen om meepraten, niet om mee

beslissen. Dit gebrek aan werkelijke inspraak droeg ertoe bij dat de SVB op het
volgende congres een half jaar later een radicalere weg insloeg.

De vierde verkiezingen voor de LSR van 1967
en de oprichting van de ALSV

Nog voor de verkiezingen van februari 1% 7 viel in januari dan eindelijk het
unanieme besluit in de LSR, dat deze stichting werd omgezet in een vereni-
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Verkiezingsposter LSR 1967 .
Academisch Historisch Museum ,
LSR inv.nr. 85S.

Verkiezingen
Leidse Studenten Raad

21-22-23 Ie

ging en wel de Algemene Leidse Studenten Vereniging (ALSV). De definirieve

oprichting van de ALSV was op 29 juni 1%7. Deze vereniging had nu de

leden die mochten stem men en had het beheer over de stu dente nvoorzien in

gen . Het faculteirenoverleg, VLSF, bleef echter nog bestaan, net als het

gemeenschappelijke bestuur, Ook de LSR bleef bestaan, zij het nu als (geko

zen ) ledenraad van de ALSV, die het bestuur controleerde en het bestuurs

beleid bepaalde.

Bij de verkiezingen in februari 1967 werd Bomhoff weer lijsm ekker voor

de SVB. Voorzitter van de Leidse SVB was wen Menno Kruk, d ie op 8 februa

ri een forum voorzat - georganiseerd door dezelfde SVB - over de Nederlandse

politiek, met sp rekers uit verschi llende po litieke par tijen. ':" De LSR organi 

seerde voor de verkiezingen een debat met vertegenwoordigers van de lande

lijke studentenpartijen. NSA, rso en SVB, waarbij ook Leidse vertegenwoordi

gers van die partijen aanwezig waren. Hier werd gevraagd naar de financie

ring van de verkiezingsfolders. Dit was een verwijzing naar de rel rond subsi-



JAARBOEK DIRK VAN Ee K 2012

158

dies van de CIA (de Amerikaanse geheime dienst) aan de Amer ikaanse land e

lijke stude nteno rganisatie. D eze Amerikaanse stu dente norganisatie was aan
gesloten bij de Int ernation al Student Conference (ISC) - net als de NSR- en
deze ISC zou mogelijk ook geld van de CIAhebben gekregen, al verzekerde de
rechtse stu de ntenpart ij NSA van niet. Toch werden de contac ten van de NSR

met de [SC voo rlopig opgeschort, maar tot uittreden - zoals de SVB eiste 
kwam het niet. O verigens sto nd ook de rol van de BVD, de Nederlandse
geheime dienst , af en toe ter discussie, zoals in 196 7 vanwege het doorspelen

van informatie over studenten door het Bureau Inschrijving van de Leidse
universiteit aan deze dien st. ':"

Een ander punt dat in Leiden voor de verkiezingen door de SVB'er Gransch
werd aangest ipt, was te willen streven naar een onafhankelijke stu denten
redactie voor het LUB. In een aantal artikelen zette hij uiteen hoe dit nieuwe

studentenblad eruit zou moeten zien. Zo wilde hij meer profession alit eit, in
plaats van hobbyisme, te realiseren door een betaalde hoofdredacteur. O ok de
redacteuren zouden een vergoed ing moeten krijgen . Gransch had als kriti ek

op het bestaande LUB dat er nauwelijks aandacht was voor de vergaderingen
van de LSR. ZOwas er geen aandac ht geweest voor het besluit in de LSR deze
stichting om te zetten in een vereniging, de ALSV, was er geen aandacht

geweest voor wantoes tanden bij het toewijzen van st ichtingkamers of voor de
komst van de studieraden. Verde r vond hij de verslaggeving vaak nogal ten
dent ieus en anti-SVB.129 De hoofdredacteur van dat moment , Joh an de Wit,
schreef dat hij Gransch' voo rstel vooral zag als verki ezingsstunt van de SVB.

Voorlopig bleef het LUB nog even in dezelfde vorm bestaan.
De uitslag van de verkiezingen in 1967 pakt e minder gunstig uit voor de

SVB die één zetel verloor in de LSR en op tien zetels kwam, met 967 stem
men. !" De NSA kwam op veert ien zetels, twee meer dan het jaar ervoor. De

pso kreeg één zetel minder en kwam op zes. Het was deze LSR die profiteer
de van het nieuwe universitaire bestuursreglement uit 1966 . Volgens dit
reglement moest het universiteitsbestuur minstens eenmaal per jaar overleg

gen met de studenrenverregenwoordiging, dus met de LSR. Alle dertig leden
mochten meedoen, waaronder dus tien svs' ers. H et eerste overleg vond
plaats op 25 oktober 1967. De SVB bracht voor die vergadering in , dat zij
democratisering zag als belangrijkste eis. And ere punten op het verlanglijstje
van de SVB'ers betroffen de ope nbaar heid van bestuur, het maatschappelijke
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engagement en de Kritische Universiteit, een nieuw fenomeen overgewaaid
uit Berlijn, dat werd opgepikt door de SVB. U I Samen met het Sindikaal

Manifest gaf de Kritische Universiteit richting aan de politisering van de SVB

in 1%7. Illustratief is dat de Leidse SVB in december dat jaar een lezing orga
niseerde over 'politieke belangstelling en studeren' , geho uden door prof.

W Brand.1J2

Sindikaal Manifest en Kri tiese Universite it in Leiden

He t Sindikaal Manifèst werd op het zevende land elijk congres van de SVB in
mei 1967 goedgekeurd .1\ 3 H et diende verspreid te worden onder studente n in

september, bij het begi n van het nieuwe studiejaar. In dit Manifèst legde de
SVB een link tussen belan genbehartiging en ma atschappijhervorming en sloeg
daarmee een radicalere koers in. Deze 'hero riënt atie' werd nodi g gevonden
omdat het de SVB via bestaande kanalen niet lukte om hun invloed te vergro

ten . Landelijk was de SVB na de gron draadsverkiezingen in 1% 7 blijven
steke n op 18 zetels in de Raad van Vijftig en was de NSA met 23 zetels nog
steeds de grootste partij . Rob van Harrewijn lich tt e het Sindikaal Manifèst roe
voor het Leidse publiek in het LUB van september 1% 7. Hij zag het als een
verdere ontwikkeling van de gedachte van het Demokratisch Manifèst: 'Er is
een duidelijke tendens naar verschuiven van het zwaartepunt van de belan 

genbehartiging af naar het ruimere maatschappelijke engagement.' Een
onderdeel van deze verschuiving was de aandacht voor de functie van het
onderwijs in de maatschappij . Actievoeren kreeg verder prioriteit , net als het
zelf doen van 'verbet ervoorstellen' na eigen (wetenschappel ijk) onderzoek.':"
Een van de punten waar nog actie tegen gevoerd moest worden waren de

bezuinig ingen die nog steeds niet van de baan waren. Op 14 september 1% 7
werden daarom doo r de Nederlandse SVB prot estb riefkaarten overhandigd
aan minister Veringa, de opvo lger van m in ister Die penhors t, tegen de bezui
nigingen . In Leiden verschenen in dat kad er muurkranten om te proteste
ren.' :" De muurkranten waren een nieuwe methode in de str ijd, een ver

schijnsel overgewaaid uit C hina. Een paar maand en later - in decemb er 1967
- demon streerden SVB' ers uit Leiden tijden s de onderwijsdebatten in de

Tweede Kamer met san dwich borden op het Binnenhof met leuzen als:
'stud ieloon voorwaarde voor democratiserin g' en 'geen vivisectie op de
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Sindikaal manifest 1967.
Academisch Historisch Museum ,

SVB inv.nr. 781.A29.
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mamm oet' . H ierna volgde de aanbieding van een pet itie waarin werd aange
drongen op de verbetering van de situa tie in het onderwijs, overigens niet
alleen aan de universiteit. Zo had de Mammoetwet betrekking op het
middelbaar onderwijs.':" In diezelfde maand december had de Leidse SVBeen
moti e aangenomen tegen het academisch tuchtrecht, nog een overblijfsel uit
de tijd dat de stud ent 'los stond' van de maatschappij als lid van de civitas

academ ica. Dat was nu achterhaald. Alle studenten vielen toch al onder het
recht , dat voor iedere burger gold.u7 De uni versiteit was immers geen eiland
in de Leidse maatschappi j.

De un iversiteit diende echter ook niet ondergeschikt te word en aan het
bedrijfsleven of een bedrij fsmatige bestuursstructuur te krijgen , zoals het rap
port-Maris voorstond. Dit rapp ort werd in maart 1968 onder de studente n
bekend en sloot mooi aan op de ideeën van de 'Kririese Universiteit', die
beweerde dat het wetenschappelijk onderwijs de belangen van het bedrijfs
leven diende. Uitgangspunt van de KrU was dat de wetenschap niet waarde
vrij is en dat ook niet kan zijn. Mo nopoliebedrijven beheersen de productie
en consum ptie én het onderwijs, en het wetenschappelijk on derwijs dient zo
de belangen van grote ondernemingen. Wetenschapp ers mo eten daarom een
maatschappijkritische houding aannemen. Deze maatschappijkritiek moest
een onderdeel worden van elke vakstudie, zodat studente n zich bewust
werden van de maatschappelijke implicaties van het weten schapsbedrijf en
zich ten dien ste konden stellen van de maatschappij hervorming. Ook in
Leiden werd deze stellingname overgenomen, hier door de Kritiese
Universiteit Leiden (KrUL). In maart 1968 werd een 'tiets-in' over de Kritiese
Universiteit georganiseerd door Pro et Contra en Docrrina. l" Na deze 'tiets
in' zou in een werkgroep word en nagedacht over de 'universiteit van de toe
komst' . Belangstellenden konden zich aanmelden bij SVB'er Will em Heiser,
student psychologie en medicijnen." Een paar maanden later kwam de
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Werkgroep Krit iese Universiteit Leiden met Doelstellingen van de uni versiteit.

Deze gestencilde bro chure begon met twee reden en om over een kr itische
universiteit te praten , namelijk,

1. her overgrore deel van de stude nte n is zich nier bewu sr van zijn feirelijke soc iale posiet
sie binnen de universireir zelf, laar sraan binnen her grorere maarschappel ijke geheel, dar
maarschapp ij heer: Individueel Kon formi sme.
2. de banden van de un iversireiren met her bedrij fsleven dr eigen van de kant van laarsrge
noemde nog verder aangehaald re worden. War onhe rroepelijk zal uirdraaien op her
ondergeschikt maken van de belangen van de un iversireir aan die van de besraande eko
nomische machrsblokken : Akadem ies Konfor rnism e.':"

Zowel uit het gebruik van het woord 'tiers-in' als uit bovenstaand citaat blijkt
dat naast individueel en academisch conformi sme ook taalconformi sme uit
den boze was. De brochure kwam een paar maanden na de LSR-verkiezingen

van 1% 8 uit.

De vijfde verkiezingen voor de LSR van 1968

Lijsttrekker voor de SVB bij de verkiezinge n in februari 1% 8 was rechten

student Adam Vondeling. Thema voor de SVB dat jaar was de positie van de
student in de un iversiteit en de samenleving. D e SVB kwam met twee zetels
win st op twaalf, de NSA verloor er één en kwam op dertien ." ! Stud 75, de
partij die in de plaats was gekomen van de rso, behaalde vijf zetels. SVB
fractievoorzitter in de LSR werd Leo Me ijer, di e nu in het LUB regelm at ig het
woord nam.'? Voorzi tter van de Leidse SVB was voo r het eerst een vrouw,

medicijnenstudent Ina van Oe I.
Ondanks de opr ichting van de ALSV, met aanvankel ijk zo'n 6 .000 leden ,

bleef de bestuursstructuur ook dit jaar weer problemen geven. O p 20 mei
1%8 luidde een kop in het LUB: 'LSR en facultei ten in splirsrand' . Met de

splitstand werd gedoeld op het geruzie tussen LSR en het faculteitenoverleg,
de VLSF , dat na de oprichting van de ALSV niet was opgeheven . De ruzie ging
om de taakverdel ing. In juni volgde het bericht, onder de titel: 'Doodsmak',

dat het gemeenschappelijke bestuur van LSR en het VLSF was gevallen . De
reden was de conrriburieverhoging, waarto e nota bene was beslot en in een

gezamenlijke vergade ring van ALSV en het faculteitenoverleg. In plaats van
samen te werken waren de twee aan het conc urreren geslagen. To t 1 juli zou
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Tietsj -in over de Kritiese
Universiteit. Voorkant
documentatiemapje .

Verkiezingspamflet SVB 1968.
Academisch Historisch
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het oude bestuur de honn eurs waarnemen, waarna de twee organisaties een

eigen bestuur zouden vormen. En zo geschiedde. Het bestuur van de LS R
werd een coalitie van SVBen Stud '75 , die samen goed waren voor een meer
derheid in de LSR van zevent ien zetels.'? Het bleek na enige tijd toch niet te
werken. Deze bestuurscrisis leidde ertoe dat de SVB - op de vergadering van

de LSR van 29 november 1968 - tien nieuwe bestuursleden voorstelde .
Voorzitter werd sociologiestudent Marcus de Groot, d ie eigenlijk Maa rte n

heett e. H ij werd vanwege zijn linkse sym pathieën Marcus genoemd, naar
Marcus Bakker, Tweede Kamerlid voo r de CPN. H ij was dus wel links , en

daarm ee acceptabel voor de SVB, maar omdat hij geen SVB-lid was toch ook
acceptabel voor de NSA. 144 Bovenaan in het 'werkprogramma' van dit nieu we
bestuur stond de democrat isering van het bestu ur van de un iversiteit. O m de

discussie over democratisering én onderwijsvernieuwing te stimuleren in de
hele universiteit en het contac t met de leden te bevorderen zou het bestuur
kom en met discussienota's, brochures en themapamflette n en zou het
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hearings op de faculteiten organiseren . De democratiseringssrrijd was langza

merhand in een stroomversnelling gekomen en de SVB ging voorop in de
strijd nu zij op plaatselijk niveau meer invloed had gekregen als bestuurders
van de LSR en ALSV.

Op landelijk niveau deed zich dezelfde ontwikkeli ng voor. In de NSR rom
melde het al vanaf de laatste grondraadsverkiezinge n van 1968 , waa rna de
SVB 22 zetels in de Raad van Vijftig behaalde. Z ij was daarmee voor het eerst

de grootste partij en kon eindelijk het bestuur formeren, eindelijk uit de
opp ositie. De Leidenaar Eduard Bomhoff nam het voorzitterschap op zich.
Bomhoff had zich in de Leidse grondraad, de LSR, warm kunnen lopen in de
twee jaar dat hij daar SVB-fractievoorzitter was. H et bestuur-Bomhoff was
echter geen lang leven beschoren. Op het Nationale C ongres van de NSR in
april in Delft werd het bestuur ten val gebrach t door de NSA en de nieuwe
partij , Stud '7 5. Dit omdat de SVB niet mee wilde werken aan een 'verdere

institut ionalisering van aparte stu dentenvoorzieningen'. Vervolgens keerde
het bestuur-Bomhoff weer terug omdat de andere parti jen niet in staa t ble
ken zelf een bestuur te vormen. Maar weer werd het bestuur Bomhoff ten val
gebracht , nu door een coup, een eenmansact ie van NSA-fractievoorzitter

George Verb erg . Maar wederom mislukte een NSA-bestu ur en keerde
Bomhoff terug.':" Ondanks al deze instabiliteit wist het bestuur-Bomhoff

acties op touw te zetten tegen het overheidsbeleid, zoals tegen het rapport
Mari s.

In de hierin voorgestelde autoritaire bestuursvorm was geen plaats voor
inspraak van stu dente n. Ni jm egen was het eerst m et een reactie en kwam in
mei met Universiteit en Onderneming, waarin werd gewezen op het dreigen
de gevaar van onderschikking van de universiteit aan het bedrijfsleven. 146 Het

rapport- Maris bracht zo de discussie over democratisering goed op gang .
O verheid en universiteit voelden ondertussen de hete adem in de nek van

de student enrevolte in mei 1968 in Parijs en wilden dergelijke acties hier in
Nederland liever voorkomen. Ze maakten daarom een begin met het betrek
ken van student en bij overleg over de herstructurering. In Leiden was dit in
de Commissie Functie en Functionering, de 'commissie ff' , een commissie
waarin door zeven student en met stafmedewerkers werd gepraa t over de
herstru cturering van de Leidse universiteit. D e stu denten waren deels de

samenstellers van de brochure Doelstellingen van de universiteit, aangevuld
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met 5VB'ers. Bij voorb aat hadd en de studenten al weinig vertro uwen in dit

overleg, omdat zij vreesden voor ' inkapseling'. H et overleg mislukte dan
ook. 147

De plann en van Maris leidd en to t een eerste bezeningsactie door stu den
ten op 22 jun i in Utrecht, van een zaal waar de Academische Raad zou ver

gaderen. Uiteindelijk hadden de protesten succes; het plan-Maris verdween
van tafe!.l," Dit was mede te danken aan de Academisc he Raad - het adv ies

orgaa n van de overheid - die negati ef adviseerde. Toch moesten de univer

siteiten door de enorme groei en de roep om inspr aak van studenten en
andere universitaire geledingen, zoals de wetenschappelijke staf en het tech
nisch en administratief personeel, wel degelijk 'hervorme n' , dus het wachten
was op de volgende herstru ctu reringsvoorstellen. Deze werden eind oktober

gepresenteerd in de nota-Posthumus. Hierin werd een verkorting van de
studieduur voorgestel d. De stud ieduur moest worden beperkt tot vier jaar
met een maximale uitloop to t zes jaar. Het zou nog jaren duren voo r deze
verkorting van de studiedu ur een feit werd.!"

Even voor de bezetting in Utrech t was minister Veringa op uitn od igin g van
de N5R naar de Jaarb eurs in Utrech t gekomen op 19 juni om met stu de nten

te discussiëren . Aangekomen bij het punt over de dem ocratisering werd de
bijeenkomst verstoord door een rookbom . En al nam voorzitter Bomhoff
afstand van deze daad met de woorden dat het een mi sselijke streek was 

waarop instemmend applaus volgde - toch wenste de minister op dat
moment niet te blijven. Hij zette de discussie later voort in de Leidse
Stadsgehoorzaal, op 12 september, op een bijeenkomst die verder zonder
incidenten verliep.

Om zelf met een alternatief te komen voor de overhe idsvoorstellen kwam

de KrV Nijmegen in okto ber 1968 met: Aantekeningen voor een radenunioer

siteit, een uitgave van de N5R, inmiddels overheerst do or 5VB'ers. Hierin sto n
den niet alleen ideeën voor een andere - democrat ische - bestuursvorm, maar

ook voorstellen om te komen tot proj ectonderwijs, onderwijs met een
gemeenschappelijke verantwoo rdelijkheid van docenten en studenten.' :"

In Leiden zat de ALSv aa k niet stil en kwam eveneens in oktober 1968 met:
Alma Mater aan de lijn?, samengesteld door Willem Heiser.IS I H et was

geschreven naar aan leiding van het ontwikkelingsplan 1969-1972 van de
Rijksuniversiteit Leiden en wilde een discussie starten over de doelstellingen
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De A/ma Mater aan de lijn?
Voorkant brochure.

DE ALMA MATER AAN DE LIJN ?

......--...ngIng.

Poster met aankondiging debat L8R en
Universiteitsbestuur 29 oktober 1968.
Academisch Historisch Museum,
AL8V inv.nr. 851 .81 .

en taakoms chrijving van de universiteit. Het bevatte een voorstel voor de te
volgen reorganisatiestrategie, waarbij ook de studente nvoo rzieningen in de
discussie werden meegenomen. 112 O p 29 oktober was een groot debat

gepland tussen de LSR en het universiteitsbestuur over het ontw ikkelings
plan. !" O p deze bijeenkomst bracht Heiser vanzelfspreke nd de ontbrekende

dem ocratie ter sprake en kreeg als weerwoo rd dat revolution aire veranderin
gen niet te verwachten waren . Wel stemde de universiteit in met inspraak op
de studente nvoorzieningen en gaf zij na kritiek toe dat zij de studente naan
tallen voor de komende jaren te laag had geschat, wat capaciteitsprobleme n

tot gevolg zou hebben . De te krappe capaciteit gold zeker de art senopleiding .
Van een stud ent enbeperking (numerus fixus) wilden de student en echter

niet weten. !" Op 6 november was er een demonstratie tegen de studente n
sto p in Den Haag, waarvoor in Leiden duizend en pamfletten waren uitge
deeld. De demonstratie was in Leiden voora fgegaan door een 'massadiscussie'
die onder anderen slechts elf studenten had getrokken , waaronder dr ie leden
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van de ALSV, één van de SVB en twee Amsterdamse medicijnenstudent en .

