
Geen armenpenningen voor
Ary van Steenen!
De katholieke familie Van Steen in en om Leiden,
1739-1905 1

AGNES VAN STEEN

In de tijd dat ik nog studeerde in Leiden, kreeg ik een keer hoog bezoek. Mijn
oom Han, missionaris in Indonesië, wilde tijdens zijn zesweekse verlofperio
de een keer langskomen - hij verbleef bij zijn zussen in Den Haag - om met
mij door Leiden te wandelen. Leiden is de stad waar zijn ouders - mijn groot
ouders van vaders kant - waren geboren en getogen. Hijzelf was, net als zijn
tien broers en zussen, geboren in Den Haag. Op onze wandeling vertelde hij
dat zijn vader jarenlange ervaring met paarden had opgedaan in de stalhou
derij van diens vader, die was gevestigd aan de Haven op de hoek van de
Oude Herengracht. Deze stalhouderij, waar paarden en rijtuigen konden
worden gehuurd, was tevens een koffiehuis, een rustplaats voor de reiziger,
waar niet alleen koffie, maar ook drank werd geschonken.

Vond ik het verhaal over de stalhouderij al aardig, intrigerender nog vond
ik wat mijn oom vertelde over mijn oma, zijn moeder. Zij bleek de dochter
te zijn van een ongehuwde dienstbode, een 'onecht' kind dus. Mijn oom ver
telde dit een tikje schalks , maar sprak er zeker geen schande van, al had dit
best gekund, gezien onze katholieke opvoeding. Dit roomse was in mijn
generatie verloren gegaan maar niet in de zijne. Hij was opgeleid tot priester,
waarna hij als missionaris was uitgezonden. En zoals het een goed - groot 
katholiek gezin betaamde, werd niet alleen een zoon geroepen voor het
priesterschap maar ook een dochter voor het klooster. Zo stelde mijn tante
Ans haar leven in dienst van God en het geloof en trad zij als zuster Aimona
in de orde der Dominicanessen te Nijmegen in.

Na het bezoek van mijn oom wilde ik wel wat meer te weten komen over
mijn Leidse familieachtergrond maar het onderzoek in het archief stokte en
ik raakte de gegevens kwijt.
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Oom Han en zuster Aimona in
Nijmegen, omstreeks 1960.

Een paar jaar geleden besloot ik het familieonderzoek weer eens op te pak
ken, vooral omdat ik nog steeds zo dicht 'bij mijn voorouders' woon, in
Leiden. Mijn onderzoek bleef echter niet binnen Leidse grenzen . Naarmate
ik verder terugging in de tijd bleek mijn familie in allerlei plaatsen rond
Leiden te hebben gewoond, vooral in Sassenheim en Warmond. De mobi
liteit van menig familielid was groot. Standvastiger waren ze wat betreft hun
geloof. Vanaf het punt waar mijn onderzoek stokte in 1739 en dit verhaal
begint, waren zij katholiek geweest, een enkele uitzondering daargelaten. Dit
geloof is zeker voor het eerste deel- tot de katholieken uit hun achterstands
positie worden bevrijd - de leidraad van dit verhaal. Verder heb ik mij laten
leiden door de bronnen zoals die voorhanden zijn voor genealogisch onder
zoek en heb ik mij verdiept in de literatuur, om de familiegegevens tegen een
historische achtergrond te plaatsen. Het spreekt voor zich dat de bronnen
- en trouwens ook de literatuur - per tijd en plaats behoorlijk kunnen ver-
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schillen, zodat het verhaal door de jaren heen niet helemaal gelijkvormig is.
Toch is de rode draad wel duidelijk: dat is de familie Van Steen, zoveel moge
lijk beperkt tot mijn familietak in mannelijke afstammingslijn. Ik treed in
hun voetspoor en volg hen in woonplaats, werk, huwelijk en kinderen.

In 1870 komt mijn overgrootvader in Leiden wonen, omdat hij trouwt
met een Leidse en daar wordt mijn opa geboren . Na diens huwelijk in 1905
neemt hij zijn Leidse bruid, mijn oma , mee naar Den Haag, waar hij koet
sier wordt. In Den Haag wordt de familiegeschiedenis voortgezet.