Uiteindelijk kwamen er in Den Haag 600 demonstranten opdagen, waarvan
50 uit Leiden .!" Ondanks deze geringe opkomst wist Leiden in dit verband
een succesje te behalen . N og dezelfde maand diende namelijk een kort

geding, dat was aangespa nnen door Leidse medicijnenstudenten samen met
de LSR en de NSR en was gericht tegen de beperking van het aantal medicij
nens tude nte n door strengere selectie. De stu dente n wonnen en de medische
facultei t van Leiden werd reru ggefloren .!"

Op het tiend e landelijke congres van de SVB eind 1968 werd met misprij
zen teruggekeken op het afgelopen jaar. Geconstateerd werd dat er wel poli
tieke acties door SVB'ers waren gevoerd, maar niet door de Nederland se SVB
als organisatie. De acties in de verschillende universiteitssteden hadden geen
gezamenlijke politieke basis of strategie. Er moest daarom een landel ijke

strategiebepaling kom en , met als uitgangspunt de radicale maatschappij
verander ing .!" Hier voor moest aansluiting gezocht worden bij de arbeiders,
die volgens Karl Marx immers de ware revolutio nairen zijn, van wie de maat

schappijhervorming uit moet gaan. De un iversiteit moest zich daarom meer
op die maatschappij richten, wat eigenlijk oo k al in het Sindikaal Maniftst
stond en dat jaar ook al in de praktijk was gebracht.

Homo-emancipatie en engagement in 1968

In dit internationaal roerige jaar 1968 was de blik van de stu denten weder
om niet alleen gerich t op universitaire zaken . In febru ari was er de teaeh-in

over perscon centraties, zoals het Telegraafco ncern, met als titel: 'Demo

krant ' . Het debat vond plaats in de Stadsgehoorzaal en de PvdA'er Marcel van
Dam trad op als voorzitter. De organisatie was in hand en van de SVB, onder
andere in die van LUB-red acte ur Rob van H arrewijn , die een boekje met arti 

kelen had samengesteld om de bezoekers de gelegenheid te geven zich een
mening te vorm en.!"

Van Harrewijn tekende in mei 1968 ook voor het eerste artikel in het LUB

over 'ho mo fiele' studenten. Deze hadden zich in febru ari in een studente n

werkgroep verenigd, de Leidse Studenten Werkgroe p Hom ofilie (LSWH) . Het
initiatief voor de werkgroep was genomen door vier studente n Nederland s,
onder wie het SVB-lid Jos Westerdijk. 159 De werkgroep telde zestien leden,
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maar omdat niemand een lesbische studente kende, waren het vooralsnog

alleen mannen. In Leiden waren geen homobars, aldus Van Harrewijn , maar

ze waren wel welkom in de NvsH-jeugdsociëteit 'Zisexzo', Alleen was deze

soos op zoek naar nieuwe ruimte omdat de beheerder van de vorige zaal de

met elkaar dansende jongens 'ziek' en 'smerig' vond. Die hoorden volgens

hem in een varken skot thuis. I"" Ruim een jaar later was er weer een incident

rond met elkaar dansende jongens, nu in universitair trefcentrum Pardoeza.

Kortom, homo-acceptatie had nog een lange weg te gaan , maar de emanci

patie kon beginnen mede dankzij de inzet van SVB'ers als Westerdijk en Berry
Karreman, die betrokken was geweest bij de oprichting van Zisexzo.

Ondertussen bleef de teaeh-in een probaat middel om actuele kwesties aan

de orde te stellen zoals in september over de inval van Sovjettroepen in

Tsjechoslowakije, die zo een einde maakten aan de Praagse lente. ALSV en het

universiteitsbestuur verklaarden zich eensgezind tegen deze inmenging in

binnenlandse aangelegenheden en de ALSV organi seerde hier de teaeb-in

over. 161 In november organiseerde de ALSV in samenwerking met het Nesbic.

het Nederlands Studenten Bureau voor Internationale Coöperatie, een NSR

organisatie , in Leiden de Derde Wereldweek. Het was een initiatief van de

NSR. Op het programma sto nden onder andere lezingen en een discussie over

onde rwijs in ontwikkelingslanden en verder was er aandacht voor C uba. In

dit verband werd onder andere de C uba-film van Jori s Ivens gedraaid. H arry

Mulisch werd voorzitter van het landelijke C om ité van Solidariteit met C uba

en ook in Leiden werd een afdeling van dit Cuba-comité opgericht. '62

Eerder dit jaar had uit gever Srenfert Kroese aangegeven per 1 september

1968 met de uitgave van het LUB te stop pen . Een grati s blad - onder dezelf

de naam - werd onder een zelfstandige redactie voortgezet. Naast dit nieuwe

LUB verscheen per 12 september 1968 Acta et Agenda als unive rsitair medede

lingenblad. Aanvankelijk richtte de nieuwe LUB-redactie zich nog op de uni

versitaire wereld of op onderwerpen waar studenten bij betrokken waren,

zoals de studentenprotesten in Parijs en Berlijn en in oktober in Mexico aan

de vooravond van de Olympische Spelen daar. De verontwaardiging was

groot toen een protestdemonstratie van Mexicaanse student en door de mili 

taire politie bloedig werd uite engeslagen. Ook Vietnam kon zich nog in de

aandacht van het LUB verheugen, bijvoorbeeld toen het hoger beroep diende

van afgestudeerde theologiestudent Jan Fokkelman die was veroordeeld
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wegens het meedragen van de leus: '[ohnson moordenaar' in een demonstra
tie. Die leus was in Nederland verboden, als zijnde belediging van een
bevriend sraatshoofd. t"

Het laatste verkiezingsjaar 1969

Even voor de verkiezingen voor de LSR organiseerde de SVB in februari 1969
een teaeb-in over economische machtsconcentraties, waar onde r andere
Herman Amptmeijer sprak.!" De ALSVorganiseerde op 10 februari een teach

in met een discussie tussen het Al.Sv-bestuur, de zaal en de deelnemende par
tijen. Dat waren dit jaar de welbekende SVB en NSA, met als nieuwkom er de
VVB 37, ofwel de partij Voor Vrijheid en Blijheid , die als derde partij de plaats
innam van Stud '7 5. De NSA deed in Leiden wél mee, maar had zich in veel

andere plaatsen voor de verkiezingen teru ggetrokken na een oproep om de
verkiezingen te boycotten . De Leidse NSA zag hier waarschijnlijk nog kansen ,
omdat het nog steeds de grootste fractie in de LSR was.

Lijstt rekker voo r de SVB was Willem Heiser, die gezien zijn hierboven ver

meide gedachtegoed niet zo verrassend als ' revolut ionair' werd betiteld. In het

LUB van november 1968 had hij zijn pijlen nog gericht op de studieraden die
volgens hem als 'giftige paddestoelen' uit de grond waren geschoten. Het was

weliswaar fijn dat deze overlegorganen het contac t tussen docent en stu de nt
bevorderden , contact dat door de schaa lvergro ting van de universiteit verlo

ren dreigde te gaan, maa r daarm ee hadden de studenten nog steeds geen
daadwerkelijke inspraak. De studierade n zouden daarom direct gekozen
moeten word en en vervolgens medeb eslissingsrecht moeten krijgen."?

Vlak voor de verkiezingen ventileerde hij het standpunt dat de SVB zich vijf

jaar geleden van zijn slagvaardigheid had laten beroven door zich te laten
inkap selen in de parlementaristische structuur van de grondraden, waardoor
de stootkracht tegen universiteit en overheid werd afgeleid naar de tegenstel
lingen binnen het studentendom zelf.166 Dit standpunt vertoonde overeen

kom sten met dat van Regrien, die in 1968 bij het vijfjarig bestaan van de
Nederl and se SVB in Demokrater verzuchtte:

Achteraf bezien is de beslissing in 1963 om aan de parlement aire struktuur van de nieu 
we NSR en de nieuwe grond raden deel te nemen , fout geweest. Maar toen die beslissing in
1963 eenmaal geno men was, was het onmogelijk om nog op de geda ne stappen teru g te
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STEM SVB

Verkiezingspamflet SVB 1969.
Academisch Historisch
Museum, SVB inv.nr. 781 .A43.
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komen. Het was inderdaad belachelijk om eerst aan de verkiezingen binnen het parlemen
taire systeem deel te nemen en vervolgens na 'r (NSR-] kon gres weer te overwegen eru it te
lopen.I"
In hetzelfde verkiezingsnummer van het LUB waarin Heiser zijn hart luchtte
over het gebrek aan stootkrach t van de SVB, best reed SVB'er Leo Mei jer het

standpunt van NSA-lijsm ekker Jos van Roosmal en , d ie in een vorige LUB had
gepleit voor algemeen kiesrecht voor alle stu de nten, dus niet alleen voor
leden van de ALSV. Volgens M eijer was het NSA-standpunt te danken aan de
teruglopende NSA-aanhang binnen de ALSV, zod at zij hun dominante positi e
als grootste partij in de LSR d reigd e te verliezen. De xi.sv-leden waren immers

de stemgerechtigden. De SVB was tegen algem een kiesrecht , ald us Meijer,
zolang er geen sprake was van wezenlijke zeggenschap van de studenten in het
un iversitaire beleid . Nu had de ALSV het karakter van een pressiegroep , waar
bij alle studenten die geïnte resseerd waren in verbe ter ing van hun posit ie zich
konden aanslui ten.
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Na deze toonzetting bracht dit jaar 28 procent van de leden van de ALSV
een stem uit en omdat ongeveer de helft van alle studenten lid was, was dit
14 procent van het totaal. In 1968 had nog 36 procent van de Al.Sv-Ïed en

gestemd. De SVB kreeg 674 stemmen, de NSA 670 en de partij Voor Vrijheid

en Blijheid kreeg er 75. De SVB werd daarmee de grootste partij , zij het dat
zij slechts de helft van het aantal zetels had veroverd. !" Het SVB-bestuur van

de LSR / ALSV werd gecontinueerd en de SVBging zo verder op in de ALSV.
Landelijk behaalde de SVB- dankzij de terugtrekking van de NSA- twee

derd e van het aantal zetels in de Raad van Vijftig. Bestuursvoorzitter

Bomhoff werd begin maart opgevolgd door Wilfried Uitterhoeve uit
Nijmegen. Hoofdredacteur van het LUB, Jaap de Groot, gaf in het nummer
van 24 april de standpunten weer van deze nieuwe voorzitter. Uitterhoeve
vond dat door het wegvallen van de NSA de noodzaak verdwenen was om

energie te verspillen aan flauw en kinderachtig parlementaristisch gepraat. De
Raad van Vijftig verloor dan ook zijn functie. Hoofdredacteur De Groot
concludeerde daaruit dat de NSR steeds minder de mening der studenten
vertolkte in gesprekken met minister Veringa en steeds meer een actieve rol

ging spelen bij het proces van politisering en activering onder de studenten.
Het centrale punt bij de acties was nu 'Posthurnus' , maar voor de studen

ten goed en wel waren gemobiliseerd startten de democratiseringsacties aan

de universiteiten, te beginnen in Tilburg. Voorafgaand aan de bezetting was
de katholieke hoge school in Tilburg al omgedoopt tot Karl Marx-universiteit,
Hier werd een congres over seksualiteit en maatschappij georganiseerd door
de Tilburgse Studenten Werkgroep Homofilie en de werkgroep Seksualiteit
en Politiek (Sekspol). De acties in Leiden werden gestart uit solidariteit met

de Tilburgse bezetters.
Kort voor de acties in Leiden maakte Ron Visser in het LUB-artikel: Leidse

revolutionairen, waarheen? nog eens de balans op:

En daar zitten ze nu, de SVB-bestuurders, verward in de administr arieve rompslomp, van
alle zaken waar ze zelf jaren voor gevochten hebben: studenten-advocaten, reductie
bureaus , stud enten alma nakken. Met een schok ervaart men dat ook de SVBde grond raden
geen invloed kan geven op het universitaire beleid, noch in staat is om studenten bij de
ond erwijsproblemen te betrekken . Aan wat eens de glorierijke top der studentenbestu ren
was, heerst nu de sfeer der machtel oosheid . De Leidse Stud ent en Raad is ten onder gegaan
aan zijn eigen schijndemokratische opvatt ingen. [. . .] Het eind punt is nu in zicht, de ALSV
is roral-loss.
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Hiervoor in de plaats moest een nieuwe organisatie komen met als doel: 'het
streven naar een socialisrische samenleving voor zover dat mogelijk is met
onderwijsveranderingen'. Het moest een 'str ijdorganisatie' zijn voor studen

ten en docenten en wetenschappelijke staf gezamenlijk, maar welke studen
ten ? Want Visser zag dat de SVBgrond onder de voeten verloor. 169 Het einde

van de SVB was nabij, maar eerst figureerde zij nog in een schitterend eind
spel, als bestuur en leden van de ALSV in de Leidse democratiseringsacties van

mei 1%9. Hierbij wist de ALsv als coördinerende organisatie honderden en
op het hoogtepunt zelfs meer dan anderhalf duizend studenten - van allerlei
signatuur, rechts en links - op de been te krijgen om mee te praten over een
nieuwe bestuursvorm voor de universiteit.

De democratiseringsacties samengevat en het einde van de SVB

De acties begonnen op 1 mei, de Dag van de Arbeid , waaraan volgens het LUB

van april de SVBen Politeia zouden deelnemen naast de PvdA en de PSP. I lO Er

werd die dag een solidariteitstelegram gestuurd aan de Tilburgse bezetters van
de hogeschool die was gesloten nadat studenten in een massale bijeenkomst

het medebeslissingsrecht voor alle geledingen hadden opgeëist. Dezelfde dag
eisten de Leidsestudenten een veroordeling van het besluit tot sluiting van de
zijde van het Leids universireitsbestuur,!" Zij riepen de volgende dag, 2 mei,
een vergadeting bijeen in zaal IX van het Academ iegebouw, waar 200 tot 250

studenten op afkwamen. Het universiteitsbestuur liet weten niet op de eis tot
veroordeling van de Tilburgse sluiting in te gaan, maar zegde toe zelf nimmer
tegen de wil van betrokkenen het onderwijs stil te leggen . Op 5 mei werd de
oprichting van de Actiegroep Democratisering Universiteit bekend gemaakt
die de acties verder richting gaf. De Actiegroep kwam met eisen met betrek
king tot de Leidse situatie, zoals het intrekken van het conceptanrwoord op
de vragenlijst van minister Veringa (die in januari was verstuurd) het toelaten

van waarnemers bij de bestuursvergaderingen van de universiteit en open
baarheid van bestu ur. Deze eisen kwamen aan de orde op de volgende verga
dering op dinsdagavond 6 mei. Deze trok 500 man naar zaal IX van de
Academie, waar eigenlijk maar 200 mensen in konden. Ondanks dat al snel
bekend werd dat het un iversiteitsbestuur niet op de eisen zou ingaan , bleven

de aanwezigen hier nog lang over doorvergaderen. De Actiegroep overwoog
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tot bezetting over te gaan, maar een compromisvoorstel (geformuleerd door
Jos van Roosmalen in de vorm van een ultimatum aan het bestuur) voor
kwam dit. He t was kwart over twee 's nachts toen de 350 overgebl evenen dit
compromisvoorstel aanvaardden.

Op woensdag 7 mei verzocht de Actiegroep het un iversiteitsbestuur om

een ruimte in het Academiegebouw die centraler lag dan het At.Sv-kantoor

aan de W itte Singel, van waaruit de acties werden gecoördineerd. Zij kreeg
de Gewelfkamer toegewezen in het Academiegebouw, waar het info rmatie

en actiecentrum werd gevestigd. De vergadering op do nderdagavond 8 mei
bracht een to paantal mensen naar de Academie, zodat naast zaal IX nog drie
andere zalen in gebruik moesten worden genomen . Belangste llenden konden
via luidsprekers de vergadering volgen. De stemming was verhi t door het
grote aantal mensen en door de afWijzing van de eisen door het bestuur. Om

tien uur 's avonds kon worden verhuisd naar de Piererskerk. waar uiteindeli jk
1.500 tot 1.700 studenten bijeenkwamen. De verontwaardiging over de
afWijzing van de eisen werd neergelegd in de motie van Jan Fokkelman en

weer werd overwogen of tot bezetting moest worden overgegaan . In de motie
van Frans Leijnse werd echter gekozen voor 'permanente discussie' . Tegen
half één verliet het pub liek de kerk. Tientallen gingen alsnog naar de
Academie om stenci ls met het bericht van 'permanente discussie' te vervaard i

gen en er de nacht door te brengen. De volgende dag, 9 mei, werd door de
Actiegroep besteed aan het organiseren van de permanente d iscussie. Er

kwam een ordereglement en een werkgroep projectonderwijs en een werk
groep democratisering . Er werd wat afgestenci ld, zoveel zelfs dat het papier
van de ALSV opraak te. De universiteit leverde een nieuwe berg . Het
Academiegebouw kleurde inmiddels rood van de affiches, maar er werd des

ondanks geen voo ruitgang geboekt. Nu gingen twee onderhandelaars uit de
wetenschappelijke staf proberen de impasse te doorbreken. In het weekend,

op zaterdag 10 en zondag 11 mei , werd een optocht door de Leidse binnen
stad geho uden , vanuit het standpunt dat de belangen van de Leidse bevolking

identiek ware n aan die van de studenten . Stencilmachine en werkgroepen
werkten door en de discussies werden voortgezet tot in de Hortus Bota nicus.
Op maandag 12 mei was eindelijk een keerpunt merkbaar in de strijd tussen
actiegroep en un iversiteitsbestu ur; het medebeslissingsrecht werd erkend. Die

avond waren er circa 200 mensen bijeen en werd besloten om woensdag-
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Een bomvolle Pieterskerk, mei 1969.
Academ isch Historisch Museum,
Student en universiteit inv.nr. 7024.P2a...

avond 14 mei op vreedza me wijze met zo'n 50 man voor de ingang van
Stationsweg 46 te gaan zitten, waar bestuurders - curatoren - zouden verga
deren over de eisen. Op 15 mei was het Hemel vaartsdag en opende het 'per
manente discussiecentrum' zijn deuren om twee uur 's m idd ags. Er viel een

afnemende belangstelling te bespeuren . O p 16 mei kwamen de universiteits
bestuurders met een verklar ing waarin het onde r meer het medebeslissings
rech t als uitgangspunt voor volgende besprekingen erkende , de aanwezigheid
van waarn emers bij de vergaderingen en gedeeltelijke open baarheid van stuk
ken aanvaardde en gedeeltelijke openbaarheid van vergade ringen. Dit werd

besproken op de vergadering van maandag 19 mei, waa r de aanwezigen
besloten de organisatie van verdere actie te verleggen naar het kantoor van de
ALSVaan de Witte Singel."! Aanvankelijk waren er op de vergadering 150 à

200 man, maar na de pauze nog maar honderd en om één uur 's nachts nog

dertig. Zij sloten de acties af. De Gewelfkamer werd weer vrijgegeven voo r

colleges.
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Dit betekende echter niet het eind e van het overleg, net zo min als dat de
acties het begin van het overleg tussen univ ersiteitsb estuur en studenten
waren geweest. Er kwam en waarnemers bij de vergaderingen en er moest

word en nagedacht over een stu dentenvertege nwoordiging in de structu ur
commissie waar ook de ande re geledingen van hoogleraren , wetenschappe

lijke staf en techn isch en administratief personeel in vertegenwoo rdigd
waren. Deze structuurcom m issie die een jaar na de mei-act ies werd geïnstal

leerd, moest de herstru cturering van de Leidse universiteit gestalte geven. De
ALSV vormde een srudenrenconvenr, dat vervolgens een collectief samenstel
de van 21 studenten waar van er zestien xi.sv-lid waren. Dit collect ief moest

de benodigde vier vertegenwoordigers in de struc tu urcommissie een opdracht
meegeven."! Zo keken, dachten en spraken ALSV'ers nog steeds mee over de
regeling van de inspraak van de studente n. M aar de ALsvals ' linkse opposi
tie' verkeerde in het slop, zo werd geconstateerd op het laatste ALSV-seminar

van november 1969. 174 N ieuwe bestuurskandidaten waren moeilijk te vinden
nu het 'parlementje spelen' failliet was verklaard. Bijna niem and bezocht
meer de uitgeschreven vergade ringen van 'het parlement ' de LsR en in maart

1970 werd deze Raad dan ook opgeheven. In febru ari 1970 waren hiervoor

al geen verkiezingen meer geho uden.
Even hiervoor had een aantal ALsv-bestuursleden zich 'bekeerd' tot het

marxisme-leninisme van de Kommunistische Eenheidsbeweging Nederland
(KEN), die zich vooral richtte op de arbeidersklasse als ware revolutionairen.