Hendrik en Grietje van Rijnsburg naar Warmond

Met het onderzoek naar mijn familie ben ik vooralsnog gekomen tot 1739 .
Het is in dat jaar dat in het gaarderboek van Rijnsburg, het boek waarin de
belasting (impost) op de huwelijken staat vermeld, het huwelijk van Hendrik
Hannisz. van Steen en Grietje Arijsdr. van Egmond te vinden is.' Het huwe
lijk van Hendrik en Grietje levert geen impost op want het wordt pro Deo
gesloten . Zij zijn onvermogend. In het trouwboek van de Sassenheimse Sint
Pancratiusparochie heet dit stel iets anders, namelijk Hendrik Hannesse van
Stenen en Grietje Aris van Egmond. Dergelijke variaties in namen zijn niet
vreemd voor de tijd waarin de Burgerlijke Stand nog niet bestond. Andere
variaties, naast Van Steen en Van Stenen , zijn Van Sreene, Van Steenen, of
zelfs Van Steijn en soms wordt na van der toegevoegd. ' In de verschillende
bronnen krijgt dezelfde persoon soms verschillende namen en soms onder
tekent dezelfde persoon met verschillende varianten op zijn naam.

De naam Van Steen (of de varianten daarop) komt hier rond 1739 weinig
voor. Van Egmond daarentegen, de naam van Hendriks vrouw, is hier wel
vertrouwd. Ik stel me daarom voor dat Hendrik van elders kwam, waarschijn
lijk vanwege werk, hier zijn vrouw heeft leren kennen en zodoende is blijven
hangen. Misschien was hij wel een van de vele trekarbeiders, die hier in
Holland seizoensgebonden arbeid kwamen verrichten, zoals het maaien van
gras (als voedsel voor het vee) of het steken van turf, de belangrijkste brand
stof in die tijd . De grote vraag naar arbeiders en het hogere loonpeil trok
velen uit het oosten van het land en van vlak over de grens uit Duitsland
tijdelijk hierheen" Misschien was Hendrik niet eens katholiek, maar is hij dat
voor zijn vrouw geworden. In ieder geval vormden zij als katholiek stel een



JAARBOEK DIRK VAN EeK 2005

20

minderheid in hun huwelijksplaats Rijnsburg. Daar woonden naar schatting
1.100 mensen, waarvan ongeveer vijftien procent katholiek was.' Deze min
derheid kerkte in Oegstgeest.

Na hun huwelijk trokken Hendrik en Grietje naar Warmond, misschien
omdat het klimaat voor roomsen daar gunstiger was. In Warmond was name
lijk rond de vijftig procent van de ongeveer 800 inwoners katholiek ." De
katholieken bevonden zich in deze tijd immers nog steeds in een achtergestel
de positie.

De begraafdatum van Hendrik van Steen heb ik niet gevonden. Waar
schijnlijk is hij eerder overleden dan Grietje en ligt hij gewoon in Warmond
begraven, maar is de registratie niet bewaard. ' Mogelijk is Grietje na zijn
dood naar een zoon in Sassenheim gegaan. Volgens de registers van de Sint
Pancratiuskerk is zij daar in 1784 begraven . De kennis over het overlijden van
Hendrik is ook niet overgeleverd, want in de trouwakte van zijn kleinzoon
Jan Pieterszoon in 1832 staat vermeld dat datum en plaats van overlijden van
zijn grootmoeder wel, maar van zijn grootvader niet bekend zijn.

Katholieken als tweederangsburgers

De katholieken bevonden zich - ook in de achttiende eeuw nog - in een
achtergestelde positie vergeleken bij de 'overwinnaars' van de Tachtigjarige
Oorlog, de protestanten, die behoorden tot de toen zo genoemde gerefor
meerde kerk. Deze kerk was de heersende kerk geworden en de katholieken
mochten tot 1795 hun geloof niet meer in het openbaar belijden. De onder
drukking van de katholieken begon in de Noordelijke Nederlanden ruim
voordat in 1648 de vrede met Spanje werd gesloten. Al tijdens de beelden
storm in 1566 hadden kerken en kloosters in Leiden en omgeving het
moeten ontgelden. Het krijgsgewoel van de Spanjaarden en de soldaten van
Oranje tijdens de belegeringen van Haarlem en Leiden in de periode 1572
tot 1574 had hier nog een verwoestend schepje bovenop gedaan. Zo waren
de kerk en de abdij van Rijnsburg grotendeels met de grond gelijk gemaakt,
was het kerkgebouw van Sint Matthiaskerk in Warmond tot een ruïne ver
worden en was in Sassenheim niet alleen de Sint Pancratiuskerk zwaar
beschadigd, maar was ook slot Teylingen verwoest. Weliswaar werden de
meeste kerken zoals de Sint Pancrariuskerk weer hersteld maar in het vervolg
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deden zij dienst voor de protestanten. Voor de kathol ieken bleef er niets
anders over dan 'onder te duiken' en voor de Heilige Mis hun toevlucht te
zoeken in schuilkerken, verstopt in schuren, in kamers of op zolders van grote
huizen of boerderijen. Als deze papisten betrapt werden bij het openlijk belij
den van hun geloof konden zij forse boetes krijgen of verbannen worden. Een
beduidend minder zware straf overigens dan de brandstapel, waar menig her
vormer op was beland . Wellicht het vervelendst, voor met name de katho
lieken uit de hogere kringen, was dat het voor hen voortaan was verboden om
openbare ambten te bekleden. Toch was het niet doenlijk om al de voorma
lige gezagsdragers onmiddellijk door mensen van het nieuwe geloof te ver
vangen zodat hier en daar een of meer katholieken in functie bleven, zoals in
Warmond of in Lissewaar het katholieke Huis Oever nog lang bleef' regeren'.
Ongetwijfeld zullen in deze tijd veel hooggeplaatste katholieken om pragma
tische redenen tot de gereformeerde kerk zijn toegetreden, als ze dit tenmin
ste niet al uit volle overtuiging hadden gedaan. Maar toch bleven overal nog
wel de nodige katholieken over, al kon dit aantal per plaats variëren van vijf
tien tot meer dan vijftig procent." Zij gingen, in deze regio dus vanaf 1574,
een periode tegemoet die mij als leerling op een katholieke lagere school
- waar ik nog voor een belangrijk deel les kreeg van nonnen - werd voorge
spiegeld als een spannende tijd vol dapper verzet tegen de protestantse onder
drukker. 9

Na een strenge eerste periode van onderdrukking die kracht werd bijgezet
door de uitvaardiging van vele plakkaten, waarop bijvoorbeeld de samenkom
sten van katholieken werden verboden, volgde in de achttiende eeuw een
periode van gedogen. Zo werd in 1737 kerkelijk bezit voor de rooms-katho
lieken weer toegestaan, zodat daar weer onroerendgoedbelasting op kon wor
den geheven" en konden de roomsen een bepaalde mate van bewegingsvrij
heid kopen . Voor een nieuwe pastoor in Sassenheim bijvoorbeeld werd 432
gulden betaald aan de baljuw en een kapelaan 'kostte' 300 gulden." En al was
het voor een priester nog steeds verboden om in het openbaar als priester her
kenbaar te zijn, hij hoefde zich niet meer als marskramer te vermommen als
hij over straat ging. Hij deed zelfs, tegen een kerkelijk verbod in, mee aan de
mode voor heren om zich te tooien met een pruik. 12

Voor vrouwen die hun leven in dienst wilden stellen van het roomse geloof
was er bij gebrek aan kloosters de mogelijkheid om als zogenoemde 'klopjes'
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de priesters te helpen.u Zij waren meestal niet onbemiddeld en kwamen
vooral in de stad voor. Hiervandaan trokken zij, veelal in het zwart gekleed,
naar de dorpen om zieken en armen op het platteland te helpen en eventueel
onderwijs te verzorgen. Het risico dat zij namen om dan ook godsdienst
onderwijs te geven, maakte dat zij regelmatig in de beklaagdenbank terecht
kwamen ."

De kinderen van Hendrik en Grietje

Wat mijn vooro uders bewoog om katholiek te blijven zal ik nooit te wete n
komen . Misschien maakte het voor hen weinig uit welk geloof ze hadden. Ik
kan me voorste llen dat zij als onvermogenden en ongetwijfeld ook onge
schoolden, wonend en werkend op het platteland, niet al te kritisch nadach
ten over het geloof en geen direct belang hadden bij verandering daarvan.
Misschien is mijn familie vóór 1739 ook wel eens van geloof veranderd. In
ieder geval waren Hendrik en Grietje in 1740 wel zo principieel dat zij h un
kinderen rooms lieten dopen. Dit gebeurde in de Sint Pancratiusparochie van
Sassenheim, al woonden zij in Warmond. Warmond behoorde namelijk,
samen met Voorhout, tot deze parochie, al mocht dat niet meer zo heten en
sprak men van een statie. De mis konden zij tot 1764 wel volgen in de kapel
van Huis te Warmond, waar permanent een priester aanwezig was. Maar na
het vertrek van de eigenares, de weduwe Van Wassenaer, in dat jaar, verdween
hier ook de priester. In het vervolg moesten de 375 Warmondse katholieken 15