Dit bestuur beheerde voo ral nog het gebouw aan de Witte Singel met daarin
de drukkerij , die zij ter beschikking stelde aan menige actiegroep die
inm iddels in het leven was geroe pen. De nieuwe oriënt at ie werd weerspiegeld
in het LUB, waar de aandac ht voor un iversitaire zaken na de mei-acties tot een

minimum daalde. De oriëntatie was nu op de maatschappij , niet in de laat
ste plaats de maatschappij dichtbij: de problematiek in Leiden, zoals de
woningnood. Het LUB kon zichzelf echte r niet meer bedruipen gezien het
teruglopend ledent al van de ALsV, leden die automatisch geabonneerd waren .

In juli 1970 verscheen dan ook het laatste nummer.
In een van de laatste nummers constateerde 'waarnemer' H ans van Dam

nog dat door het wegvallen van de ALsV de stu dente n die als waa rne mer bij
bestuursvergaderingen aanwez ig waren, in toenemende mate in een vacuüm
kwamen te werken.!" Van Da m speelde same n met on der an dere Adam



EEN BRES IN DE IVOREN TOREN

175

Vondeling een prominente rol in het un iversitaire overleg. Beiden waren
voormalige svs 'ers van het gematigde type, tegenover 'revo lutio na iren' als
Wil lem Heiser en Ron Visser en de KEN-ners. Van Dam en Vondeli ng hiel

den wel de vinger aan de At.Sv-pols en kwamen in actie toen de KEN-ners er
met de dru kpers vandoor d reigden te gaan. Zij schreven een vergadering uit
waarop commissies werden samengesteld om een en ande r te onderzoeken en
kwam en uiteindelijk tot een sch ikk ing. Het oude bestuur onder voo rzitt er

schap van Jas Kessen trad af en er werd een interim -bestuur gevormd met
H ans van Dam als voo rzitte r en Paul Laagland als penningmeesrer.!" Dit

bestuur schreef een vergadering uit voor 3 decembe r 1970 om de ALSV defi
nitief op te heffen, ma ar zover kwam het niet. Het bestuur steunde wel het
initiatief om te komen tot een nieuwe studentenorganisatie die in januari
1971 als Leidse Studen ten Fede ratie (LSF) het licht zag. De LSF wilde een

overkoepelend orgaan zijn van alle Leidse stud entengroeperingen o m de
stu dente nbelangen te behart igen en te dienen als overlego rgaan. H ierin ver
tegenwoordigd waren de (restanten van de) ALSV, de stu de nte nveren iginge n,
de faculteiten en de Di spurorenraad .!" Een van de belangrijkste taken van de
LSF was de voorbereid ing van de verkiezingen - in mei 1971 - voo r de

Universitei tsraad (UR), di e was ingesteld met de We t Unive rsita ire
Bestu urshervorming (WUB). Met deze wet hadden de studenten eindelijk
inspraak gekregen op het universitaire beleid, net als overigens de we ten
schappelijke staf en het technisch en admi nistratief person eel. Versch illende

geled inge n zaten same n in part ijen di e kandidaten stelde n voor de verkiezin
gen van de UR.

Landelijke nasleep

O ok landelijk was de rol van de SVB na de mei-acties uitgespeeld. In juni
1969 was er nog een laatste SVB-congres, maar daarna werd van de

Nederlandse SVB niet s meer vernomen . Op 1 mei 196 9 was al het laatste
nummer van het SVB-blad, Demokrater , verschen en. In oktober 1969 sprong
A ksie in dit gat , als landelijk 'blad van de oppositie' - een uitgave van de NSR.
Het wilde een spreekbuis zijn voor alle actiegroepen in het land . Daarvan
begon het zo langzam erh and te wemelen. Homo 's, vrou wen , werkende jon
geren , scho lieren, kunstenaars, (derde) wereldverbeteraars, allerlei groepen in
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de samenleving lieten van zich horen, een trend die zich voortzette in de jaren
zevent ig.' 78

De doo r de SVB in 1969 overg enomen NSR bestond nog zeker een jaar na
de acties voort al werd ook hier niet meer van SVB'ers gesproken. Van 9 tot
12 november 1970 werd in het jeugdcentru m ' De Kleine Vliet' in

Voorscho ten nog een laatste sem ina r gehouden over het 'organisatievraagstuk'
ofwel hoe de massa viel te mobiliseren , waarbij verschillende marxistisch-leni
nistische groepjes elkaar bestreden. In Kort ervoor, in oktober 1970 , verscheen

de laatste A ksie, die voornamelijk ging over de Rotterdamse havenstaking,
waar de KEN een voortrekkersrol speelde en zo veel aanhang wist te verwer
ven onder stude nt en, die zich verenigden in de Marxistisch-Leninistische
Studentenbond. Twee van de drie medewerkers aan de laatste Aksie waren de
NSR-bestuurde rs Bert Creme rs en Cees Rademaker, opvolgers van het

bestuur-Uitterh oeve. Op het NSR-seminar in Voorschoten bleek dat de NSR
financieel een zoo tje was, al we ten de twee besruursleden dit aan hun voor

gangers. Ze lieten de NSR achter met een grote sch uld en zonder bestuurlijke
opvolgers. Het seminar betekende zo het einde van de NSR die kantoor hield
in Noordeinde 5. De Leidse universiteit had de NSR per 1 januari 1971 de

huur van dit pand opgezegd, wa nt er was geen geld en de gron dra de n - voor
zover die nog bestonden - wilde n geen contributie meer afdragen.

Uit de as van de NSRverrees in jun i 1971 in Groningen het LOG (Landelijk
Overleg van G rondraden), een federatief verband van waarui t de gezamen

lijke acties ko nden worden gecoördineerd die nog steeds nodig bleken. Bij
gebrek aan een grondraad in Leiden nam de LSF die taak zolang waar, tot
begin 1972 de Leidse Stude ntenbond (LSB) werd opgericht met behulp van
de staturen van de niet formeel opgeheven ALSV. M et de komst van deze nieu

we grondraad werd de LSF overb od ig, om in de loop van 1973 te worden
opgeheven. D e LSB ging de landelijke contacten onderhouden. Er viel genoeg
te doen die komende jaren . 'Posthumus' (de stud ieduurverkorting) was nog

steeds niet van de baan en de vlam sloeg in de pan bij het plan van de over

heid het collegegeld tot f 1.000 te verhogen .

Slot

In dit art ikel volgden we de Leidse SVB vanaf de oprichting in 1963 tot haar
opgaan in de ALSV in 1969. Me t haar kom st doorbrak zij de tradit ionele
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Het Nederlandse onderwijs in een
dwangb uis? Pamflet Nederlandse SVB .
Academisch Historisch Museum,
SVB inv.nr. 781.A31.
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dominantie van het Co rps op het gebied van de stu dente nbelangenbeha rt i
ging en maakte zich sterk voor democratisering, te begin nen met die van de

landelijke en plaatselijke studentenraden. Het belan g van de SVB lag in haar
vernieuwingsdran g, nie t in het aantal leden; zij vertegenwoordigde nooi t een
meerderheid van de studenten, al wist zij in 1969 wel bij de laatste verkiezin
gen - een maximum - de helft van het aantal zetels te veroveren in het 'stu
denrenparlernenr': de LSR. Het werken binnen deze Raad was echter nooit erg

bevredigend geweest, deels door de ondoorzichtige struc tu ur en de tegen
werking van de andere studente npartijen, deels doord at de LSR weliswaa r
democratisch totstandkwam. maar van werkelijke inspraak op het universi

teit sbeleid geen sprake was. De SVB bleef ham eren op werkelijke inspr aak.
Naast deze roep om interne democrati sering was er de externe democrat ise
ring, dat is dat de universiteit toegankelijk moest zijn en blijven voor zoveel
mogelijk studenten; daarom wilde de SVB studieloon zodat alle studenten

gelijk zouden zijn. Zij voerde in landelijk kader verde r actie tegen het over
heidsbeleid als stu dentenbelangen in het geding waren. De SVB richtte zich
met haar eisen vooral op de 'nieuwe' studente n uit niet-academische kringen
zoals beursstudenten die ook vaak nihilisten waren.

Vanaf de oprichting predikte de SVB maatschappelijk engagement en orga
niseerde daarom lezingen , debatten en teaeh-ins over maatschappelijke
kwesties . Met dit engagement sloeg de SVB een bres in de ivoren toren, het
ideaal van de un iversiteit als civitas academica, als een eilandje in de maat

schappij . Aanvankelijk ging het engagement samen met gemati gd linkse
standpunten, maar in 1967 radicaliseerde de SVB vanwege het uitblijven van
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directe resultaten op het gebied van inspraak. Een deel van de SVB stelde zich
daarom in dienst van de revolutie, de tot ale maatschappijhervorming en raak
te zo helemaal los van de universiteit; een ander deel bleef zich inzetten voor

de universitaire democratisering, die zijn beslag kreeg in de Wet Universitaire
Bestuurshervorming van 1970 : studenten kregen inspraak op het universitai
re beleid.

Naast de roep om inspraak, d ie gehoor vond in de rest van de maatschap
pij, zoals op scholen en in bedrijven, weerspiegelde de SVB ook op andere
fronten de nieuwe tijdgeest. SVB'ers liepen aan de universiteit voorop waar het
de seksuele revo lutie betrof en de deels daarmee samenhangende vrouwen- en

homo-emancipatie. Daarnaast was de SVB een voorbeeld voor maatschappe
lijke actie, want al bestond de SVB niet meer, toch werd ook in de jaren zeven
tig weer een link gelegd tussen universiteit en maatschappij; een nieuwe gene

ratie studenten trad aan, die actief werd in de vele actiegroepen en com ités
die als doel hadden de 'wereld' te verbeteren, ver weg of dichtbij, en dichtbij
kon ook zijn een kritische blik werpen op de studie-inhoud aan de Leidse
universiteit.
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Bijlage 1

Belangrijkste afkortingen van studentenorganisaties

ALSV Algemene Leidse Studentenverenigin g
LSC Leidsch Studenten Corps
LSCC Leidse Studenten Contact Commissie
LSR Leidse Studentenraad
NSA Nederlandse Studenten Akkoord
NSR Nederlandse Studentenraad
pso Progressief Studenten Organisatie
SVB Studenten Vakbeweging
VLSF Vergadering van Leidse Studenten Faculteiten
WSL Vereeniging voor Vrouwelijke Studenten te Leiden
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Bijlage 2

De LSR en NSR als gekozen srudenrenvertegenwoordiging

1%4- 1%7: làculteit.,leden - STEMGERECHTIG DE STUDENTEN = 1% 7 : leden ALSV

I kiezen / \"

6 fa culteiten ,1", ~
ove rleg .J

VJ.Sr

gemeenschappelijk
bestuur"

SVB NSA PSO Srudc nrcnparrijcn

\//
Leidse Smdentenraad (LSR 30 zerels) + 11 ande re grnndraden

Landelijk : Nede rlandse Studemenraad (N SR): Raad van Vijliig

t
NSR-besruur

* H er gemeensc happelijk bestuur van LSR en VLSFvalt in 1968 en dan komr er een voor

namel ijk svs -besruur, alleen voor de LSR en dir is gelijk her bestuur van de ALS\'.
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Bijlage 3

De uitslagen van de verkiezingen van L5R en N5R van 1964- 1969

In de maand februari vonden in de jaren 1964 tot en m et 1969 de verkiezingen plaat s voor

de dertig zetels van de Leidse Studentenraad (LSR). D e SVB deed aan al deze verkiezingen

m ee. D e and ere partijen die meededen , varieerden eni gszins, zoals uit onderstaand sche

ma blijkt.

Zetelverdeling LSR (30 zetels) en deelnemende partij en ."

Partij /jaar 1964 Partij 1965 1966 196 7 196 8 196 9

SVB 6 SVB 7 11 10 12 15

ABC I I NSA 15 12 14 13 14

CP 10 rso 8 7 6 nvr n vt

LSP 2 Stud '7 5 nvr nvr nvt 5 nvt

rso I VVB37 nvr nvr nvt nvr

nvt = d ie partij deed dat jaar niet mee.

Deze LSR stuurde na de elke verkiezingen, net als de grond raden uit de andere steden , een

afvaardiging naar de Nederland se Studentenr aad (NSR) die vervolgens op basis van de

nieuwe zetelverdeling in de Raad van Vijftig een nieuw dagelijks bestuur sam enstelde.

Vertegenwoordiging in de NS R (50 zetels)'

Partij /ja ar 196 4* 1965 1966 196 7 1968 196 9*

SVB \.4 = 12 ? 17 18 18 22 2/3 =33 ?

NSA 17 18 23 19

rso 9 12 7

Stud '7 5 3

O ver ige 7 2 2 6

* W at betreft 1964 en 1969 heb ik slech ts een percentage SVB-ze tels gevonden. Verder over

1969: de NSA had zich in veel plaatsen te ru ggetrokken voor de verkiezingen. In Leid en

deed de part ij no g we l m ee.
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Leidse vertegenwoordiging (vanuit de LSR) in de NSR (50 zetels) '

Partij /jaar 1964 1965 1966 1967 1968 1969

SVB 2 2 2 2 2
NSA 3 2 3 3
I'SO 2 I I
Stud '75

Totaal 6 7 5 6 6

NOTEN
I Voor 1964: LUB, voor de jaren 1965, 1966 en 1967: Student 8, 1-3-1967, voor 196 8:

Student 7, z.d. (1968), voor 1969: Acta et Agenda 21, 20-2- 1969 .
2 Dit is gebaseerd op de uitslagen in Student. verschillende jaargangen. Alleen de gegevens

van 1968 zijn gebaseerd op de voorlopige uitslagen volgens de NL C 23-2- 1968.
3 Voor 1964: Student 5,27- 1-1965, voor de jaren 1965, 1966 en 1967: Student 8, 1-3

1967, voor 1968: Student 7, z.d. (1968) .
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Noten

H .F. Cohen, De strijd om de Academ ie. De Leidse universiteit op zoek naar een bestuurs

structuur 0967- 1971) (Meppel 1975 ). And ere literatuur met informatie over de Leidse
SVB is: H . Kijne, Geschiedenis van de Nederlandse Studentenbeweging 1963 -1973

(Amsterdam 1978); C ]. Larnmers, Studentenvakbeweging en universitaire democratie.

Een sociologische vergelijking van de opkomst en het democratiseringseffèct van de vakbewe
ging der studenten met die der werknemers (Leiden 1968); en C ] . Lammers, Studenten,

politiek en uni versitaire democratie. Sociologischeopstellen over veranderingen in de studen

tenwereld en in het universitaire bestel (Rotterdam 1970). Deze Leidse socioloog deed
onderzoek naar de aanhang van onde r andere de Leidse afdel ing van de SVB om zijn
betoog te staven met betrekking to t de overgang van een 'studen rensrand' naar een 'sru
de ntenklasse'. Verder zijn er de blad en: Student, een uitgave van de Nede rlan dse
Studentenraad (NSR) en Demokrater. een uitgave van de Nederlandse SVB en het plaat
selijke Leids Universiteitsblad (LUB). Vanaf september 1968 verscheen het universitaire
mededelingenblad Acta et Agenda, eerst naast het LUB, tot dit blad in 1970 werd opge
heven.
Dan zijn er nog wat stukke n in het universiteitsarchief in de Leidse Universiteits
bibliotheek (UB), in het bijzonder in het deel over de studente n (AU!). Dit zijn de notu
len van de Leidse Studente nraad (LSR), van 1963-1965, stukken over de democratise
ring van de NSR en over de Leidse SVB met betrekking tot de eerste verkiezingen, d us
voo ral over de begintijd. Oo k in het Academ isch Historisch Museum bevinden zich wat
losse stukken over de SVB en de L~R. Mogelijk bevinden zich delen van het Leidse SVB

archief in het arch ief van de NSR en/of van de Nederlandse SVB in het Intern ation aal
Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) in Amsterdam, maar deze archieven zijn niet
geïnventariseerd.
Een belangrijke aan vu llend e bron vorm de het digitale krant enarch ief van het Region aal
Archief Leiden (RAL), waar de Nieuwe Leidse Courant (NLC) als eerste was gedigitaliseerd
waar het de jaren zestig betrof en die ik zodoe nde het meest heb gebruikt. Verder bevin
den zich in het RALde archieven van H erman Amptmeijer, met d ivers materiaal - niet
over de SVB - en van Kees Walle, met st ukken over de Algemene Leidse Studenten-
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vereniging (AI.5V), waarvan hij - ove rigens zelf geen srude nr - secretaris was. Zowel
Amptrneijer als Walle hebben mij ook mondeling van informa tie voorzien. Dat geld t
ook voor de oud- xvs-leden Christa Iraliaander. Berry Karreman, Felix Luirwieler, [os
Westerdijk, So nja van Wie r en Anne van de Zande, waa rbij Italiaander en Van Wie r
mij ook mate riaal verschaften. Schriftelijke inform atie - door het invullen van een
vragenlijst - gaven Paul Bordewijk, Joep C reyghto n , Hans van Da m , Buck
Goudriaan, Leenden Jonk er en An n ie Meinrema, waarvoo r ik allen dank.

2 Het aantal steeg van circa 800 in 1900 tot circa 4.000 in 1948/1 949 en to t 10.000 in
oktober 1968 . Acta et Agenda 8, 3 1- 10-68 en 32, 4-6 -70.

3 UH, AUI, AF (LSR en NSR), inv.nr. 4 .
4 Di t standpunt wordt aangehaa ld in een artikel in LUB 9, 15-1 1-1962.
5 LUB 9, 14- 11- 1963 .
6 De faculteiten waren de theo logische, juridi sche, medis che, filosofische, litt eraire,

sociologische en psychologi sche faculteit. De psychologische faculteit vormde later
samen met de pedagogische en de sociologische de sociale faculteit, zodat er zes facul
teiten overbleven.

7 De Democratisch-Socialistische Srudenren Vereniging ' Politeia' was al voo r de oorlog
opgericht , maar begin jaren zestig opgeschoven van sociaal-democ ratisch à la pvdA
naar meer pacifistisch à la pSP. Stukken over Polireia bevinden zich in het archief van
Ampt me ijer in het RAL. Zie oo k: A. Bleich en M. van WeezeI, Ga dan zelfnaar Siberië!
Linkse intellectuelen en de koude oorlog (Amsterdam 1978 ). Leiden had geen afdeling
van de meer communistisch georiënreerde organisat ie Pericles. Wel bestond rond
1950 een tijdje het 'histo risch materialistische' dispuut Anti these (Bleich en Van
WeezeI, 121 ). De WAS rich tte in 196 3 eerst een Werkgroep Polemologie op, die later
uit mo nd de in de Stichting Polem ologische Biblioth eek. Deze organiseerde cursussen,
lezingen en d iscussieavond en zoals over onrwapeni ng; N LC 18-5-1965.

8 LUB 9, 14-11-1 96 3. Ove rigens onr hielden ook de srude nrenorga nisaties NCSV, VCSB,

Socrares , de Liberale Stude ntenve ren iging en de Srudenten vereni gin g voor
Internation ale Betrekkin gen zich niet van oriënta tie op levensbeschouwelijke en
wereldlijke problemen.

9 LUB 23, 19-3-1 964.
10 Jan was al afgesrudeerd en werkte aan zijn proefschrift, Huib studeerde no g. Beiden

werden later hoogleraar in Leiden .
11 Pas eind 1971 viel het besluit tot fusie van het LSC en de VVSL (Acta et Agenda 37,24

6-19 71 ), di e samen de gem engde vereniging 'M inerva' gingen vormen.
12 Over de dri e plannen: Bleich en Van WeezeI, Ga dan zelf naar Siberië!, 44 en P.J .

Idenburg, De Leidse universiteit 1928-1946. Vernieuwing en verzet Cs-Gravenhage
1978) 4 16-4 19: het complete Leidse plan.

13 Dit beeld wordt bevestigd door de vrouwelijke leden van de SVB die ik heb 'bevraagd';
allen werde n in eerste instantie lid van de VVSL. Voor de mannelijke leden bleken
Politeia of Care na een goed alte rnatief. O nde r de do or mij bevraagde mannen was
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geen enkel lid van het Corps, één slechts een half jaar, al waren er wel (gewezen) corps 

leden lid van de SVB. Volgens Amptme ijer ware n er in 1966 (WB 27 , 12-5-1 966) 4 1

kaarthouders van L~C en VVS L lid van de SVB. In ied er geval was het bekend van Cees

Waal, di e daard oor ook de nodi ge pesterijen onderging van m edeflatbewon ers

(Klikspaanweg).

14 Dit hogere milieu bestond uit het academische mi lieu (een of beid e ouders acade

misch gevo rmd) of uit een 'hoger beroep ' van de vade r. Het percentage uit het lager

mi lieu was no g beperkt en lag vo lgens C.E. Vervoort. Het nihilisme onder de studenten

(Leiden 1959) ron d 1950 op zeven procent van de stu dent en. Zo oo k in de jaren

1947-1 948 en 1954-1955 , vo lgens Lammers, Stu dente nvakbeweging en universitaire

democratie, 14 . In 1961 -1 962 was dit gestegen tot negen pro cent.

15 LUB 10 , 22- 11-196 2. Marijke H arberrs sch reef in ha ar roman: Doeza mand (Amster

dam 1994) over hoe groot de sociale druk was binnen de VVS l. in de jaren vijftig om

het patroon van verloven en trouwen te volgen . Wa s de partner een maal gevonden,

dan was afstuderen niet meer zo belangrijk en een baa n vinden al helem aal niet.

Harb err s was net als Dieke M erens (zie volgende noot ) betrokken bij de o pr icht ing

van de act iegroep Ma n Vrouw Maatschappij (MVM) in 196 8, evenals Huib Drion.

16 D . Meren s, De uerenigingssituatie bij de vrouwelijke studen ten te Leiden (Le ide n 1960)

27. Di eke Merens schreef m eer rapporten , was be trokken bij de oprich ting van MVM

en zat in het best uur van het Leidse Volkshuis.

17 Toen ik ging stu de ren in Leiden, in 1974 , waren de èles vooral herk enbaar aan parel -

kertingen en penny shoes.
18 Vervoort. Het nih ilisme onder de studenten, 123 en 124 voor de aanbeveling en .

19 LUB 9, 19-11 -1 96 4. Pardoeza za t op de hoek van de Doezasrraat en de Boisor kade.

20 Nieuwe Leidse Courant (NLC) 1-6-1965 en 27-8- 1965 .

21 Dit betekende niet dat de 'o ngeorganiseerdheid ' van de student en afna m of dat het

niet me er als probleem werd ervaren . Juist wel , en daarom werd in juni 196 7 de

Dispurorenraad opgericht om 'vo rm ingswerk' te verrichten onder ongeorgan iseerde n.

De verenigingen d ie in de problemen kwamen door minder leden kregen eveneens

ondersteuning van de D isputorenraad . Als reden voor de ' leegloop' van de verenigin

gen werd nu de stud ieverzwaring gegeven . UB, AUl, AH (LSB en taakvoorgan ger ALSV)

inv.nr. 6 . Structuur en toekomst van he t vormingswe rk wo rden beschreven in een

Nota vormingswerk (Leiden 1967) door SVB'er Henk W. G oema n, niet te verwarren

met de ech tgenoot van SVB'er C hrisra Iraliaander. di e Henk J .M . Goeman heette, ook

SVB.

22 Zie noo t 1 voo r het werk van Lammers.

23 Was ik dat? Knipselkrant SVB 1963-1988, samengesteld door Joep C reygh to n, Peter

Das en Adri jansen . ter gelegenheid van een reünie van de Ne de rlandse SVB in 1988,

9- 10.

24 Om een voorbeeld te noemen : voor de oo rlog waren er zowel studenten di e zich in

een ant i-fascistisch als in een nationaal-social istisch stude n tenco mit é veren igde n. Zie:
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Idenb urg, De Leidse universiteit 1928-1946 en Bleich en Van Weezel, Ga dan zelfnaar
Siberië! Hel blijkt ook Uil hel beslaan van eerdergenoemde Politeia en WAS, zie noo r
7.

25 Dil was voorheen het orgaa n van de Werks tu deme nliga, waar in Amsterdam de SVB
mee was gefuseerd.

26 De vriendin was kun srgeschiedenissrud enre Lucia Thij ssen . Z ij kwam op plaats 17 op
de kand idatenlijst van de SVBbij de eerste LSR-verkiezingen en sch reef nog een art ikel
over een optrede n van Pere Seeger in Leiden in Demokrater (4-3- 1964), maar daarn a
verdwijnt zij uit beeld.

27 S. van Wier, ''' 1 wande red lonely as a cloud . .. .''' Toen "ouderwets stude ren" nog heel
gewoon was', K. Wi lleme n, G. Heijn en, G. Termeer (red.) in : Het heiligvuur. De kern
van het universitairbestaan (Groningen 1998) 118-133, aldaa r 130 .

28 Volgens Van W ier was de rechtenstude nt C ees Waal de eerste die zich inschreef.
29 In dit eerste land elijke SVB-bestu ur zalen naast Regtien en Van Wi er: A.J.L. van H ooff

W.A. Mareman. R. van de Velde en C H .CM. Buys.
30 Ik heb geen volledige bestuurssamenstellingen door de jaren kunnen achter halen.

maar de namen van bestu ursleden die ik legenkwam waren alle van mannen .
3 1 Eind jaren zestig kwam de discussie op gang over hel gemengd wonen van jongens en

meisjes in studentenh uizen, nel als over bijvoorbeeld de lijde n dal jongensbezoek van
de meisjeskamer moest zijn verdwenen en andersom. In die lijd onts tonden ook de
eerste 'communes' .
Aan de Papengracht woon de in 1966 ook Annie Meinr erna, oo k SVB, die dat jaar
trouwde met het 'jongste raadslid ' van de PvdA, Frank Gra nsch. H ij trok na een ver
bouwing ook in op Papengracht 20a . Over Gransch als jongste raadslid: Leidsel}
Dagblad (lO) 2-6-1966.

32 LUB 3, 3- 10-1963 . Het LUB kende in deze jaren twee edities; de ene week sto nd het
blad onder redactie van stafmedewer kers, de andere week onder studenten redac tie.

33 Het citaat in deze zin komt uit een voorp agina-artikel van Biesheuvel in l.UB 7 (3 1
10-1963), waar oo k een fotootj e van Van Wier staat afgedruk t.

34 LUB 3, 3-10-1963 over steu n voor de actie in Leiden en LUB 7 , 3 1-10-1963 over eigen
machlig optreden NSR.

35 Forum Acedemiale 14-1 2-1963. Kijne noe mt Leiden en Amsterdam waar 100 à 200
studenten demonstreerden (Studentenbeweging, 46).

36 Verder zalen in het bestuur: secretar is Kees Hollemans (oo k wel Cees genoemd) en
penningmeester Rob in Beunder. And ere bestuursleden waren: R. Booy, hiervoor
voorlopig voorzi tte r, Wim van Leenen , Wim Passchier en Cees Waal. Het bestuur pre
senteerde zich in een brief van 8 okto ber 1963 aan de Leidse Studente n Co ntac t
Com missie (UB, AUI, AH (LSCC) inv.nr. 1). Volgens de LsC-studentenalma nak (jaargang
1964-1966) studeerde Van Duin klassieke letteren, Hollemans theologie, Beunder
scheikunde, Booy natuurkun de, Van Leenen wiskunde, Passchier bioche mie en Waal
rechten. De voornamen komen Ui l verschillende stukken.
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37 D e op merki ng van Van D uin sraar in I .UII 5, 17-10 - 1963, de reactie van Koornsrra in

Wil 7, 3 1- 10-196 3.
38 NLC 3-9- 1964 en 11-9-196 4.

39 LUII 1, 16-9- 1965 . Amptmeijer studeerd e eerst exacte vakken, daarna een tijd gesc hie

deni s.

40 M et de dader geb eurde weinig, aldus H enk Bakker over dit voorval in Demokrater
(30- 10-1963).

41 W B 21 ,18-3-1965 .

42 In een uitgave van de Leidse Studenten Bond (LSB) , Nog meer snikken en grimlachjes.
Over 'de Leidse/Je student' (Leiden 1980) 10 , staat no g dat in 1966 corpsballen een SVB

feest in de mensa het Prytaneum verstoorden door met stokken de slingers en andere
vers ierselen te verwij deren. In 1968 gooiden NSA-stu dent en een aantal stembussen in

het Rapenburg.

43 Kijne, Studentenbeweging, 87.
44 En vijf onthoud ing en. Het debat vond plaats op 24 oktober 1963. Pro spraken verder

prof. Vercruysse en een lid van de wet enschappelijke staf (Fokkelman), contra: mw.
Kakebeeke, prof. Kük enheim en student Gosses. LUB 7, 3 1- 10- 1963. De naam van

Fokkelman is uit Demokrater 13- 11-1963 . Hieruit is ook het genoemde aanta l voor

en tegenstemmers. Volgens het LUB waren er tien tegenstemmers meer, namelijk 49.

45 Op 3 december 1963 werden twee stu kken van Van Hoek opgevoerd in de Leidse

Schouwburg door het Proeftoneel LUTA, onder regie van Annernarie Prins (LUB 1I , 28 

I I - 196 3). Van H oek maakte begin jaren zestig deel uit van de redactie van Forum
Arademiale (zie noot 56 ).

46 D it hoefden niet per se studenten te zijn di e het eens waren met de ideeën van de SVB.

De soc ioloog Lammers too nde aan dat toen de SVB in 1963 en 1964 het strijd perk

be trad, er ook onder de als recht s bekendstaan de leden van het Corps studenten waren

die hec htten aan een toename van de invloed van de SVB. Lammers, Studenten
vakbeweging en universitaire democratie, 69.

47 LUB 17, 6-2-64.
48 De handtekeningenlijsten bevinden zich in UB, AU I, AF 8. H et aanral leden bleef de

komende jaren rond de 200 à 300, aldus Eduard Bomhoffin het WB (14,27-1- 1966).

Dat namen van leden van SVB en Po lire ia overeenkwamen: RAL, archief H .

Amptmcijer, I: Stukken betreffende Politiea. Daarin staat oo k dat Politeia bij de ver

kiezingen een pre-sva-stemadvies gaf.

49 We liswaa r was dit het percentage van 196 5-] 966, maar het percenr age van 1963

1964 zal hooguit lager liggen . Mogel ijk lag het Leidse perce ntage beursstud enren hier
- net als voorgaande jare n - zelfs nog onder, zodat die 50 procent be ursstudenten

helemaal hoog is. Zoals in 1958-1959 , toen het landelijke perce nrage 26 was en in

Leide n 20 . LUB 3 1, 4- 7-1963 . In het krantenbericht meldde de schrijver nog dat het

hem bijzonder irriteerde om studenten - als nog steeds een duidelijk bevoorrechte

groep - om 'meer en groter rechten te horen roepen .'
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50 Larnrners, Studenten vakbeweging en universitaire dem ocratie, 9.
51 Overigens was over de srud ied uur onder geschiede n issrudente n al in 1963 een enquê

te gehouden die Sonja van Wi er in november 196 4 in het LUB bekriti seerde en twij
felacht ig noemde. LUB 10, 26 - 11-196 4.

52 Het ledent al van circa 300 wo rdt ook genoemd in de Demokrater (4-3-1964 ) die na
de verk iezingen verscheen en meldde dat de SVB in Leiden ruim 100 stemmen meer
had gekrege n dan het leden telde.

53 Demokrater 4-3- 1964 . Ove rigens wordt hier gesproken van 2.206 geldig uitgebrachte
stemmen op een totaal van 5.200 stemgerechtigde n, dus ongeveer 42,5 procent van
de stemgerechtigde srudenren had een stem uitgeb racht.

54 Gransch en Berd ewijk srudee rde n scheikunde, Dijkhuizen biologie. De derde tot en
met zesde kandidaten waren: Hilda Bouwman, med icijnen , Wi m Passchier, bioche
mie en filosofie, johannick van der Molen , biol ogie, Eise Posrrna, rechten en
Nederlands.

55 Archief UB, AUI, AF 5, notulen LSR 26 mei 1964. Hiervan is een hand geschreven en
getypt exem plaar aanwezig. In het getypte exem plaar komt de opmerking over de SVB
leden d ie zich naar links hadden verplaatst niet meer voo r.

56 Lid van de hoofdredactie van het ' linkse' blad waren begin jaren zestig onder ande re
Pedro van H oek uit Leiden en Max Arian uit Amsterda m. Beide namen keerden weer
terug in de eerste nummers van het SVB-blad Demokrater. Het blad Student verscheen
met ingang van 30 septembe r 1964. Redactie, dir ectie en adm inistrati e bevonden zich
aan Boommarkt 4a te Leiden .

57 LUB 10, 26- 11- 1964 over de actie in Leiden . Arch ief UB, AUI, AH 6: brief uit 1966
(ongedateerd) van Boersma aan de voorzitter van het LSR-besruur, Jankarel Gevers.
Boersm a opperde dat dit lag aan de beperkte mogelijkheden van het LS R-bestuur. Hij
schreef dit naar aanleiding van acties tegen de studentenstop en vreesde weer zo'n
slecht figuur te slaan.

58 Demokrater 28-11-1964 . Het is overigens opvallend hoeveel studente n in exacte vak
ken actief waren in de SVB, althans onder de mannel ijke leden (vrouwelijke studenten
waren daar ondervertegenwoord igd), waar men deze betrokkenh eid misschien eerder
verwac ht van srudente n in de sociale wetenschappen.

59 Studen t 6, 24-2- 1965 en archief UB, AUI, AF 5.
60 Naast Gransch kwamen in de Raad: Anni e Meinrema, Paul Berdewijk . Jan van de

Craars, G .W. van der Meid en , j ohann iek van der Molen en Eise Postrna.
6 1 De ande re bestuursleden waren toen: vice-voorzitter Gerrit Jan van der Mark, secre

taris Meinrema, penningmeester G.J. Bakker, srudiecommissaris Pieter Das. Verder
was er nog het besruurslid Van de Craats en perschef J. Rebergen.

62 LUB 27,27-5- 1965.
63 Student 9,5-5- 1965.
64 LUB 27,27-5- 1965.
65 Demokrater 10-4-196 5.
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66 Het Palet: LUB 29 , 17-6-65, discussie: LUB 29, 17-6-1 96 5 en LUB 9, 18-11-1 965 .
Overigens sto nd de Palet-discussie al op de agenda van de LSCC, de voorloper van de
LSR.

67 NLC 5-9-1965 en 25 -1- 1965.
68 LUB 11, 3-12-1964 en NLC 8-4-1965.
69 Ook studente nvereniging Catena was benaderd door de NVSH, vanwege het besluit

van Ca rena om gemengd te worden . Voorheen stond deze club alleen open voor man
nelijke studenten . LUB 1, 17-9-1964 over dit besluit. In LUB 5, 22- 10-1964 is sprake
van een voorlichtin gsbijeenkom st van de NVSH.

70 LUB 11, 2- 12-196 5.
7 1 Was ik dat? Knipselkrant SVB 1963-1988, 16.
72 NLC 20-10-1967. De eerste bijeenkom sten vonden plaats in De Ruif, ook een restau-

rant, in de ]anvossensteeg.

73 LUB 23, 19-3-1964.
74 LUB 11, 2-12-196 5.
75 LUB 22 ,25-3-65 en 25 , 13-5-65.
76 LUB 5, 2 1-10-1965.
77 LUB7, 4- I I - 1965.
78 Er zouden de komende jaren nog een aanta l teaeh- ins volgen over andere on der

werpen.
79 De Stichting Polemologische Biblioth eek was opger icht in 1965 . Zie: LUB 3, 7-10

1965. Eerder was de Werkgroep Polemologie rotsrandgekomen. voortgekome n uit de
Werkgroep Ant imi lita ristische Studente n (WAS) te Leiden . Zie LUB 7, 31- 10-1963. In
Amsterdam kwamen 2.000 tot 3.000 student en op de bijeenkomst af.

80 LUB 8, 11-11-1 965 .
81 NLC 17-12- 1965.
82 In het archief van de UH heb ik geen notulen aange troffe n van LSR vergade ringen na

1965, zoda t ik afhankelijk was van het LUB, waar in nie t consequent verslag wordt
gedaa n.

83 NLC 17-12-1965.
84 LUB 17, 17-2-1966 en LUB 19, 3-3-1966. T ijl Uilenspiegel is een stuk van Hugo Cla us,

opgevoerd on der regie van An nemarie Prins.
85 NLC 11-1-1966 en LUB 13, 20- 1-1966.
86 LUB 14, 27-1-1 966.
87 NLC 4-2- 1966. W.] . Geense ma sprak nam ens de VVD en G . Nederho rst namens de

PvdA. Geensema wilde bezuinigen op de stud iefinancieri ng. Een standpunt dat hem
op hoongelach van het publ iek kwam te staan. Neder ho rst was voor studieloon om dat
dit de student on afhankel ijk van beide oud ers maakt. Beiden waren voo r meer
inspraak van de stude nt . Deze eensgezindheid brach t de verslaggever tot het oo rdeel
dat het hier meer ging om een duet dan om een duel.

88 NLC 15-2- 1966.
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89 In dir verkiezingsjaar is geen kandidarenlijsr afgedrukt in her LUB. Wel bevindr zich
een svs-pamfler met kandida renlijsr in her Academisch Hisrorisch Museum (A HM)
inv. nr. 78 1A 31a, zie illusrrarie .

90 NI.C 18-2-1 966 . Boersma srudeerde geschiedenis. Overigens gold dir conservarisme
misschien wel de Leidse un iversireir, maar zeker nier de Leidse gemeenrepol iriek. In
de gemeenreraad was de PvdA in deze jaren de groorsre fractie die ook vrijwel onaf
gebroken deel uirmaakre van het Co llege van Be n W. (J.C. H . Blom (red.), Leiden.

De geschiedenis van een Hollandse stad. Deel 4. Leiden vanaf1896, 209). Her zal oo k
nier verbazen dar meerdere leden van de als links bekend sraande SVB nog rijdens of
na hun srudie act ief werden in de PvdA en in de gemeenreraad kwamen. Dit waren
bijvoorb eeld Frank Gra nsch, Paul Bordewijk, Hans van Dam , Leend en Jon ker, Cees
Waal en Leo Meijer. Ande ren voelden zich meer aangerrokken ror de linksere PSP,
zoals Arme van de Zande en Herman Arn prmeijer.

91 Nl.c 4-3-1966.
92 l.UB 23, 1-4-1966. Her verslag is van P.J . Kuyper. Namens de SVBspraken op deze

vergadering in ieder geval Bomh off, De Vroomen en Van der Mo len.
93 NLC31-3-1966.
94 LUB 21, 17-3-66. In deze LUB onr breek r een stuk dar alsnog na een reactie van

Creyghron werd geplaarsr in LUB 23, 1-4-66.
95 Kijne, Studentenbeweging. 48, 50, 57. He r percenrage van 40,6 komr ook voo r in

Demokrater maan 1967. Voor 1967 was her: 38 , I p rocenr , volgens dezelfde
Demokrater. De percenrages sraan ook in Student , zie de rabel in bijlage 2.

96 LUB 29,3-6-1966 en NLC25-5 -1966 en 28-5 -1966.
97 In NLC29-10- 1966 de SVB -verklaring en in NLC3-11-1966 over her defilé voor prins

Bernhard en de rookbom.
98 J. Slangen, ' ''Ouwe lullen morren weg". Een beeldverhaal', in: D. Wirgens H örre

(red.), De jaren zestig: actie, kunst en cultuur in Leiden (Leiden 1989) 29-5 1, hier in
34 en 35, waarin echrer per abuis wordt gesproken over een defilé op 3 okro ber en
een demonsrrarie op 3 november mer rookbom. Beide von den plaars op 3 novem
ber. Er waren ook mili raire parades op 3 okro ber, waarbij zich incidenren voorde
den , mer als gevolg dar deze in 196 9 nier werden gehouden (LD 4-10-1969) . H et
'beeldverhaal' van Slangen heefr als ondert itel: 'Srudenrenprorcsr, acries en her alter
narieve circuir in Leiden in de lare jaren zesrig'. Her bevar naasr foto's van het defilé
met de rookbom foro's van srudenrenacries zoals in mei 1969.

99 NLC 2-5-1966.
100 NLC 22-9-1966.
101 NLC23-9-1966 . Amprmeijer deed wel meer eigenzinnige dingen , zij her later, roen

hij srudenr-af was en inmiddels gemee nreraadslid was voor de pSP. In juni 1968
srroo ide hij handen vol henn epkorrels in her Van der Werfp ark, als proresr regen her
verbod op her gebruik van hasjiesj (LD 26-6- 1968).

102 LD 28-9-1966.
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103 LUB 7,27- 10- 1966. UB, AUl, AH inv.nr. 6: 4- 10-66: brief W.J.M. de Vroorn en aan
de leden van her praesidium[acultatum.