helemaal naar Sassenheim lopen - tenzij zij de beschikking hadden over een
paard en wagen of een rijtuig - om de kerk te bezoeken. Deze rond 1700 tot
kerk omgebouwde schuur was echter niet groot genoeg voor deze nieuwe toe
loop." Vele gelovigen die de mis wilden bijwonen stonden buiten en gaven
op die manier aanstoot - de aanhangers van de gereformeerde kerk in Sassen
heim hadden het niet zo op die andersgelovigen . Andere roomsen weken uit
naar een andere statie en leverden op die manier geen financiële bijdrage
meer, die nodig was om de eigen armen te ondersteunen. Dit was van belang
omdat anders de katholieken in de verleiding konden komen om vanwege de
steun alsnog naar de protestanten 'over te lopen'. Vanwege die aanstoot
gevendheid en het gemis aan inkomsten voor de armen kreeg pastoor
Heyendael - na een verzoek daartoe - toestemming van de Staten van
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Holland en de baljuw om het gebouw te vergroten. Hij had hen verzekerd dat
er vanaf de Heereweg niets van het kerkgebouw te zien zou zijn. "

De kinderen van Hendrik en Grietje hebben de mis nog kunnen volgen in
de kapel van Huis te Warmond, voor zover zij althans niet jong zijn over
leden. Het feit dat rwee van de acht namen dubbel voorkomen doet vermoe
den dat in ieder geval rwee kinderen jong zijn gestorven. Van de vijf zonen
die overbleven ben ik van drie meer te weten gekomen. Er bevond zich onder
de kinderen slechts één dochter, waar ik niets meer van weet dan dat zij Anna
heette. Mogelijk is zij, net als de mij onbekend gebleven broers, uit de regio
vertrokken.IS De zonen die in de buurt van Leiden bleven zijn: Adrianus
(Ary) , de oudste, gedoopt in 1740, Cornelis (Kees), gedoopt in 1741, van wie
ik afstam, en Petrus (Pieter), gedoopt in 1751. Deze drie trekken vanuit hun
geboorteplaats Warmond naar een andere gemeente, al is niet duidelijk op
welke leeftijd. Ary komen we in de archieven rwee keer tegen als hij trouwt
en Kees trekt naar Sassenheim en blijft daar tot zijn dood wonen. Ary en Kees
komen we hieronder nog tegen. Pieter trouwt in 1781 in Voorhout met
Aaltje van den Berg, die is geboren in Noordwijk. Daar woont zij nog bij haar
huwelijk. Samen gaan ze naar Lisse, waar hun kinderen worden geboren,
waaronder in 1784 een rweeling, Jan en Crierje. " Deze worden gedoopt in
de schuilkerk in 't Mallegat, die ter vervanging diende van de voorheen
katholieke Sint Agathakerk in Lisse. Jantje is waarschijnlijk snel na de
geboorte overleden, want de volgende zoon heet ook weer Jan, die wordt
gedoopt in 1785 en die we hierboven al even tegenkwamen als Jan Pieters
zoon . Moeder Aaltje wordt begraven in Lisse in 1805. Vader Pierer is daarna
waarschijnlijk naar zijn zoon Jan of zijn broer Kees gegaan, die beiden in
Sassenheim woonden en overlijdt daar in 1820. Hij is bijna zeventig jaar
geworden.

Beroepsmogelijkheden

Omdat mijn familie in deze tijd op het platteland woonde is de kans groot
dat zij in deze streek in de akkerbouw, veeteelt of tuinbouw werkten, zoals het
overgrote deel van de bevolking. Deze land- en tuinbouw was kleinschalig in
die tijd en produceerde hoofdzakelijk voor de plaatselijke markt. In de acht
tiende eeuw was de aardappelteelt op gang gekomen en deze had veelal de
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teelt van vlas en hennep vervangen. Het vee dat werd gehouden leverde niet
alleen vlees maar zorgde ook voor handel in zuivelproducten. Verder werden
in deze streek naast graan, aardappelen, groente en fruit, ook bomen
gekweekt in met name Lisse en Warmond, die werden gebruikt voor de hout
wallen, de afbakening van percelen . De bollenteelt begon pas na 1850 een
grote vlucht te nemen."

Naast deze plattelandsarbeid waren er niet veel andere beroepsmogelijk
heden . Een enkele man kon asman ," klapwaker, kleermaker, smid, chirur
gijn, korenmolenaar of koopman worden , al lagen er ook mogelijkheden in
het vervoer - dit kon zijn van mensen of goederen - dat voor een belangrijk
deel over water plaatsvond . Zoals met de trekschuit over de Haarlemmer
trekvaart van Leiden naar H aarlem, of op de beurtvaart met goederen naar
Leiden en omliggende dorpen of zelfs helemaal naar Amsterdam." Voor
vrouwen was er naast de landarbeid de mogelijkheid om dienstbode te
worden in dorp of stad en daarbij was zij meesta l inwonend. Een enkele
- geschoolde - vrouw werd vroedvrouw of iets speciaals als rurftonster, al kon
dit ook een turftonner zijn."