104 W B 15,18-1-1 968 .
105 LIJ 8-6- 1966.

106 W B 13, 7-12- 1967; hier ook Amprmeijer als p rovo en LUB 15, 18-1- 1968 .
Amprmeij er als 'enfanr terrible' én rebel : LUB 14 , 19-5-1970. Daarin ook een inter

view met hem en de mededeling dar hij in augusrus 1969 roegetreden was ror de
LUB-redacrie.

107 WB 29, 3-6-1966.
108 LUB 11, 24-11-1966 . Ove rigens zaren er deels ren rijde van Karrema n wel andere

vrouwen in de redactie, waaronder Paula (Wassen-) van Schaveren. de larere voorzit
ter van de Ema ncipariekommissie ingesreld in 1974. Z ij deed af en roe verslag van
de t.sn-vergaderin gen in her LUB waaruir soms ook een zekere vermoeidheid mcr dir

hele l.sR-gebeuren sprak.
109 NLC 27-12- 1966.
110 LUB 11, 29-11-1962 , spreekt van de tweede hoogleraar, maar er waren er al [Wee

geweesr: in 1929 werd Sophia Anro niad is benoe md in de Griekse lett eren , de [Wee
de was A.S. Sreenhauer, in 1948 benoemd ror bu iren gewoon hoogleraar in de roxi
cologie, en als derde dus B. Sierrscrna, bui rengewoon hoogleraar in de Wesr
Afrikaanse ralen.

IiI W B 23,6-4-1967.
112 LUB 29, 3-6-1966. Hierbij wordr vermeld dar er al wel een crèche was aan de

Ga renmarkt.
113 NLC 17-2-1968 over de universiraire crèche. Ook voor kind eropvang buiren de uni

versireit zetren SVB'ers zich in 1968 in, zoals Annie G ransch-Meinrema en Adam
Vondeling in de Werkgroep Kinderdagverblijf Leiden. (NI.C 17-12-1968 ).

114 Onder medicijn en vair ook tandheelkunde, Acrieoverzichr in Student 6, 3 1-1-67.

115 NI.C 19-1-1966.
116 L UB 29, 3-6-1966.
117 Kijne, Studentenbeweging. 57.

118 NI.C 14-7-1966.

119 Kijne, Studentenbeweging. 58, 59. Aanral handrekeningen: NLe 9-9- 1966 .
120 UB, AU!, AH inv.nr. 6, correspondentie, NLC 7-9-1966 .
121 De [Wee uir Leiden waren: Margrier de Vries en Fried Karrernan, broer van eerder

genoemde Betry, en van her landelijk bestuur: Rob Furl er en Jan Michel. NI. C 16-9

1966.
122 Volgens I.D 28-9- 1966 waren de voert ochren geen succes, volgens Kijne, Studenten-

beweging 60 , waren ze een groor succes.
123 LD 5- 10- 1966.

124 N LC 29-9-1966.

125 Kijne, Studentenbeweging. GO.
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126 Kijne, Studentenbeweging, 62, 63.
127 NLC6- 2- 1967.

128 NLC 18-2- 196 7 over de ISC. Deze was gezereld in O egsrgeesr. In LUB 5, 12-10 -196 7
en 6, 19-10-19 67 over de BVD. O ok de student die Amprmeijer had aangegeven van
wege zijn pamfler werd ervan bericht re werken voor de BVD.

129 Gransch en De W ir allebei in LUB 2 1, 2-3-1 967.

130 De eersre rien namen op de verkiezingslijsr van de SVBwaren: Eduard Bomh off, Joep
Creyghro n, C hrista Iraliaander, Rob Lagrauw, W im Nooreboom, Henk Go ema n,
Cees Waal, Hans van Dam, Anja Adams en Hans Jansen . LUB 19, 16-2-196 7 . H er
aanra l behaa lde stemmen sraar in Demokrater 7, maan 196 7.

13 1 UB, AUl, AH, inv.n r, 6.
132 LD 7- 12-1967. Polireia organiseerde een avond eerder - op 13 december - een lezing

over Revolutie in Zuid-Amerika do or de heer T. Sribbc, redacreur van Vrij
N ederland.

133 Kijne, Stu denten beweging, 65-67 ; Kijne heefr her on terecht over her Syn dikaal

Manifest mer een y. Her manifesr was opgesreld door Jan M ichel.
134 LUB 3, 28-9-1967 .
135 NLC 12-9-1 96 7.

136 De Mammoe rwer van minsrer C als was in 1963 aange no me n door de Kam er en
werd in 1968 geëffectueerd. De MULO, MMS en HBS werde n afgebouwd en daarvoor
in de plaars kwamen MAVO, HAVO en VWO, eventueel als Gy mnasium. Om de door

srroming re bevord eren werden verschillende opleidingsnivea us in scholengem een 
schappen same ngebrachr.

137 NLC 13-1 2-1 96 7 .

138 LUB 10,1 6-11 - 1967.
139 Doctrina was een dispuut van het LSC. Medewerkend en aan de teaeh-in waren: Floris

Cohen, H enk J.M. Goeman, Peter H elle, Willem Heiser, Pierer-Jan Kuyper, Ge n
Meelker, Pierer Meenhorsr, Leo Meijer, Michael van der Putten, Fred Rutgers. H ans
Schadee , Hein Warnaar, Jaap Wesrb roek, jos Wolrha us.

140 Werkgroep Krit iese Universireir Leiden, Doelstellingen van de universiteit (Leiden
juni 1968).

141 De eersre rwaalf kandidaren op de svs- lijsr waren: Ada m Vondeling, Henk J.M.
Goe man, C hrisra Iraliaand er, H ans van Dam, Leo Meijer, Eduard Bomhoff, H enk

W Goe ma n, Leenden Jonk er, Egben Drenrh, Anja Ad ams, Ron Visser, Wil lem
Heiser. LUB 19, 15-2-1968 .

142 Meijer studee rde op dar mom enr mogelijk rechren . Hij had in 1967 een gooi gedaan
naar het voorz irrerschap van de LSR, maar her werd roch de aanvankelijk voorgestel
de NSA-kand idaar die 15 sremmen kreeg regen Meijer 12 (en er was I onrhouding)
LC 18-11-1 96 7 .

143 NLC 3- 12- 196 8.

144 Aldu s een inrerview rner Maar ten de Groo t in her LD (8-2-1969). De ande re negen
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bestuur sleden waren: Edith Kneefel (psychologie), Lies Spaan (biologie), Coorje
Logger (psycho logie), Ron Visser (wiskunde), Bert Blom (psycho log ie), Emil
Broesterhui zen (scheikunde), H ans van Dam (wiskunde) , Ina van Oel (medicijnen),
Wilbert Dekker (rechten) en H ans Heerebout (bio logie). LUB 7, 12-12-1% 8.

145 De bestuursperikelen staan opgeso md in Demokrater 4, febr. 1% 9.
146 De ondert itel luid t: een analyse van het rapport Mans, door H.C. Bockraad . M .J . van

Nieuwsrad r, T Regtien en H. Srips (Ni jmegen 1%8).
147 Co hcn, Strijd om de academie, 37-39. Medewerkers aan de brochure waren H eiser

en drie sociolog iestude nten: W. Broeder, Hans de Bres en Marcus de Groot. Verder
waren lid van de commissie: Ron Visser, wiskunde, Mi chael van der Putten , filoso
fie, en jos van Roosmalen. medicijn en . Na december 1968 kwam de com missie n iet
meer bijeen.

148 Dit was niet de eerste bezen ingsacti e door studente n in de jaren zestig; in 1961 was
het katholieke seminarie Rijsenburg bezet door stude nte n die wilden protesteren
tegen het ouderwetse seminariebestuur. ZieJ . ter Laak, Brave rebellen. Herinneringen

aan de eerstestudentenopstand van Nederland (196 1). H et is opvallend hoe studenten
aan van oorsprong katholieke insti tuten , zoals in Rijsenb urg en in Nijmegen en
T ilburg voorop liepen in de strijd .

149 Dit was in 1982 toen de 'rweefasenst ructuur' werd ingevoerd .
150 Geschreven do or H .C. Boekraad en M .J. van Nieuwstadt.
151 Met als medewerkers: Ron Visser, H ans van Dam, Hansmaarten Bolle, O nno van 't

Sant, Leend ert Jonker, Pau! Menrzcl, Marcus de Groo t en Menno Wolters.
152 LUB 6, 28-11-1968.
153 LUB 3,17-10- 1%8.
154 Leidsche Courant 30- 10-1%8.
155 LUB 5, 14-11-1%8.
156 Demokrater 4, feb r. 1% 9.
157 Demokrater 3, nov./d ec. 19G8.
158 Andere organisa toren waren Wi m Nooteboom, H ans de Bres, Paul Mentz eI en

Adam Vondeling. LU1I 15 , 18-1-1% 8 en NLC 6 -2- 1% 8 .

159 WB 27, 2-5-1968. Z ie voor meer in fo rmatie over de ontw ikkeling van de Leidse
homob eweging: I. Ardo nne, J. Slangen, ''' S55t .. . hom oseksueel!" in de roerige jaren
zestig. De Leidse Studenten Werkg roep Homoseksualiteir als kwartiermake r voor
het Leidse coc', Jaarboek der sociale en economische geschiedenis van Leiden en omstre

ken 1997 (Leide n 1998) 134-170; A. van Steen, 'Wa ndelen langs veertig jaa r Leidse
hom obeweging (1968-2008), een inleiding' en P. van Eeten , 'Wandeling langs de
roze kant van Leid en', beide in Jaarboek der sociale en economische geschiedenis van

Leiden en omstreken 2 010 (Leiden 20 10) 177-204.
160 LUB 27, 2-5-1968 ; voor de volgende opmerking over Pardoeza: LUB 15, 8-5- 1%9.

De jongens mo chten wel met elkaar da nsen op de woensdagavo nd, die voo r het coc
was gereserveerd .
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161 LUB I, 28 -8-1968 en W 27-8- 1968.
162 Acta et Agenda 8, 31-10- 1968 .
163 LUB 5, 14-11-1 968 en LUB 23 , 14-3-1968.
164 De voorzitte r was mr. Roel in 't Veld. Acta et Agenda 18, 30-1-1969. Deze en de vol-

gende teaeb-in staan ook vermeld in LUB 9, 6-2- 196 9.
165 LUB 6,28-11-1968.
166 LUB 9,6-2-1969.
167 Demokrater 2, okt. 1968.
168 In oktober 1968 werd de IO.OOOste student ingeschreven (Acta et Agen da 8, 31-10

1968 ). Bij de verkiezingen in februari 1969 lag het aantal studenren gezien het feit
dat 14 procent gestemd had op 10.136. Het aant al leden van de ALSV lag iets boven
de 5.000. Uitslag verkiezingen in Acta et Agenda 21 , 20-2-1969 .

169 LUB 13, 3-4- 1969.
170 LUB 14 , 24-4-1969. Er was een demonstratieve optocht van de Kaasmarkt naar de

Burchr , verder waren er sprekers en werd een Viernamfilm gedraaid. Her jaar ervoor
was 1 mei ook gevierd door de pSP samen met Polireia (LD 2-5-6 8), waar de SVB'er
Johanniek van der Molen voor de muzikale omlijsting had gezorgd. Harry Mulisch
was uitg enod igd maar kwam niet (RAL, archief Herman Amptmeijer).

171 W 2-5-69 en Cohen, D e strijd om de Academie ,54 .

172 Acta et Agenda 30, 29-5-69.
173 LUB 16, 13-7-1970 en Co hen, De strijd om de Academie, 119, 120 .
174 In het door de ALSV uitgegeven onderwijsbulletin van december. UB, AUl, AH,21.
17 5 LUB 16,1 3-7-1970.
176 In d it bestnur -Kessen waren het Jaap Westbroek en Piet O rdeman die de inventaris

van de drukkerij aan de Leidse Socialistische drukkerij schonken, waar zijzelf in het
bestuur zaten. In het bestuur-Van Dam zaten verder Freddy Bisschoff van
Heemskerk, Peter Selman, W illem Timmers, Ank ie Verlaan en Adam Vondelin g als
leden . Acta et Agenda 8, 29- 10- 1970 en notulen 'Ai.sv-kongrcs van 22 oktober'.
Archief Kees Walle (RAL) inv. nr. 176.

177 Zie voo r de Disputorenraad noot 21.
178 LUB 15, 8-5-1969.
179 Kijne, Studentenbeweging, 167.



Over de auteurs

Cees van Hoore (1949) groeide op in de Haagse Zeeheldenbuurt. Na zijn
middelbare schoo l maakte hij een lange periode van omzwervingen mee. In
1983 ging hij werken als kunstredacteur, eerst bij het Leidsch Dagblad en later
bij het Haarlems Dagblad. Hij schreef tal van artikelen over de oorlog, onder
meer over een grote kunstroof in museum De Lakenhal. In 2003 vond hij de
ontsnapte SS'er Klaas Faber in Ingolsradr, nab ij München.

In 1983 gaf uitgeverij De Harmonie zijn eerste gedichtenbundel Groot

Licht uit. Daarvoor ontving hij samen met Thomas Roosenboom een aan
moedigingsprijs van het Fonds voor de Letteren. Hij heeft vier dichtbundels
uitgebracht. Daarnaast schreef hij romans over zijn jeugd in Den Haag, over
de Zeeheldenbuurt, over alcoholisme en de dood. In voorbereiding is de
roman De smekeling.

Agnes van Steen (1956) heeft geschiedenis gestudeerd in Leiden, met als
specialisatie vrouwengeschiedenis. Zij werkt aan een proefschrift over
bewegingen in de jaren zeventig in Leiden, waaronder die van vrouwen en
homo's. Het artikel over de studentenbeweging is hier een uitvloeisel van. Ze
is als docent verbonden aan het Leidse Da Vinci College .

Suzanne Tegelaar (1988) studeert geschiedenis aan de Universitei t van
Leiden . He t seminar 'Conflict en geweld in vroegmodern Europa' wekte haar
belangste lling voor de criminaliteit in Leiden in de vroegmoderne tijd . Voor
de afsluit ing van haar bachelor onderzoekt zij momenteel de achttiende
eeuwse vrouwencriminaliteit in de archieven van Haarlem.
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Kees Walle (194G) is amateur-historicus en heeft in de loop der jaren regel

matig over uiteenl opende onde rwe rpen gepubliceerd , zoals over Leiden in de
Bataafs-Franse tijd (1992), Ma rin us van der Lubbe (2000), de Leidse gebuur

ten (2005), de Buskruitramp van 1807 (200G en 2007) en de integratie van
Leidse nieuwkomers in de zestiende eeuw (2007).

Sjaak van der Velden (I954) stu deerde gesch iedenis in Leiden. Na twintig
jaar in Leide n als timmerman te hebben gewerkt en café De Tregt er te

hebben opgericht, promoveerd e hij in 2000 op een pro efschrift over stakin
gen. Daarna werkte hij in Am sterdam bij het Internation aal Instituut voor
Sociale Gesc hiedenis en in Rotterd am bij het wetenschappelijk bureau van de
SI'. Sinds kort heeft hij zich gevestigd als zelfstand ig historisch onderzoeker.



Boekbesprekingen

Anne Je Hingh, Een buurt op de schop. Vijfeeuwen wonen en werken aan het
Steenschuur. Primavera Pers, Leiden 2011. ISBN 978-90 -599 7-0 71-7. 80 p.
€ 12,50.

Dit boekje is een deeltje in de reeks Bodemschatten en bouwgeheimen die door
de afdeling Monumenten en Archeologie van de gemeente Leiden het licht
ziet. In dit geval is een ghostwriter ingehuurd om van stapels rapp orten,
foto's en vondsten een leuk publi eksboekje te fabriceren. En erkend moet
worden: dat is de schrijfster absoluut gelukt. Nu is zij in archeologiekringen
ook niet bep aald onbekend. Maa r het blijft enigszins wringen voor mensen
die wat mee r van de hoed en de rand willen weten dat al dat onderliggende
materiaal niet eens via noten aan de orde komt. Hoe dan ook, voor velen die
iets willen weten over de opgravingen in de voo rtuin van het Kamerlingh
O nnes-Iaboratorium (KOL, en sinds het laborato rium vervangen is door
Gebouw: Koe) zal dit voldoe nde zijn. En daarnaast is er een dikke weten
schappelijke uitgave verschenen, zelfs nog met een CD-rom erbij.

Voor een lezer die wat dieper wil graven, komen er al gauw toch wat vraag
tekens. De auteur geeft weinig concrete data, in de geest van: halverwege de
vijftiende eeuw, terwijl er een exacte datering mogelijk was. Bijvoorbeeld in
het bijschrift bij de afbeeldingen vier en vijf: afgezien van de fouti eve date
ring van de litho (1850, terwijl het gebouw pas in 1859 opgeleverd werd)
wordt vermeld dat uit dit Physisch, Chemisch, Anatomisch en Physiologisch
Laboratorium de chemi e het laboratorium verliet rond 1910 (maar het
gebouw voor organi sche chemie in Vreewijk werd al in 1901 gerealiseerd) en
anatomie rond 1920 (maar die was al veel eerder naar het op 5 oktober 1885
geopende Boerh aave-gebou w aan de Steenstraat verhuisd); wanneer precies in
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de jaren tachtig de natuurwetenschappers het gebouw verlieten, wordt ner 
gens exact vermeld. Anderzijds is zij soms erg stellig: een datering als 1225 of
1275 had op zijn minst vooraf mogen gaan door circa. Soms moest zij blind

varen op het werk van de man/ vrouw in de put of het arch ief. Zo wordt op
p. 3 1 als illustratie een akte uit 1358 gegeven betre ffende een pand 'bi der

Stienscure'. De stelling dat dit hui s ergens tussen Nieuwsteeg en Langebrug
sto nd, is totaal niet onderbouwd en zal du s wel overgeno men zijn uit de

Unterlagen. H et kan evenwel ook een pand betreffen uit het blok tussen
Breestraat en Langebrug, en dat lijkt zelfs veel logischer, vooral door het
woordje 'bi' in plaats van 'up' of 'an' ,

Dat brengt on s op de naamgeving van dit stu k gracht (nog veel verd er
strekkend dan de schrijfster meldt): dat betoog is allesbehalve overtuigend.
Dat er (in het blok tussen Breestra at en Langebrug) een schuur van steen
gestaan zou hebb en, wordt ridicuul geacht: wie bouwt er nu in die tijd een

schuur van steen? Maar juist belachelijke zaken worden vaak bij naamgeving
ingezet. Dat een idioot een schuur van steen bouwde, is pas kenm erkend:
alles wat zich op zelfs flinke afstand van een belachelijke stenen schuur
bevond, was meteen voor iedereen te plaatsen of herkenbaar.

Verder zijn sommige genoemde historische person en pover geïdent ificeerd.
Bij de rijke apothekersweduwe Geert ruy t joest denkt iedereen die ook maar
wat van historisch Leiden af weet meteen aan Geertruyt Jansdr., weduwe van

Joost Hendricksz., apotheker, wiens nageslacht zich Van Duyvelant ging no e
men . Zij was de stichtster van het Sint Annahofje in de Zegersteeg. O ok
andere schrijffouten in nam en doen vermoeden dat de Unterlagen niet geheel
volmaakt zijn . De uitl eg op p. 49 van wat een oliemolen is, voldoet volstrekt
niet (olieho ude nd zaad werd niet fijngemalen tot poed er voo r de verfbere i

din g). Tot slot, helaas, zitte n er domweg te veel typefouten en and er on gerief
in de tekst.

Maar verpest dat het leesplezier voor de gemiddelde lezer? Ik dacht het

niet. Het uitbundige illustrati emateriaal vergoedt al veel. En wie naadjes van
kousen wil weten , moet maar de dikke editie raadplegen. Wie dit aardige
boekje voor een leuk prijsje verwerft, zal zich niet miskocht hoeven te voelen.

PIET DE BAAR
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Eric Jas, met drie historische impressies van Peter de Groot , De Leidse
Koorboeken. Een ongehoorde schat. Uitgever ij Boekencentrum, Zoetermeer
2011. 88 p. ISBN 978-90-239-2589-7. € 19,90.