Dan was er voor mannen en vrouwen ongetwijfeld nog emplooi als huis
houdelijk personeel of als tuinman, koetsier of verzorger van paarden op de
vele buitenhuizen. Rijke Leidenaren, regenten of renteniers, lieten deze in de
zeventiende en achttiende eeuw bouwen in de omgeving van Leiden. Van
bestuursfuncties was mijn katholieke familie verder uitgesloten, niet alleen
vanwege het geloof, maar ook omdat zij niet tot de elite behoorde.

Mijn directe voorvader Kees, geboren in 174 1, werkte zeker in de land
bouw, want ik kom hem tot op hoge leeftijd in de bronnen als 'bouwman'
tegen, als boer," Maar had hij een eigen stukje grond, pachtte hij of was hij
als knecht of dagloner in dienst bij een andere boer? In ieder geval zal hij voor
zijn inkomen afhankelijk zijn geweest van de fluctuaties in deze beroeps
sector. Hij zal zeker de laatste periode van veepest van 1768 tot 1786 bewust
hebben meegemaakt, die in de achttiende eeuw driemaal zijn dodelijke kop
opstak. Bij de eerste periode was Kees nog niet geboren en bij de tweede was
hij misschien nog te jong . Het dode vee werd begraven in het weiland en
rond de begraafplaats werden bomen geplant. Zo ontstonden de zogenaam
de pestbosjes zoals tussen Sassenheim en Warmond.2s Ondanks de pest
schijnt het in de periode vanaf het midden van de achttiende tot in de jaren
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zeventig van de negentiende eeuw niet slecht te zijn gegaan met de landbouw;
de prijzen van de agrarische producten stegen ." Maar al ging het doorgaans
goed, toch was het niet moeilijk om tot armoede te vervallen, zeker in geval
van oorlog" of misoogst, zoals in 1845 en 1846 door de aardappelziekte.
Vooral dagloners en hun gezinnen zullen hier de gevolgen van hebben onder
vonden, naast natuurlijk de mensen in de steden, omdat de voedselprijzen
stegen. Maar ook de boeren zelf zullen onder een misoogst hebben geleden
- zij hadden niets te verkopen - al hadden zij met hun gezin misschien altijd
wel wat te eten, net als inwonende meiden en knechts.

Als mensen tot armoede vervielen was er bedeling mogelijk door de over
heid in samenwerking met de heersende kerk. Ook katholieken konden hier
een beroep op doen , al probeerde de katholieke kerk in deze ook nog wat te
betekenen. Waarom klaagde anders de pastoor van Sassenheim in de tweede
helft van de achttiende eeuw over een vermindering van giften van de katho
lieken die bij zijn kerk hoorden? En dat terwijl de verbouwing van de kerk
nog moest worden afbetaald en het aantal armen toenam." Ook in Zoeter
woude werd een toenemend aantal armen gesignaleerd in 1782 . Het werd
toegeschreven aan toenemende moeilijkheden van de economie ."

Geen armenpenningen voor Ary van Steenen

Eén van de armen in Zoeterwoude isAry, de oudste broer van mijn voorvader
Kees. Ary, die is geboren in 1740, kom ik eerst in Alphen tegen waar hij
trouwt met Anna Leendertse van Dijk, een jongedame die was geboren in
't Moordsche Veen en woonde te Waverveen.30 Ary woont dan al in Alphen.
Over kinderen ofoverlijden van deze Anna Leendertse heb ik niets gevonden.
Wel staat hun huwelijk genoteerd in een trouwboek van de gereformeerde
kerk! Is dit wel de Ary die katholiek gedoopt is? Maar in Warmond kwam ik
verder geen Van Stenen tegen. Alleen de nazaten van Hendrik en Grietje
heten zo. .. Bij verder speuren stuit ik weer op een Ary van Stenen, wederom
geboren in Warmond, maar deze is getrouwd met Huibertje Gravestein. Zij
komt van Aarlanderveen en ze trouwen in Zoeterwoude in 1783. En weer
wordt dit huwelijk gesloten in de gereformeerde kerk. Samen krijgen zij in
ieder geval drie kinderen, waarvan de oudste al twee maanden na het huwe
lijk wordt geboren. Maar hoe valt dat trouwen in de gereformeerde kerk nu



JAARBOEK DIRK VAN EeK 2005

26

Verzoek tot ondersteuning van Ary van
Steenen, 1786 .
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te rijmen met Ary van Stenen, de katholieke dopeling? Het boek van het
Heilige Geest armbestuur van Warmond biedt uitkomst." Daarin staat
namelijk een verzoek dat afkomstig is van H. Francken, armmeester te
Zoeterwoude. Het is een verzoek tot ondersteuning van Ary van Steenen,
gedateerd op 16 november 1786. Het verzoek is gericht aan Warmond omdat
Ary daar is geboren. De reden voor het verzoek tot ondersteuning is dat Ary
door het vroeg invallen van de winter niet in staat is de kost te winnen. Voor
zijn vrouw is een verzoek gericht aan de armenzorg te Aarlanderveen, haar
geboorteplaats, en die geeft haar zes stuivers per week, drie pond roggebrood
en anderhalve pond tarwebrood. Voor de kinderen draagt Zoeterwoude zelf
zorg, want die zijn in Zoeterwoude geboren. Ary en zijn vrouw zijn echter
'immigranten' en voor hen gold dat de plaats van geboorte voor onder
steuning verantwoordelijk bleef als zij tot armoede zouden vervallen .

Vóór Warmond beslist of zij wel of geen ondersteuning geeft, wil zij deze
Ary van Stenen eerst zelf wel eens spreken. Hij verschijnt op 21 november
voor de schout en het armbestuur en doet zijn verhaal. Maar blijkbaar komt
hij niet overtuigend over, want Ary krijgt nul op rekest. In het verslag van
deze zitting, waarin de afwijzing wordt gemotiveerd, komt Ary's geloofsover
tuiging ter sprake en daarin wordt onthuld wat ik over Ary wilde weten. In
dit document staat namelijk dat deze Ary weliswaar in de Roomse kerk is
gedoopt maar daar maar tot zijn zeventiende jaar bij is gebleven! Daarna is
hij naar de gereformeerde kerk overgestapt, maar zonder dat hij lidmaat is
geworden. Er staat nog iets over ouders die weliswaar het gereformeerde
geloof zijn toegedaan, zonder lidmaat te zijn, maar dit lijkt niet te slaan op
Hendrik en Grietje . In ieder geval wordt naast het lidmaat zijn van de juiste
kerk in de afwijzing meegewogen, dat Aryzélf heeft beweerd, wel voor zich
zelf te kunnen zorgen. Waar deze Ary verder is gebleven is mij niet bekend .
In Zoeterwoude heb ik verder niets over hem gevonden, noch over zijn
vrouwen kinderen. De slechte economische situatie in Zoeterwoude heeft
hem mogelijk naar een andere streek gedreven."

Kees met eerste vrouw Aaltje en kinderen in Sassenheim

Ary's broer Kees woont bij zijn huwelijk al in Sassenheim, een dorp met
ongeveer 570 inwoners, waarvan waarschijnlijk meer dan de helft katholiek



JAARBOEK DIRK VAN EeK 2005

28

was." Hij trouwt in 1777 met Aaltje Duindam. Aaltje is geboren in Oegst
geest en woont 'onder' Lisse. Ook nu weer gebeurt de huwelijksvoltrekking
pro Deo, omdat Aaltje in dit geval onvermogend is. Alleen haar handteke
ning staat onder de verklaring van onvermogendheid in het gaarderboek van
Lisse. Beide partners betaalden blijkbaar afzonderlijk. Na hun huwelijk
blijven zij in Sassenheim wonen en daar worden hun kinderen gedoopt. De
eerste is Antje in 1778 en vervolgens Joannes in 1779. Waarschijnlijk is dit
het kind dat in februari 1782 wordt begraven in Warmond.34 Het volgende
kind krijgt weer de naam Joannes (jan) en wordt eind december 1782 gebo
ren. In mei 1786 komt nog een meisje ter wereld, Grietje.

Deze kinderen worden geboren in een onrustige tijd van oorlog op zee met
de Engelsen. Op het vasteland woedt de strijd tussen de patriotten, die ook
wel kezen worden genoemd, en de prinsgezinden of orangi sten . De katholie
ken kiezen hierbij soms de patriotse zijde in de hoop op meer vrijheid . Nu
zal dit vooral hebben gegolden voor de katholieke elite met de nodige scho
ling aan wie de patriotten hun ideeën over het breken van de macht van de
heersende regenten kwijt konden. Zoals aan pastoor Leonardus van Reyne in
Zoeterwoude of aan pastoor Heyendael uit Sassenheim."