Di t kleine, maar fijne boek is een hommage aan de zelden beluiste rde kerke
lijke muziek uit de voorreformatorische koorboeken van de Pieterskerk. De
Sticht ing Egid ius heeft zich ten doel gesteld deze mu ziek uit te voeren en op
DVD in breder kr ing te verbreiden. In dat kader is er bij het uitbrengen van
de eerste aflever ing veel aandach t aan de 'ongehoorde schat' gegeven, waarbij

d it boek als ach tergrondinfor matie d ient . Gelukkig is Jas als aute ur van een
proefschrift over de koorboeke n bereid gevonde n zijn vele kennis heel over
zichtelijk en leesbaar in dit boekj e samen te ballen. O p dat werk valt haast
niets aan te merken , in tegenstelling tot de drie bijdragen van Peter de G root.
Ook al worde n dat impressies ge noemd en geven ze ind erdaad een tijdbeeld
weer, dat geschetste beeld is wel heel erg somber, t é somber. 'Veel ou dere hou

ten huizen waren gammel of stonden op insto rte n. De middeleeuwse boven
verdiepingen held en gevaarlijk naar voren. Soms zo ver dat de punten van de
tegenover elkaar liggende huize n elkaar raakten .' D ie hu izen helden niet
zomaar en zeker n iet zó ver over, maar waren 'op vlucht gebouwd', waa rbij de
hogere verdiepingen inderdaad telkens iets meer naar voren sprongen , voor
alom te vermijden dat die gevels al te nat werden . Dat was dus opzettelijk en

constructief prim a berekend. Ook noemt hij (p. 76) Margaretha van Parma
een tante van Philips I!, terwijl dat in feite een (bastaard)halfzuster was, en
zo meer.

Op het werk van Jas is amper kritiek mogelijk; dat vereist ook een gewel
dige kennis van di t specifieke gebied van de middeleeuwse muziek. Zijn

betoog over de H ollandse Getijdencolleges biedt een pracht ig stuk Rijke
Room se Leven, en dat specifiek ove r het Zevengetijdencollege van de Pieters
kerk en de eerste grot e bevorderaar Boudijn van Swieten is belangwekkend.
Ook de koorkn ap en en zangmeesters (de leiders van het zangkoor van de
Zeve ngetijden) beh andelt hij zo uitputtend mogelijk als in klein bestek
mogelijk is. Van de zangmeester uit 1566 en 1567 is slechts de aanduid ing
'm eester Jan' bekend, volgens hem naar alle waarsch ijnlijkheid Johannes
Flam ingus. Daar is inderdaad wat voor te zeggen, gezien de vele door deze

juist in die jaren in de koorboeken geschreven mu ziek, maar zou het even
tu eel niet Jan G ijsbensz. Hoochconter (=cont ratenor) kunnen zijn, wiens



JAARBOEK DIRK VAN EeK 2012

200

nageslacht zich Van Go yen noemde, met zijn schilderende kleinzoon Jan als

bekendste vertegenwoordiger?
Jas behand elt ook de techni sche aspecten van de koorboeken, dus hoe ze

gemaakt zijn, vooral door de schoonschrijver Anthonis de Blauwe, en waar
om bepaalde mu ziekstukken er wel in zijn opgenomen en andere weer niet .

Ook de componisten word en heel uitvoerig behandeld. Koplopers qua geko
pieerde stukken zijn Jacobu s C leme ns non Papa en Thomas Crecquillon,
th ans bijna vergete n, terwijl van de bekendere Josquin des Prez aanzienlijk

minder opgenomen is.
Voorts wordt het lot van de boeken vóór en na de Reform atie besproken,

tot dat de zes (van de acht) overgeb leven boeken in De Lakenhal terecht

kwamen , vanwaar er weer vijf naar het Gemeentearchief overgebracht werden
(overigens niet door toedoen van gemeentearchivaris O vervoord e, want
die was toen al overled en, zodat dien s portret wel gem ist kan worden 

al heeft hij natuurlijk wel veel voor het behoud en bekendm aken van de
koorbo eken betekend), tot en met de restauratie in de jaren zestig door
nonnen in O osterhout. Alleen is er wat misgegaan in de bijschriften: waar

nu overal ind ex staat, is soms inhoudsopgave correct, en de teksten op het
voor- en achterschutblad zijn niet in een achttiende-eeuwse hand, maar
veel eerder zeventiende-eeuws en zelfs nog waarschijnlijker eind-zestiende
eeuws.

Dit boek maakt een voor leken moeil ijke materie heel leesbaar, en dat is
beslist een verdi enste.

PIET DE BAAR

Henk den Heijer, Holland onder water. Oe logistiek achter het ontzet van
Leiden. 3 Oktoberlezing 2010. Primavera Pers, Leiden 2010. 33 p. ISBN 978
90-5997-091-5. € 7,50.

Hoog leraar D en H eijer heeft een prima en doorwrocht betoog afgeleverd. De
schriftelijke uitgave daarvan kan eenieder als voorbeeld gesteld worden. De
logistiek van een onrzertringsvloor) is inderdaad geen kleinigheid . Je staat er
echt van versteld wat er allemaal niet aan te pas kwam . Systematisch wordt

alles behandeld. Het doorgraven van (zee)d ijken kon niet zonder slag of



BOEKBESPRE KINGEN

201

stoot, en daarbij moest men voorzichtig te werk gaan. Het bij elkaar brengen
van kanonnen, gotel ingen , (draaijbassen en andere (vuurlwa pens, en alle bij
behorende munitie, maar ook eenvoudige wapens als verrejagers (polsstokken

met een scherpe punt, te gebruiken als speer) en slagwapens. De benodigde
schuiten en schepen , waaronder galeien (roeischepen). De benodigde bem an
ningen, vaak geronseld in de steden, niet alleen ervaren zeelui, maar ook veel
simpele roeiers. De onmisbare pioni ers (voor grondwerk, waaronder het
doorsteken van kaden), piekeniers en haakbusschieters, liefst toch wel een
beetje geoefend. Alleen aan volk werd al zo'n ach tduizend man ingezet.

En dan het voedsel, niet alleen voor deze vechtersbazen, maar ook voor de
bevolking van steden als Delft, Rotterdam en Gouda, plus de daar verblijven

de vluchtelingen uit de geïnundeerde omgeving, en uiteindelijk ook voor de
hongerende Leidenaars. Ongelofelijke hoe veelheden brood, bier, kaas en
haring, om maar de belan grijkste te noemen (alleen de officieren kregen
lekker fruit en zuidvruchten) waren nodig en waar kon je die vind en of

vorderen?
Het verhaa l is heel concreet en geeft weinig aan leiding tot het maken van

opmerkingen, met één uitzondering. Haast overal gebruikt de auteur de aan
duiding 'het' Rijn land voor het Hoogheemraadschap van Rijnland. Er zijn
echter meer Rijn landen dan dat in de omgeving van Leiden. Het was beter

geweest om het lidwoord niet zo te gebruiken. De conclusie mag wel zijn dat
de logistiek bepaald niet allang aan een schrijftafel bedacht was, maar haast
telkens ad-hoc op het laatst e nippertje geregeld werd, met grote missers als
bijvoorbeeld de inzet van r ézwaar geschut op r éwiebelende schuiten, maa r

uiteindelijk met een eigenlijk onverdiend groot succes. Maar het ontzet van
Leiden was dan ook een wonder .. .

PIET DE BAAR

Riek Honings, Geleerdheids zetel, Hollands Roem ! Het literaire leven in Leiden
1760-1860. Primavera Pers, Leiden 2011. 497 p. ISBN 978-90-5997-114-1.
€ 39,50.

Riek Honings is gepromoveerd op het literaire leven in Leiden in de periode
1760- 1860. Waarom, zo vraag je je af bij het do orworstelen van dit vuist-
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dikke boek; wat was de noodzaak van deze promotie, was dit alles niet allang

beken d?
Tijdens het lezen betrapte ik mezelf er steeds weer op dat ik zat te wach

ten op analyses en verbanden. Waar staat het literaire Leiden in deze periode,
welke invloed is er uitgeoefend? Bij het doorlezen van dit boek, schrik je van
de eentonigheid die Honings laat zien. De oorzaak daarvan is niet het literai
re leven in Leiden, maar is een gevolg van de insteek van Honings. Hij heeft

als rode draad gekozen: de relatie tussen het literaire leven en dat wat wij
'natievorrning' zijn gaan noemen. Vandaar dat de lezer met grote regelmaat

onthaald wordt op een uitgebreide geschiedschrijving, waarbij Honings geen
enkel nieuw licht laat schijnen op wat al lang en breed bekend is aan ieder
een die een beetje is geïnteresseerd in de Leidse geschiedenis. Een veel inte
ressantere benaderingswijze zou bijvoorbeeld kunnen zijn: de koppeling van
het literaire leven aan de omwikkeling van het 'burgerlijkheidsbesef' .
Immers, rond 1800 ontstaan er allerlei burgerinitiatieven die zich vaak

belangeloos en onafhankelijk van regering en stadsbestuur richten op een
verbetering van de samenleving. Zaken die vaak vergezeld gaan van een

hausse aan literair werk. Een andere vraag die Honings had kunnen beant
woorden is de vraag in hoeverre de ontwikkeling doorzet die in de dissertatie
van W. Mijnhardt over culturele genootschappen voor de periode tot 1815

wordt gesignaleerd.

Het begon allemaal veelbelovend in 1766 met de oprichting van de
Maatschappij der Nederlandscbe Letterkunde, bestaande uit een aantal welwil
lende burgers, die de bestaande letterkunde blijkbaar uit het slop wilden

trekken. Waarom ze dat wilden blijft bij Honings een beetje vaag, net als de
vraag in hoeverre hun vernieuwingsdrang iets tot stand heeft gebracht. Al snel
werd de Maatschappij ingehaald door Kunst Wordt Door Arbeid Verkregen
(KWDAV), waarin vooral twee Leidse boekverkopers, Heyligert en Hoogeveen,

een belangrijke rol speelden. Jammer dat Honings niet al te veel op dit
spraakmakende genootschap ingaat. Archiefonderzoek naar de leden en naar
de werkzaamheden en problemen die de leden hebben ondervonden, banden
met de vrijmetselarij en met de republikeinse club rondom Daniel van

Alphen en zijn vriend Pieter Burman de jonge op het buiten Santhorst in
Wassenaar, is nauwelijks verricht. Tijdens het lezen vraag je je steeds weer af:
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Waarom stelt Honings geen vragen aan zijn ma teriaal? Vragen die Hon ings
had kunnen stellen: Wat zijn de verbanden tussen een progressief literair
genootsc hap als KWDAV en het streven naa r meer invloed op het stads- en
landsbestu ur?Wat is het verba nd tussen de lite raire opvatt ingen van de leden
en hun maatschappelijke betrokkenheid? Waarom konden de leden van
KWDAV niet terecht in de Maatschappij? Was KWDAV de enige plek in Leiden
waar het progressieve gedachtegoed kon gedije n? Hoe beïnvloedden de leden
elkaar? Etcetera .

Als je halverwege het boek bent, dan moet je wel verzuchten: wat is de lijn
die Honings aanbre ngt, welk ordeningscri teri um van zijn materiaal heeft hij
bij het schrijven van dit boek gehanteerd? Honings lijkt vooral beschrijvend
en chro nologisch bezig. Iedere keer laat hij de verbanden zien tussen de
gebeurtenissen in Leiden, en het daaraan verbo nden dichtwerk. En ja hoor:
daar komt de kruitramp weer, terwijl alles daarover on langs al zo prachtig is
beschreven in Het fataal evenement.

De geletterdheid van het Leidse publiek en de beschikbaarheid van vooral
romans nemen aan het begin van de negenti ende eeuw behoorlijk toe, mede
door toedoen van alle onderwijsmaatregelen die in de periode 1795-1815
genomen waren, maar nergens heeft Hon ings het over de kwaliteit van het
aanbod. O nderscheid tussen de kwaliteit van het beschreven literaire werk, of
een nu ancering van de invloed die de schrijvers op het literaire leven, maar
ook op de maa tschappij hebben gehad, word t er nauwelijks gemaakt, en het
lijkt wel of Honings alleen he t werk van Bilderdijk, die nota bene maar een
beperkt aantal jaren in Leiden woonde, kan waarderen. Honings komt in zijn
karakteriseringen vaak niet verder dan : 'Geels voordracht van zijn Gesprek op

de Drachenfels (1835) was een hoogtepunt [cursief De Vries]'. Ik wil weten
waarom Honings dit een hoogtepun t noemt. Ik wil weten waarom Alexander
Verhuell als één van de eersten een verhaal publiceert over een ach terb uurt je,
hoe hij to t deze publicatie gekomen is, wie hem daarbij heeft geho lpen, of dit
verhaal enige maatschapp elijke impact heeft gehad .

Als Honings het heeft over de poëzie in de eerste dertig jaar van de negen
tiende eeuw, dan komt zijn analyse neer op 'poëzie was niet meer dan het uit
storten van gevoel', een analyse die mijns inziens veel te kort door de bocht
is, en geen recht doet aan de onderlinge kwaliteitsverschillen tussen de litera
toren . Kortom: deze studie van het Leidse literaire leven in de periode 1760 -



JAARBOEK DIRK VAN EeK 2012

204

1860 is een mooi beschrijvend naslagwerk geworden, waarin je misschien iets
kan opzoeken , maar het ontbreekt volstrekt aan duiding en betekeni sgeving.

COR DE VRIES

Irene Geerts en Cor Smit, Van hallen naar huizen. Groenoord en de
Groenoordhallen toen, nu en straks. Gemeente Leiden , Groenoord CV
(Ymere en PFC Envelopment), Libéma, Leiden 2010. 102 p. ISBN 978-90
807244938. € 24,95.

Dit boek valt eigenlijk in twee delen uiteen : de door Smit geschreven histo
rische verhandeling over de wijk, beginn end met en voora l kort na het beleg
van Leiden , en iets over de voorgeschiedenis van de hallen, en de meer recen
te zaken door Geerts. Smi ts bijdrage is gedegen en behandelr zo goed als alle
terzake doende aspecten van de geschiedenis. Bovend ien is die gelardeerd met
heel veel leuke anekdo tes en (vaak onbekend) illustratiemateriaal. Soms niet
volledig adequaat, zoals een foto van een auto op de Warmonder Leede in de
strenge winter van 1929, waarbij de suggestie gewekt wordt dat dit in de
buurt van Groenoord zou zijn. Toch is dit het onderdeel waarop kriti ek
mogelijk is. Zo is de poldervorm ing (p, 7) uiterst zwak behandeld en ook bij
andere zaken had het net wat beter of uitvoeriger gekund.

Mag dit de historisch geïnteresseerde vooral aanspreken, een zeer groo t
deel van het boek is gevuld met jongere geschiedenis. De Groenoordhal, later
Groenoo rdhallen: rhe place to be in het Leiden van de jaren zeventig en
tacht ig, niet vanwege de veemarkt, maar vanwege al die on noembaar vele
andere activi teiten. Misschien was het afleggen van examens de minst gelief
de reden om de hal(len) te betreden , maar tallozen behaalden hier hun
papiertje - dat mocht ook wel, na al die stank van koeienvlaaien , al waren die
ook nog zo grondig weggespoten. Sportactiviteiten waren veel geliefder, en
ook tal van beurzen, manifestaties, optredens van popartiesten , en ga zo maar
door. Met een overvloed aan illustratiemateriaal is voor elk wat wils
opgenomen. Dat de sloop van de hal eno rm veel Leidenaars erg aan het hart
gaat, blijkt wel uit hun (nostalgische) herinneringen bij de allerlaatste
bezichtiging vóór de sloophamer zou gaan zwaaien. O ok in dit boek zijn,
meest in de vorm van kaderreksren , int erviews met heel wat bezoekers en
gebrui kers van de hallen afgedrukt. En vanzelfsprekend ook de nieuwbouw-
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plannen, in diverse vormen en stadia, zelfs met behoud van de hal.
Voor mensen die hier vaak kwam en is het één zwijmelen in nostalgie, vaak

mooie jeugdhe rinneringen. Dit laatste gedeelte is ook prima verzorgd: geen

drukfouten , geen elkaar tegensprekende jaarta llen en dergelijke. Een boek dat
de lezer achteraf geen spijt zal bezorgen!

PIET DE BAAR

Cor Smit e.a., Noordvest en de Oude Morsch. 400 jaar uitleg, 1611-2011.
Uitgave van de buurtv erenigingen Oude Morsch en Noordvest, Leiden 2011.
60 p. Geen ISBN . € 10,00.

Dit aardige boekje biedt naast vierhonderd jaar geschiedenis van de twee
buurten oo k een blik in de toekomst. Met name de ontwikkeling van de
singelrand in het algemeen en de plann en voor het terrein rond mo len De

Valk in het bijzonder worden verhaald en inzichtelijk gemaakt.
Het boekje begint met een overzicht van 'Vier eeuwen van vernie uwing'

door Co r Sm ir, en dit is voor histori sch geïnt eresseerden natuurlijk het meest

aansprekend . Het is een prima overzicht, niet al te grote zevenmi jlslaarzen
stappen, maar ook geen zijpade n die zich verliezen in detaillisme. De onder
werpen die zeker behandeld moeten zijn, zijn ook behandeld, en op een
dusdanige wijze dat dit slech ts alle lof verdie nt. Na tuurlijk zijn er wel wat

missertjes. Vooral tekstueel zijn dat er eigenlijk wel wat onno dig veel. Maar
inhoudelijk zijn er slechts een paar zaken die genoemd kun nen worden. Zo

is zijn betoog over de begraafp laatsen op de bo lwerken niet sterk; deze inder
daad uiterst ingewikkelde probl ematiek komt niet goed uit de verf. De
singelrand komt überhaupt niet goed aan bod. Zo wordt beweerd dat
'Weliswaar moesten de steden tot 1876 hun versterkingen nog onderhouden,
in de praktijk veranderde het karakter ervan al heel snel.' Dat jaarta l schijnt

te duiden op de zogenaamde Vestingwet (achteraf zo genoemd, want in de
officiële documenten van die tijd werd hij nooit zo aangeduid), maar die was
niet van toepassing op de stede n binnen de (Nieuwe) Hollandse Waterlinie.

De vele veldslagen en belegerin gen tijdens de Napoleontische oorlogen had
den iedereen duidelijk gemaa kt dat steden vrijwel nooit meer een beleg voor
langere tijd konden doorstaan en zeker niet m et zulke slechte verded igings-
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werken en aanvalsmogelijkheden voor de vijand als in het vlakke Holland.
Daarom werd alle heil van de waterlinie verwacht en moch ten de steden in
Holland hun verdedigingswerken slopen. Zo werd al in 1816 door het stads
bestuur besloten om de stadsmuur van Galgewater tot Geregracht af te bre
ken, zodat onder meer de Hortus uitgebreid kon worden.

Ook het verhaal over de Ho ogduitse kerk aan de Lammermarkt (thans
bekend onder de naam Bethlehemskerk) is niet sterk. Afgezien van veel en
nare fouti eve jaartallen, is het ook niet zo dat die kerk nieuw gebouwd werd
in 1644. Het stadsbestu ur had daar een nog slechts ongeveer dertig jaar
oude bro uwerij gekocht, onder meer om de Marktsteeg te ku nnen
verbeteren . Het aanvankelijke plan om alle bebouwing te slopen en er kavels
voor woningbouw uit te geven, werd niet volledig uitgevoerd, want de mou
terij bleek bij nader inzien zo groot en sterk dat die prima voor de opslag van
graan dienst kon doen. Daaraan had de stad toen zeer grote behoefte aan.
Om die reden werden de zolders zelfs versterkt, wat nu nog goed zichtbaar is.
Ho ewel op de begane grond en daarboven op extra zolders ook nog heel wat
graan opgeslagen had kunnen worden, wilde men blijkb aar de
(Ho og)Duitssprekende nieuwe inwoners van Leiden van calvinistische snit
niet langer teleurstellen en hen een eigen kerk en Duitssprekende predikant
geven. Dat moest dan maar, haast tegen beter weten , in die mouterij gebeu
ren , die daarto e aangepast werd. Het probleem van de graanopslag was daar
mee nog steeds niet goed opgelost, met als gevolg dat er in 1650 een zeer
grote 'korenspijker' op het terrein van de Stadstimmerwerf gebouwd moest
worden.

Na dit moo ie histor ische overzicht kom en afzonderlijke zaken in kort
bestek aan de orde . Zo behandelt Frits van der Mark heel kort de geschiede
nis van het Academisch Zieken huis aan de Eerste Binnenvestgracht . Niets
da n lof daarvoor. Dezelfde auteur behandelt ook ' De bom op het
Volkenkundig Muse um'. Afgezien van de onbeholpen aand uiding van het
museum (het heett e Rijksmuseum voor Volkenkunde) vormt dit verhaal een
bron van verwarring. Zwaarder nog werd namelijk ook het Rijksmuseum
voor de geschiedenis der natuurwetenschappen (het latere M useum
Boerhaave) in een afzonderlijk gebouw aan de Steens traat getroffen , en op de
plek van de daa r weggebombardeerde uitbouw stond inderdaad een wit
herdenkingskruis; die uitbouw is na het vertrek van Museum Boerha ave en
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de ingebruikname door het Museum Volkenkunde weer mi n of meer gere
construeerd.