De partijstrijd leidde vrijwel overal tot wederzijdse pesterijen, waarbij de
patriotten provoceerden met een geüniformeerd en bewapend vrijkorps en de
orangisten 'Hoezee' roepend door de straten paradeerden, getooid met oran
je linten. In Rijnsburg kwam het zover dat de prinsgezinden een oranjevlag
op de kerktoren wisten te plaatsen en zij patriotten zoals dominee Van der
Belliastig vielen." In 1787 werd de prins van Oranje, stadhouder Willem V,
met behulp van familie van zijn vrouw Wilhelmina van Pruisen weer in zijn
macht hersteld maar dat duurde slechts tot de komst der Fransen in 1795 . De
patriotten zijn blij met hun komst en dansen rond de meiboom.

Kees met tweede vrouw Marijtje en kinderen

In deze roerige periode woont mijn voorvader Kees nog steeds in Sassenheim.
Mogelijk al op de boerderij in het hartje van Sassenheim, op de plek waar nu
de vijver aan de Charbonlaan ligt." In 1802 begraaft Kees zijn vrouw Aaltje.
Hij is dan al bijna tweeënzestig jaar maar dit weerhoudt hem er niet van om
binnen een aantal jaren weer in het huwelijk te treden en wel met Marijtje
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Hoogkamer. Zij is in 1778 in Noordwijkerhout geboren en is dus bij het
huwelijk in 1804 meer dan de helft jonger dan haar aanstaande. Een jaar later
trouwt Kees' dochter Antje, uit zijn eerste huwelijk, in Sassenheim met
Willem Oosrveen, geboren in Voorhout. Weer een jaar later, in 1806 , wordt
het eerste kind uit Kees' tweede huwelijk geboren, Arie.

In dat jaar stelt de Franse keizer Napoleon zijn katholieke broer Lodewijk
aan als koning over dit deel van zijn rijk en onder dit bewind wordt in 1808
Cornelia geboren. Maar de soepele Lodewijk mag niet lang blijven; in 1810
doet hij troonsafstand en zijn bestuursgebied wordt een 'provincie' van het
Franse Rijk. In 1811 maakt Napoleon een rijtoer door deze streek waar mijn
voorvader Kees getuige van moet zijn geweest, want ook Sassenheim wordt
aangedaan. Misschien moest hij - op zijn oude dag - wel meewerken aan de
opstelling van maar liefst vijf erebogen, ter ere van dit vorstelijke bezoek.
Andere plaatsen hadden volstaan met één of twee."
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In 1813 wordt Napoleon verslagen en Nederland verrijst als zelfstandig
koninkrijk." In oktober van dat jaar wordt mijn voorvader Bartolomeus
(Bart) geboren. Zijn geboorteakte is nog in het Frans gesteld en is dit keer een
aangifte van geboorte en niet van zijn doop; de Burgerlijke Stand is een feit.
Overigens brachten de Fransen niet alleen de Burgerlijke Stand. Zij maakten
ook een einde aan de geloofsonderdrukking. De katholieken mochten voor
taan hun geloof openlijk belijden, al duurde het nog wel een hele tijd en een
emancipatiestrijd voor zij uit hun achterstandspositie waren bevrijd. In ieder
geval verschenen er weer overal katholieke kerken en kloosters.

Kees is waarschijnlijk zijn hele leven een trouwe kerkganger gebleven, want
in 1813 zijn de parochianen van de Sint Pancratiusparochie geïnventariseerd
en Kees van Steen staat erbij, als een van de negentig gezinshoofden. Samen
met zijn schoonzoon Willem Oostveen en de vader van zijn aanstaande
schoonzoon Gerrit Hogervorst. De inventarisatie was gemaakt om te weten
wie mogelijk een bijdrage konden leveren aan het 'kwaad slot' van de bijkerk
te Voorhout." Die kerk was - net als andere kerkgebouwen - na de komst
van de Fransen aan de gemeente gekomen die deze in Voorhout vervolgens
in tweeën had gedeeld; de gereformeerden kregen het koor, de katholieken
het schip ." De verbouwing die daarop volgde was voor een deel ten laste
gekomen van de Sint Pancratiusparochie, waar ook Warmond toe had
behoord. Maar de Warmondse katholieken hadden met de komst van de
Fransen hun kans schoon gezien om een eerder uitgesproken wens ten uit
voer te brengen, namelijk om over een eigen kerkgebouw te kunnen beschik
ken. Zij kochten een kerkgebouw van de vrijwel verdwenen Remonstranten,
zodat zij de tocht naar Sassenheim niet meer hoefden te ondernemen.
Sassenheim vatte deze afscheiding op als een scheuring." Overigens was de
naam van de gereformeerde kerk in deze nieuwe eeuw de hervormde kerk
geworden.