Herma Geboers, voorzitter van de buurtvereniging Noordvest, behandelt
het 'boeiend verleden en spannende toekomst' van die vereniging kort , zoals

ook Niel s Menken , secretaris van buurvereniging De Oude Morsch , dat voor
zijn 'gezellig en actief buurtje' doet. Vrijwilliger in het Stadslab Jeroen Maters
bespreekt de plannen rond 'Q uarrier Leyden: een nieuwe cultu rele, creatieve,
brui sende wijk rond de oude binn enstad' en het 'Singelpark als groene
omlij sting van de binnenstad', waarin de plannen met 'internationale allure'

van deze Leidse denktank kort aangeduid worden. Geboers stelt de vraag
'Wordt de Lammermarkt de groene entree van de binnenstad?' en presenteert

wat plannen. Corine Hendriks, bestuurslid van Noordvest, behandelt de
(onder de bu urtvereniging De Oude Morsch ressort erende) 'tuin van
Mu seum Volkenkunde als deel van stad én mu seum' en Cor Smit doet dat
voor 'H et E.on-terrein als industrieel landschapspark'. Een 'H isto rische

wandeling door de wijk ' en een literatuurlijst voltooien het geheel.
Al met al is het een leuk en niet duur bo ekje, dat de lezer veel inzicht zal

verschaffen.

PIET DE BAAR

Olga va n der Klooste r, Van Leidse schilders mette groote Quast. Historische
buitenkleuren in de Sleutelstad. Primavera Pers, Leiden 201 1. 103 p. ISBN 978
90-599 7-105-9. € 14,50.

Dit deel van de serie 'Bode mschatten en bouwgeheimen' is gewijd aan verf
werk. Het begint met een verhandeling over het Leidse schildersambacht. Dit
hoofdstuk is eigenlijk amper een bijdrage van de schrijfster, maar van haar
man, die het grootste deel van het histor isch onderzoek verricht heeft. Helaas

moe t geconstateerd worden dat hij zijn werk niet zo heel erg goed gedaan
heeft. Het gaat te ver om op alle slakjes zo ut te leggen, maar de hele teneur
vermag mij niet aan te spreken. En er zitt en zaken in die de lezer snel op het
verkeerde been zene n. Zo is de aanduid ing Broedergenootschap voor de
(arnbachrslbroeder- en zusterschap van Sint Lucas (van de schilders) onjuist

en hield deze zijn missen niet in de Hooglandse kerk, maar in ieder geval van
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1515 tot 1556 in de Pieterskerk (zoals in ons Jaarboek 1998 p. 51 te lezen
valt). O ok zitte n er fout ieve lezingen in de weinige citate n die gegeven zijn,
zoals bijvoorbeeld het merkwaardige 'Bretek' [betrek?] op p. 15. Zelfs zonder
de originele tekst gezien te hebben, kan gezegd worden dat er 'pretext' moet
staan, du s voorwendsel. Ook een voornaam Yonk is in Leiden nooit eerder
gesignaleerd. Op p. 16 is een ' inschrijving van Jan Nortier als leerling bij de
Leidse kladschilder Abraham Nortier, 1684 ' afgebeeld . Maar d it slaat nergens
op; zoals in het stuk te lezen valt was het een verklaring ten overstaan van
Sraalmeeste ren , en die hadden niets met kladsc hilderwerk van doen, maar
alles met het verven van textiel. Dat niet Jan een leerling was van Abraham ,
maar andersom, en dat ze niet No rtier heett en maar Mortier, zullen we dan
maar niet extra aanrekenen. Ove rigens was ook een bron vermelding niet
overbodig geweest.

Wat weer wel zeer nuttig is, is een - zij het erg summier - overzicht van de
belangrijkste verffabrikanten in Leiden . Dat voegt inderdaad heel wat aan
onze kennis toe . Ook zeer verdiens telijk is het hoofdstuk over verfmiddelen
en verf- en imitatietechnieken. Voor dat oude technische gebeuren zijn er ook
diverse m usea in Nederland. Helaas wordt alleen diep ingegaa n op het regio
nale Sikkens-verfmuseum in Sassenheim, maar een lijstje van alle musea, ook
als d ie een onderdeel van een groter museum zijn, zoa ls bij het
O penluchtm useum in Enk huizen, of maar een deeltje ervan behandelen ,
zoals verfmo len De Kat in de Zaa nse Schans, had de lezer een veel bredere
oriëntatie gebo den. Maar aan de hand van Leidse voorbeelden wordt toch
wel een goed beeld voor de lezer geschetst. Vooral over de verschillende
toegepaste kleuren wordt veel verteld en toegelicht aan de hand van oude
afbeeldingen , die je nu soms met een ander oog bekijk t. Van veel kleuren
wordt ook uitvoerig besproken welke grondstoffen eraan ten grondslag
liggen. Dankzij diepgaand onderzoek naar vroegere verflagen, het zogenaam
de Leidse kleurenproject 2007-20 11, is veel kennis vergaard. Door het
afschrapp en van laagje na laagje is te recon strueren wannee r bijvoorbeeld
lichtere of ju ist donkerder tinten in de mode waren. Daa rtoe worden zoge
naamd e kleurent rapjes gemaakt, waarvan er ook enkele afgebeeld zijn. Helaas
wordt niet goed duidelijk in hoeverre bepaa lde kleuren grondverf of aflaklaag
zijn en of ter plaatse van het kleurentrapje mogelijk verflagen ontbreken
omdat ze ooit heel grondig weggeschuurd zijn.
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Dit alles culmineert als het ware in de kleurstalenkaart, die zelfs in de vorm
van een aparte bijgevoegde kaart Het Leidse kleurenpalet zeer indringend
gemaakt is. Leuk en origineel, zelfs zo origineel dat veel van de aangetroffen
kleur en een Leidse naam gekregen hebben, zoals Vlietgroen , Maregrijs,
Boerhaavebruin en ga zo maar door. H et nur daarvan lijkt uiterst twij

felachti g; niet alleen is het pure fantasie, maa r te vrezen is dat een verfwinke l
bu iten Leiden niet meteen zal weten wat precies met Lakenhalwit bedoeld

wordt. Als er dan toc h geen oude nam en bekend zijn, is het beter om maar
met moderne nummers (codes) te werken , zoals de RAL-staalkaart of zo. Nu

kun je nooit vergelijken en elders zullen ze wel niet snel die rare Leidse
namen overnemen.

In een behandeling van het kleure nprojecr worden heel wat pand en
besproken waarvoor een kleuradvies is afgegeven in de afgelopen jaren. Deze
wekken echter sterk de indruk subjectief gekozen te zijn. Wat moet je ook als

je kleurentrapje onthult dat er in de loop der eeuwen ettelijke uiteenlopende
kleuren gebruikt zijn? Althans, de ratio ach ter de keuze is niet altijd du ide

lijk, en dat wordt nog mi nder in een geval als bijvoorbeeld bij Rapenburg 67,
waar voo r de gevelbeëind iging en kozijne n werd geadviseerd : zandsteengroen .
Maar die kleur staat weer niet op de kleurs talenkaart . . .

De kleuradviezen hebb en geleid to t op zijn minst opvallend te noemen
schilderwerk. Sommigen zullen het zelfs kakelbont noemen, erg afwijkend
van het gebruikelijke. H oe verdienstelijk ook voor wat de histori e betreft, dit
project leidt wel to t een scheiding der geesten: de een vind t het een t é grote
verandering, die het stadsbe eld onr ustig maakt , de ander vindt het wel leuk

en een broodnodige variatie op de saaihe id van nu , met verwijzing naar zui
deli jker land en waar heel wat meer extre me verschillen bestaan . T ja, over
smaak valt nu eenmaa l niet te twisten, of toch wel?

Het geheel wordt besloten met de noten . Prim a, maar de mani er van citeren

van archiefbronnen schiet hopeloos tekort. Om slechts een pars pro toto aan
te halen: in noot 12 wordt een nr. 5164395 uit Stadsarchief 111 genoemd.
Maar zulke hoge nummers bestaan daar niet. Het moet dan ook gesplitst
word en in 516, als aanduiding van het archief, en inv.nr. 4395 daarbinn en.
Zo wo rd t de lezer to t blindeman gemaakt.

De conclusie mag zijn dat dit een verd ienstel ijk boek is, dat een terra incog-



JAARBOEK DIRK VAN Ee K 2012

210

nita redelijk goed verkent, maar dat aan te veel kinderziektes lijdt. Een gewij
zigde herdruk zou zeer welkom zijn.

PIET DE BAAR

Elske Gerritsen. Zeventiende -eeuwse Arch itectuurtekeningen. Oe tekening in
de ontwerp- en bouwpraktijk in de Nederlandse Republiek. Waanders
Uitgevers en Rijksdienst voor Archeologie. Cultuurlandschap en Monu
menten. Zwolle 2006. 287 p. ISBN 90-400-9117-X. € 39,95.

Dit kloeke boek imponeert bij eerste aanblik: heel veel afbeeldingen in kleur.
voorzien van uitvoerige bijschriften. Helaas zit er veel discrepantie tussen bij
schriften en hoo fdtekst. een overigens tegenwoordig maar al te vaak voorko
mend en betreurenswaardig verschijnsel. Er zitten verder in de hele tekst
nogal wat missertjes en slippertjes, maar iedereen weet dat je op het laatst
blind wordt voor je eigen foutjes. dus daar zu llen we maar niet al te hard over
vallen; ze zijn ook niet echt sto rend of ingrijpend.

Men kan zich afvragen wat dit boek met zijn erg landelijk klinkende titel
voor Leiden betekent . Misschien kan het belang ervan het best geïllustreerd
worden aan de verhouding afbeeldingen afko mstig uit de verschillende
archieven en collecties. Naast illustraties van algemene aard. voora l titelbla
den van boeken, gravures van ontwer pen van gebouwen buiten Nederland en
dergelijke, 35 stuks, de zeer diverse collect ies van Monumentenzorg (28
stuks) en het Nationaal Archief (2 1), is het Archief Leiden met 45 illustraties
(en nog 6 ui t de Universiteitsbibliotheek en één uit het Hoogheemraadschap
van Rijnland alhier) tegen de archieven van Utrecht (19), De n H aag (13),
Amsterdam (10) , Dordrecht (6) en Haarlem en Rotterdam (elk 4) , plus nog
eens veertien illustraties uit tien andere archieven en collecties, de absolute
koploper als leverancier van illustraties - en sommige daarvan bestaan zelfs
uit een reeks tekeningen. Met de tekst is het evenzo: Leiden is telkens haast
het brandpunt van alle betogen en levert steevast voorbeelden. Daarmee
moeten we toch wel tot in de perfectie op de hoogte raken hoe de ontwerp
en tekenp rakt ijk in Leiden in de zeventie nde eeuw was? Dat zou je denken ,
maar daar is nog het nodige over te zeggen.

He t boek begint met een terugblik op het tekenen in de zestiende eeuw,
toen de praktijk begon te ontstaan die in de zeventiende eeuw hoogtij zou
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vieren. Daarna komen de ontwer pers aan bod, vervolgens de functie van de
tekening in het ontwe rp- en bouwproces en het vierde hoofdstu k is gewijd
aan de tekening als 'artefa ct', waarin ingegaan wo rdt op de ma nier van teke

nen . Waar het de ontwer pers betreft wordt eerst nagegaan of architect in die
tijd al een volwaardig beroep was (conclusie: eigenlijk niet) en wie er in de
praktijk dan wel tekeningen maakten, zoa ls aannemers (voor eenvoudige
klussen en vooral in de burgerbouw) en in stadsdienst zijnde steenhouwers
(met name in de zestiende eeuw), timmerlieden (door de auteur steevast rirn

mermannen genoemd), metselaars en een zeldzame landmeter. O verigens
begint het al meteen met het begrip 'stadsd iens t' te knellen: zij maakt de lezer
onvoldoende duidelijk dat in ieder geval in Leiden deze mensen niet ambte
naar met een vast salaris waren , maar zelfstand ige aann emers die het privile

ge hadden om - waar het kon - als monopolist voor de stad te mogen
werken op declaratiebasis. Dat die declaraties hoger waren dan bij werk voor
derden, is logisch. Pas wanneer iemand zonder bedri jf aangesteld werd , zoals
Arent van 's-Gravesande, kreeg die een vast salari s, maar mocht voor derd en
blijven ontwerpen en toezicht houden, mits dat de stadszaken niet benadeel

de. Toen Willem van der Helm hem min of meer opvolgde, moest die zijn
bloeiend timmerbedri jf opgeven in ruil voor een vast salaris en de mogelijk
heid om met werk voor derd en bij te verd ienen. Na hem zouden er nog enke
le vergelijkbare profession als zijn, maar aan het begin van de achtti ende eeuw

ging men weer terug op de in wezen zestiende-eeuwse praktijk, waarbij de
stadstimmerman en -m etselaar de ontwerpen en tekeningen maakten . Alleen
traden ze toen niet meer op als aannemer van werken voor derd en .

Gra ag zou ik als het ware aan het handje meegenomen worden naar een
kamer waar een tekenaar bezig was om over diens schouder toe te kijken. Wat

voor soort papier gebruikte hij (als zelfs olifantsformaat te klein was, dan
maar eindeloos vellen er aan vastplakken?), hoe berekende hij zijn schaal,

begon hij met een passer gaatjes in het papier te prikken voor de hoofdstruc
tuur, trok hij eerst lijnen met een griffel en daarna pas met potlood, wanneer

gebruikte hij inkt en welke soort: gitzwarte, die goed in het papier drong, of
een beetje waterige bruine inkt, die bij een foutje redelijk goed weg te wissen
viel, wanneer gebruikte hij arceringen of aquarela chtige verf en welke
(standaa rdrl tinten waren daarbij favoriet ? Zit er oo k een chron ologische ont
wikkeling in de manier van tekenen en inkleuren , of is dat per architect te
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individ ueel? Is bij tegen het licht houden de ene teken ing zonder één gaatje,

terwij l een andere, door het veelvuldig gebruik van een passer, wel op een

vergiet lijk t? Is op die manier eventueel een kopie van een origine el te on der

scheiden? De auteur schijnt - als veel anderen die beter zo uden moe ten weten

- zich n iet te realiseren dat sommige tekeni ngen, met name die een brede

gevel weergeven, het linkerdeel van de gevel anders afbeelden dan het rech

terdeel, maar dat bij het beoordelen eerst de ene helft met een blanco vel

papier afgedekt werd en dan de andere, waarna de beslisserts) een keuze

kon (den) maken. Soms is van een gevel d ie beslist ui t drie delen moest

bestaan, slechts het middengedeelte en één vleugel getekend; het voorstel

lingsvermogen van de beslisser(s) was groot genoeg om het ontbrekende er

zelf bij te denken. Z it ook hier een ontwikkeling in? Im mers, na 1650 wo rdt

het meer gebruikelijk om varianten op een los vel pap ier te tekenen en dat

zodanig uit te knippen dat het op een deel van de hoofdteke ning gelegd ko n

worden , of zelfs vastgeplakt, zodat de bouwheer het flapje op kon lichten . En

toen dat ook weer minder populair werd, tekende de architect toch maar een

reeks varianten op vergel ijkbare losse vellen, met misschien wel als beste voor

beeld de reeks tekeningen van Willem van der H elm voor de Morspoort.

Allemaal vragen waarop je amper een antwoord vindt in d it boek. En dat in

een boek dat juist de suggestie wekt he t eens goed duidelijk te maken.

Hoe verdie nstel ijk dit boek ook mag zijn (zeker waar het Leidse bouwkun

dige plannen betreft), d it bl ijft toch wel een groot gemis.

PIET DE BAAR

Huib Zuide rvaart , Frans van Lunt eren, Hans Hoo ijma ijers, David Baneke en
Dirk van Delft, Frederik Kaiser (1808- 1872). Schepper van de 'nieuwe' sterre
wacht. Uitgave ter gelegenheid van de restauratie van de in 1860 opgelever
de Leidse Sterrewacht. Genootschap GewinalHuygens ING, Den Haag 201 1.
80 p. ISBN 978-90-804046-0 -1 . € 9,95.

Dit boekje, eigenlijk een overdruk uit het tijdschrift Studium. Tijdschrift voor

Wetenschaps- en Universiteitsgeschiedenis, is behalve een hommage aan

Freder ik Kaiser ook een gedenkschrift in het kader van de grondige restaura

tie van de Sterrewacht, die ook nog eens anderhalve eeuw bestond.

Zuidervaart behandelt de biografie van Kaiser, een gekweld man met een
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missie. Het is eigenlijk een epos van iemand die op achttienjarige leeftijd als
observator aangesteld werd, toen (in 1826) een gering baantje, en het na

ongelofelijk lang zeuren toch maar voor elkaa r kreeg dat er in de Hortus een
fonkelnieuwe sterrewacht tot stand kwam. Dit gebeurde overigens zonder dat
hij zich er diep gaand mee mocht bemoeien , zij het uiteindelijk toch redelijk

naar zijn ideeën , eerder al in tekenin gen van J .W. Schaap vastgelegd , gereali
seerd. Architect Henri Camp hoefde die eigenlijk alleen maa r te actualiseren
en detailleren.

Frederik, eigenlijk Fried rich, was een zoon van joharm Wil helm Kaiser, die
in 1818 tijdens een bezoek aan zijn geboo rtere gio Nassau-Dietz overleed.
Zijn oudste zoon werd verd er opgevoed door zijn broer, Jan Frederik Kaiser,
die op zijn petekind zijn gro te passie overbracht: het observeren van de ster
renhemel. Deze oom overleed echte r in 1823, maar door hard werken en het

ont moeten van hem goedgezinde relaties werd hij dan toch maar observator
in Leiden. O ok daar verr ichtte hij baanbrekend werk, met als resultaat een
eredocto raat, het lectorschap. buitengewoon hoogleraar en uiteind elijk in
1844 gewoon hoogleraar. In een aantal kleine teksten worden tal van facet

ten van Kaiser behandeld: de sociale stijger, de broer (van twee talentvolle
jongere bro ers), de docent, de astronoom, de kwakkelende tobber, de nerwer
ker, de stra teeg, de mopperaar, de historicus, de 'afgeleefde' die kon omslaan
in 'een vurigen entho usiast' en: de stervende . Op deze manier wordt een
indr ingend beeld van deze man geschetst.

Van Lunteren behandelt de spanning tussen de popul aire sterrenkunde van
Kaiser en de orthodoxe the ologie, die daarin niet geloofde. Eigenlijk gaat het
meer over de publi caties van Kaiser en de on tvangst daarvan bij het publiek.

Helaas zijn geen oplage-aantallen bekend en is oo k weinig te zeggen of zijn
boeken als hete broodjes over de too nban k gingen of winkeldoc hte rs werden.
Hooijm aijers bespreekt het instrument ar ium van de Stertewacht. Kaiser

wilde alleen het allerbeste materiaal hebb en , maar dat was natuurlij k niet
altijd haalbaar. Hoewel vanzelfsprekend vrij technisch, leest zelfs deze bijdra

ge zonder problemen voor iemand die niet erg goed op de hoogte is. Kortere
bijdragen zijn er van Baneke over het archief van de Stertewacht in verleden,
heden en toekomst (een groo t deel is geco nserveerd en gescand, zodat dat
digitaal te raad plegen is) en van Van Delft over de restauratie van de
Sterrewacht, met alle perikelen vandien. van 2009-20 11.
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Er zijn maar weinig slakjes gevonde n, zodat de baal zout overbodig is.

Alleen doet de datering van een portretfoto van Kaiser (p. 35 ) merkwaard ig
aan: omstreeks 1860, terwij l circa 1870 eerder voor de hand ligt. Dit was dan
een nog vrij recente foto voor het maken van een postu me lith ografie in 1873

(p. 7); da t die gemaakt is naar deze foto , leert een nauwkeurige vergelijking
meteen.

Al met al is het een leuk boekje over een best wel int eressant onderwerp en
persoon.

PIET DE BAAR

Harry Fennes, Missie geslaagd. Van Heerenschool tot De Wilbert van stof ont
daan. Nieuwtjes over het Rijndorp Katwijk 1831-1966. Astrid van der Valk,
Katw ijk 2011. 104 p. ISBN 978-90-9026416-5. € 14,95.

O nder de titel 'Van stof ontdaan' schreef de aute ur stukjes voor het blad van
de rooms-katho lieke parochie Katwij k en een tweetal series voo r het week

blad De Katwijkse Post. Deze zijn nu gebundeld in dit boek. Dat is te
merken, want er is amper een een heid ontstaan . Ook valt op dat de aute ur in
zijn actieve leven heel wat anders gedaan heeft dan het schrijven van litera 

tuur, want de leesbaarheid is niet overal optimaal. Maar deels wordt dat
gecompenseerd door de aard ige jeugd herinneringen, d ie heel scherp zijn
omdat hij tegenover het kloos ter met int ern aat woonde. Di t werd van 1830
eerst door Jezuïeten geleid, als een gymnasium Sint W illibrordus College,
bestemd voor kat ho lieke jo ngens 'ui t den beschaa fden stand', het

Heerenschool, en vanaf 1929 door paters Franciscanen-minderbroeders als
een opleiding voor missionarissen.

De auteur heeft zich vooral afgevraagd wat er geworden is van het kerkhof

je van de paters Jezuïeten op het terrein . Daaromheen heeft hij veel andere
bijd ragen gegroepeerd. De boerderij die de paters run den, die melk, boter en
vlees voor paters en leerlingen leverde; de tuinen die voor groenten en fruit

zorgden; de vele gebo uwen met hun specifieke functies en geschiedenis; de
oorlog, met twee bombardementen met heel veel schade; het leegroven van

wat nog gespaard en bruikbaar was; en de naoorlogse wederopbouw - het
wordt allemaal behandeld. Vooral de oorlog krijgt veel aandacht, mede ook
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omdat een soort memoires van pater Parririus M ikx (1907-198 1) ontdekt
zijn en letterlijk weergegeven worden. Als pater-eco noo m had deze de zorg
voor gebouwen en terreinen; zo liet hij in de hon gerwinter heel wat bo men
in het park kappen om de wonderkacheltjes van de kleumende en ho ngeren
de Katwijkers nog enigszins van brandstof te voo rzien. Daarom werd hij wel
'de bornenparer' genoemd . Die mem oires zijn heel ind ringend en bieden ons
een inkijkje in een zeer nare tijd, d ie de betrokkenen ongelofelijk veel extra
werk en zorgen gaf. H et is verbazingwe kkend dat mensen als arch itect Hu go
van Oe rle zo vaak van Leiden naar Katwijk reisden om daar schade in ogen
scho uw te nemen, plannen voor herbouwen wat al niet te maken. Dat heeft
achteraf de betrokkenen niets opgeleverd en alleen maar veel tijdverlies
opgel everd, nog daargelaten dat het reizen in oorl ogstijd ook niet alt ijd even
aantrekkelijk was. Toen de Duitsers het pand volledig vorderden was wel
du idelijk dat alle moeite tevergeefs geweest was, en na de oorlog liep veel heel
anders dan tijdens de oorlog gedac ht. Toch vormt deze klach tenlitanie
(Oorlogsonrhullingen 1942-1945) een belangwekkend inkijkje in een zorge
lijke tijd.

In 1% 3 verhuisde het missiecollege naar Venray en kwam het gebo uwen
complex in eigend om van de Stichti ng franciscaanse Bejaardenzorg, met als
bedoeling dat het een verpleeghuis voor ouderen zou worden. De Stichting
Bejaardenzorg Katwijk realiseerde uiteindelijk het verpleeghuis De Wilbert in
het gebouwencomplex, dat nog steeds ind rukwekken d groot langs de O ude
Rijn staar.

Zoa ls ieder boek heeft ook dit zeer zeker veel verdienstelijke aspecte n , maar
zeker voor de geschiedenis van het Jezuïetencollege kan de lezer beter terecht
bij Paul Begheyn s.j. en H. Tromp in hun publi catie Katwijk 1831-1981, die
in het boek overigens nergens genoe md wordt.

PIET DE BAAR

Mag Oostenrijk, Één dorp, twee heerlijkheden. De weg van Tolbert naar
Poelgeest. Uitgeverij Van den Berg, Katwijk 2010. 224 p. ISBN 978-90-808181
9-4. € 14,95.

Di t boek is als het ware het epos van Berend H off uit Tolberr bij Groningen,



JAARBOEK DIRK VAN Ee K 2012

216

die in 1886 (of al in 1884?) vertrok naar Duivenvoorde te Voorschoten, waar
hij tuinjongen werd . Later werd hij tuinbaas van Oud Poelgeest te

Oegs tgeest. Uit zijn aantekeningen, lijkend op memoires, heeft zijn klein
docht er een deel van dit boek same ngesteld. Het is niet een geschiedverhaal
op de gebru ikelijke manier, maar deels een min of meer geromant iseerd ver

haal. En dan gaat her wel eens fout, zoals bij het verhaa l over het vellen van
een dikke, zware eik (p. 10): 'de knoes tige wortels en allerlei uitsteeksels moe

ten nu afgezaagd wo rden om verma len re worden to t fijne houtsnippers' .

Maar in 1887 werd hout niet versnipperd: alle spaa nders en onbruikbare
onderdelen van een boom werden door de houthakk ers in hun kachel ver
brand - de spaande rs volgen de bijl , zoals dat toen uitgedrukt werd. En soms
wordt een situa tie uit bijvoorbeeld 1843 weergegeven alsof die in 1887 speel

de of nog bestond. M aar over het algemeen moet gezegd worden dat alles heel
geloofWaardig over komt , al zou een kasteelheer zich tegenover zijn tuin
knecht bij her aanschouwen van de familieportrette n nier gauw laten
ontvallen: 'Kijk, dat zijn mijn ouders, Nico laas en H enriëtte.' Het weergeven
van feiren in de vorm van dialogen is een heel gevaarlijk rn étier!

Gelukkig is er oo k een groot deel van het boek gebruikt voor de letterlijke
weergave van de aantekeningen van Berend Hoff. Deze stamde uit eenvoudi

ge ouders en verloor zijn vader toen hij vier jaar oud was. Omdat de weduwe
nog twee and ere kinderen had , ging Berend naar zijn oom Berend , die hem
maar korte tijd hield en hem uiteindelijk weer terugstuurde naar zijn moeder.

Zij was niet al te gezond en het wordt dan ook een verhaal vol rampen .
Hoewel Berend goed kon leren , mo est hij op negenjarige leeftijd al naar het
land , onder meer als oppasser van loslopende koeien. H et zijn mooie jeugd
herinneringen, maar de doorslaggevende periode, toen hij tuinknecht in
Voorschoten werd, wo rdt helaas niet verhaald, laat staan nog latere perioden .

In het tweede deel speelt dan oo k nier hij, maar de eigenares van kasteel Oud
Poelgeest, juffrouw Arnoldine Leonie Willink, de hoofdrol. Dankzij haar
brieven en ansichtkaarten aan (de vrouw van) haar tuinbaas wordr ons een

inkijkj e gebode n in de relatie tussen een deftige dame en een vertrouwd
personeelslid, een beetje parern alistisch van de ene kant en een beetje serviel
van de andere kant. Zo waren de verho udingen toe n nu eenmaal.

Weer later word t het verhaal een soo rt autobiografie. Ondanks deze wisse

lende stijlvormen qu a compositie en boeiend of niet qua inhoud , voor wat de
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in formatie over de twee buitenplaat sen betreft, is het goed dat dit boek is ver
sche nen.

PIET DE BAAR

Dirk van Delft en Jaap Polak, Eene verzameling ontplofbare toestellen. De juri
dische strijd van Kamerlingh Onnes om de koudste plek op aarde . Kluwer,
Alphen aan den Rijn 2008. 56 p. ISBN 978-90-13-05682-2. € 12,50.

Dit boek is op het eerste gezicht eerder een fotoboek dan een leesboek.
Vandaar ook het onhandig groot liggend formaat , veel geschikter voor enke
le van de foto's dan voor teksten. Nu zijn foto's vaak heel instructief en ver
vangen duizend woorden. Maar zeker de inleiding van Van Delft, onder meer

hoogleraar materieel erfgoed van de natuurweten schappen, mag niet overge
slagen worden. Hierin geeft hij een prachtig overzicht van het getouw rrek om

het beste laboratorium voor lage temperaturen ter wereld te maken. H et kost
te H eike Kamerlingh Onnes meer dan drie jaar vertraging bij zijn proefne
mingen , maar ied er nadeel heeft zijn voordeel: nu had hij alle tijd om zijn

voorbereidingen te perfectioneren. H et verhaal begint met een teru gbli k op
het onts taan van het terrein waaro p het laboratorium sto nd: de kruirramp
van 1807. Helaas is daarvoor slech ts vero uderde literat uu r gebrui kt. H et phy
sisch laboratorium werd door Kamerl ingh O nnes steeds aangepast en het

onderzoek bloeide als nooit tevoren. M aar voor zijn experimente n had hij
allerlei ingewikkelde machinerieën en veel gronds toffe n nodig. In 189 5

waren er klachten over mogelijk ontplofbare sto ffen die op een slordige
mani er opgeslagen zouden zijn, en de gemeente wilde daar het fijn e van
weten . Door bald adige jeugd werden er vernielingen aan gebracht en wethou
der Dekhuyzen kwam poolshoogte nemen of dat echt geen ramp zou kunnen
veroorzaken. Helaas zijn de bescheiden over de aanvraag van een hinderwet

vergunning bij de gemeente verbrand in 1929, maar het dossier van
Kamerlingh Onnes en Curatoren van de Universiteit is er nog. Van Delft
behandelt dat uitvoerig, maar is soms niet helemaal consequent. Zo wordt de
eerste luitenant aan de pyrotechnisch e werkplaatsen te Delft op p. 13 Guij

van Pirriers en op p. 18 Gey van Pirrius genoemd; de officiële schrijfwijze is
Geij van Pitt ius. H et is zonder meer eenlezenswaa rd ig verhaal. Het eind igt
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met een explosie in 1956 in dat laboratium, die - mogelijk door de vele stren
ge eisen uit vroeger tijd - nog alleszins redelijk afliep. Dit soort inrichtingen
is nu eenmaal niet van alle gevaar ontbloot.

Hierna volgen twintig foto's met uitvoerige (twee talige) bijschriften. Als er
personen op zijn afgebeeld, is moeite gedaan om ze te identificeren. Alleen
bij nummer 11 is dat achterwege gebleven, terwij l (of omdat) de namen in
de rand zijn genoteerd. Bovendien wordt verwarring gezaaid of de foto uit
1910 of 1919 dateert, omdat be ide jaartallen voorkomen. Behalve
Kamerlingh Onnes zelf zijn afgebeeld J.P. Dalton, Wander Johannes de Haas
(assistent in 1910), Claude Auguste Crommelin (toen eerste conservator) ,
Jacob Clay (student in 1900), mej . Tetje Clasina Jo lles (student in 1903),
mej. Geertruida Luberta Lorentz (assistent in 1910, dochter van prof.
Lorentz), Simon Wil lem Visser (assistent in 19 10), Johannes Petrus Kuenen
(student in 1884) en Cornelis Braak (student in 1899). De foto zal dus in
1910 genomen zijn , mogelijk ter gelegenheid van een reünie, promotie of
jubileum. Sommigen van de geportretteerden ware n ook in 1919 nog wel in
dienst, maar de voorkeur gaat uit naar 1910 . Foto nummer 6 dateert niet van
omstreeks 1900, maar moet veel ouder zijn, zelfs nog van vóór 1867, toen het
Fysiologisch Laboratorium aan de Zonneveldsteeg in gebruik genomen werd.
De jurist Jaap Polak, hoogleraar bestuursrecht en lid van de afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, beha ndelt een aantal rechtskun
dige aspecten van de Hinderwet. Zijn conclusie is dat de gang van zaken en
de uitkomst ervan tegenwoordig niet zo heel veel af zou wijken, al had een
gedoogbeschikking Kamerlingh Onnes wellicht veel emoties bespaard.

Een op zich kleine episode op een paar vierkante meter meer dan een eeuw
geleden blijkt maar weer eens heel wat lees- en kijkstof op te leveren!

PIET DE BAAR

Jetteke Bolten-Rempt (red.), Bagage. Leids monument voor de vervolgde en
vermoorde joodse stadgenoten. Primavera Pers, Leiden 2010. 112 p. ISBN

978-90-5997-096-0. € 12,50.

Dit kleine boekje is zelf een monument voor de joodse Leidenaars, terwij l het
gaat over monumenten daarvoor. Het project 'Bagage' wordt uitvoerig uit de
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doeken gedaan. De Israëlische kun stenaar Ram Katzir vertelt hoe hij op het
idee is gekomen om dat vorm te geven in de gedaante van zes stenen koffers,

die meteen opgepakt zouden kunnen word en om te gaan reizen - richting
vern ietigingskampen, maar dat wisten de meesten niet. Op diverse plaatsen
zijn deze koffers neergezet , zoals op de Vliet , in de Herensteeg, vóór het voor
malige Politiebureau in de Zonneveldstraar en aan de overzijde van die str aat
en bij het joodse weeshuis aan de Roodenburgerstraat. Aan dit thema hebben

diverse medewerkers een bijdrage geleverd , zoals burgemeester Henri
Lenferink, prof. Hans Blom en Remco Campert. En tot slot is er een over 
zich t van 'Aan de Tweede Wereldoorlog gerelateerde monumenten in Leiden',
door Bolren. Aangezien in dit jaarboek (2003 p. 135 -15 7) door mij al eens
een soortgelijk overzicht gegeven is, noodt dit uit tot vergelijken. En dan
komen er toch wel enkele verschillen aan het licht. Vanzelfsprekend zijn dat

de monumenten die pas na 2003 tot stand gekomen zijn , maar ook in de
door beiden genoemde zitt en wel verschillen. Zo meldt Bolten dat het monu

ment aan de Haagsche Schouwweg ontworpen is door A. Glan sdorp en het
beeldhouwwerk gemaakt door Gerard Kopp en, waar in het jaarbo ek de naam

als Hoppen gespeld wordt. Aart G lansdorp, kun stschilder te Hillegersb erg ,
en Ge rard Hoppen, beeldhouwer uit Rotterdam, blijken de juiste personen
te zijn. Wat het huisnummer van het Weeshui s aan de Hoogland sekerkgracht
betreft, heeft Bolten het met 19 accura ter dan ik met nummer 17. Van de
plaquette die in het Stedelij k Gymnas ium aan de Fruinlaan aanwezig is,

meldde ik dat die op 6 september 1946 onthuld werd , en Bolten op instiga
tie van een boek over het Gymnasium 'eind mei' van dat jaar. Het blijkt echt

op 6 september geweest te zijn. Dan het reliëf boven de toegangsdeur van de
Hartebrugkerk: het was mij niet gelukt te achterhalen wanneer dat geplaatst
was, maar Bolten heeft gevonden dat het gemaakt is door de kunstenaar Jules
Rummens uit Roermond en vervaardigd op de NV Kleiwarenfabriek Sint Joris
te Beesel; het is volgens de Leidsche Courant geplaatst in de eerste dagen van

mei 1949. Zij noemt nog extra een gebrandschilderd raam in de Raadszaal
van het Stadhuis, waarin onder meer prof. Telders, de Duitse terreur en de
Bevrijding en Wederopbouw uitgebeeld zijn, en een plaquette ter herd enking
van twee medewerkers van de Universiteitsbibliotheek. Wat zij niet noemt en
waar ik ook pas later zekerheid over heb gekregen, is een gedenksteen in het

Stadsbouwhuis voor omgekom en medewerkers van Gemeentewerken. En op
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6 februari 1946 werd in de hall van de oude studentensociëteit aan de
Breestraat een gedenksteen onthuld; of die de brand van december 1959
overleefd heeft en nu aanwezig is in de nieuwe Sociëteit Minerva, is mij niet
bekend. Het door mij gemelde monument voor de Joodse Leiden aars op de
Joodse begraafplaats in Katwijk werd niet in 1947, maar op 20 februari 1949
onthuld; het was een ontwerp van M. Hertz junior En het slechts aangestip
te monument voor prof. Telders in het Academiegebouw blijkt te zijn een
gedenkp laat in het Klein Auditorium, op 6 april 1950 onthuld; de kop was
gebeeldhouwd door L.O. Wenckebach. Daarmee wordt zo'n overzicht toch
weer completer.

Dit aard ige boekje voegt niet geweldig veel to e aan onze kennis, maar het
is, zoals gezegd, zelf een soort monumentje, dat als zeer lezenswaardig
bestempeld kan worden .

PIET DE BAA R

A.Th. van Deursen , In Katwijk is alles anders. Een christelijk dorp ontmoet de
wereld 1940-2005. Bert Bakker, Amsterdam 2011. 463 p. ISBN 978-90-351
36571. € 29,95

Kort voor zijn overlijden heeft professor Van Deursen nog een flinke pil van
een boek afgeleverd; misschien niet zijn magnum opus, maar toch een boek
dat gezien mag worden. Het behandelt op een voorbeeldige wijze de geschie
denis van Katwijk in de periode van de oorlog tot de fusie met de gemeenten
Rijnsburg en Valkenburg.

Het is wel even wennen aan de manier van schrijven van Van Deursen:
heel erg veel heel korte zinnetjes, waardoor het wat staccato overkomt, als het
ware mitrai lleurvuur. Maar eenmaal daaraan gewend, leest het boek als een
trein, want met zo'n gelouterde schrijver verveel je je niet. Dat het boek de
nodige cliffhangers heeft en gezocht mooie eindwoorden, vergeeft men de
auteur dan snel.

Opmerkelijk is ook dat het boek zo spaarzaam geïllus treerd is, waarbi j bij
voorbeeld de foto op p. 225 vrijwel identiek is met die op p. 174. Al verwacht
niet iedereen meteen een fotoboek, er worden heel veel gebouwen genoemd
- vooral kerken - waarvan toch heel veel foto's zullen bestaan. Voor auroch-
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tone Katwijkers, die die kerken of andere gebouwen heel goed kennen of
gekend hebben (voorzover inmiddels alweer gesloopt) , had dit veel nostal
gische plaatjes opgeleverd. En de collecties oude foto's, dia's en noem maar op
zijn er, bijvoorbeeld in het tijdens zijn onderzoek ontsloten archief van de
vvv en de redersvereniging 'Vuurbaak'. Kortom, ik vind dit een grote gemiste
kans.

Misschien dat een deskundige Katwijker wat missers kan vinden, maar ik
kom niet verder dan zaken als op p. 335, waar sprake is van een in 1992 gefu
seerde Mgr. Bekkerschool. Maar deze zal toch wel naar de bekende bisschop
Bekkers van Den Bosch genoemd zijn , zodat het als Bekkersschool geschre
ven moest zijn. Voor de geprononceerd orthodox calvinistische Van Deursen
was deze paapse persoonlijkheid wellicht minder bekend, maar het kan ook
aan zijn bron gelegen hebben, de (eveneens een protestantse geest ademende)
Katwijkse Post. En hier wil ik meteen de vinger leggen op een zorgwekkend
fenomeen: de geweldige schatplichtigheid van de auteur aan de Katwijkse

Post. Deze bron wordt zó enorm vaak genoemd dat het haast lijkt alsof slechts
deze ene gebruikt is. Dat is natuurlijk niet zo, want ook heel veel dossiers uit
het archief van de gemeente worden geno emd en zelfs bronnen als het archief
van de rooms-katholieke parochie Sint Johannes de Doper - zoals het een
goed historicus betaamt diverse bronnen te gebruiken . Maar toch, het is
Katwijkse Post voor en Katwijkse Post na! Dat wil niet zeggen dat dit een
slechte bron is, integendeel. Vaak zal dit weekblad de sfeer in bijvoorbeeld
vergaderingen van de Gemeenteraad of Kerkenraden goed verwoord hebben
en zaken verteld die alleen aan insiders bekend waren. Te vrezen is dat de ver
halen in het weekblad ertoe geleid hebben dat je bij het lezen vaak de indruk
krijgt dat de auteur een soort politiek commentator is in plaats van een histo
ncus.

De geschiedschrijving, onderverdeeld in enkele perioden, kan als heel
compleet bestempeld worden. Er is vrijwel geen facet dat niet behandeld is.
Zelfs zaken als sport, waarbij je haast de afkeer van de auteur hiervan proeft,
zijn zeer uitvoerig behandeld (al kan het voor de echte liefhebber natuurlijk
nooit uitvoerig genoeg) en vooral het jeugdleven heeft heel veel aandacht
gekregen. Dat kerkelijke woelingen, die in Katwijk niet zeldzaam waren, door
de vaardige pen zeer precies en bevattelijk uitgelegd zijn, zal niet verbazen.
Maar bijvoorbeeld het economisch leven is ook dusdanig behandeld dat nie-
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mand daarover kan klagen, al gaat het natuurl ijk meest om de grote lijnen,
niet om details van afzonderlijke bedrijven. Misschien kan een kritikaster nog
wel wat klagen over een minder uitvoerige behandeling van b.v. de katho lie
ken, maar zelfs daarover is nog heel wat te lezen . Bovendien, het was in de

Katwijkse verhoudingen ook maar een kleinere groep.
Kortom, alleen maar lof Iedere gemeente zal op zo'n geschiedwerk alleen

maar stinkend jaloers zijn. Tja, in Katwijk is nu eenmaal alles an ders . . ..

PIET DE BAAR