Een paar jaar na het vertrek van de Fransen trouwt Jan, de zoon uit het
huwelijk van Kees en Aaltje, in 1817 met Maria Meijer, geboren in Bloemen
daal. De jongste dochter Grietje verdwijnt - voor zover ik kan overzien - uit
Sassenheim. Om elders dienstbode te worden?

Al is Kees al drieënzeventig bij de geboorte van zijn zoon Bart in 1813, hij
laat het er niet bij. Als klap op de vuurpijl komt er in 1820 nóg een zoon
Gerardus (Gerrit) . Vader Kees is dan al bijna tachtig en zijn handtekening is
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Geboorteakte van Gerardus van Steen ,
1820.
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al behoorlijk beverig; hij kon in ieder gevalwel zijn naam schrijven, al onder
tekent hij de ene keer met Cornelis van Steen (onder de geboorteakte van
Bart), de andere keer met Van Steenen (onder de trouwakte van zijn zoon Jan
en onder de geboorteakte van Gerardus). Overigens staat in de geboorteakte
van Gerardus abusievelijk vermeld dat de vader in 1820 'slechts' vierenzeven
tig is, in plaats van negenenzeventig. Was de leeftijd verkeerd verstaan of was
Cornelis inmiddels de tel een beetje kwijt? Deze zoon Gerrit trouwt later (in
1847) in Leiden met Johanna Tibboel. Hun zoon Cornelis komen we in
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Overlijdensakte van Cornelis van Steen,
1827.

Leiden tegen als tapper en als bleker. Zelf is deze Gerrit bij zijn huwelijk
korenmolenaar.

Kees overleeft zijn oudste dochter Anrje en zijn zoon Jan, kinderen uit zijn
eerste huwelijk met Aaltje. Hij overlijdt in september 1827 op de respecta
bele leeftijd van zevenentachtig jaar. Aangifte van zijn overlijden wordt
gedaan door zijn neefJan, de zoon van zijn broer Pieter, Niet door zijn zoon
Arie die met zijn eenentwintig jaren nog niet gold als meerderjarig en daar
om geen aangifte mocht doen? Of was Arie misschien ingeloot voor dienst?
Na zijn dood wordt de boerderij van Kees gekocht door de heer Charbon, die
de buitenplaats 'Rusthof" bewoonde. Omdat hij vrij uitzicht wil op de dui
nen laat Charbon de boerderij in 1830 afbreken ." Waarom zijn Kees' kinde
ren niet in die boerderij gaan wonen? Was er geen land bij?

Migratie rond Warmond

Na de dood van Kees gaan zijn familieleden voor kortere of langere tijd naar
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Warmond. De tocht wordt eerst gemaakt door zijn weduwe , Marijrje Hoog
kamer. Zij hertrouwt in 1831 op haar drieënvijftigste met een zevenenvijftig
jarige weduwnaar uit Warmond, Arie van der Zon. Dit is waarschijnlijk
dezelfde Arie van der Zon die volgens het Kadaster in 1832 tot de grotere
landbezitters (achtste in rangorde) in Warmond behoort met achtendertig
hectare land en daarbij in het bezit is van één schuur, wat water, één water
molen en één huis." In de huwelijksakte staat vermeld dat Marijtje de 'land
bouwerij uitoefende', dus misschien had ze tot die tijd gewerkt op het land
van haar overleden man en hadden zij en Arie elkaar leren kennen op bijvoor
beeld de veemarkt. Zij zal haar jongste zoon Gerrit mee naar Warmond heb
ben genomen en ook dochter Cernelia gaat mee, om te werken op het bedri jf
van haar moeder en stiefvader. Deze doc hte r trouwt in 1835 met de Sassemer
Petrus Hogervorst. Mogel ijk dat ook Bart, die bij het huwelijk van zijn
moeder achttien jaar is, werk vindt op dit landbouwbedrijf in Warmond.
Gezien haar leeftijd zal Marijtje deze Arie geen kinderen meer hebb en
geschonken. Zij overleeft hem met vijf jaar. Hij overlijdt in 1845 en zij keert
op een gegeven moment weer naar Sassenheim terug - mogelijk omdat haar
dochter Cernelia daar weer woont - en wordt daar in 1850 begraven.

Hoe mobiel een gezin kon zijn toont wel het voorbeeld van Kees' zoon
Arie, die in 1832 in Sassenheim trouwt met Johanna van Leeuwen. Beiden
zijn in Sassenheim geboren. Dit stel vertrekt snel uit hun geboorteplaats naar
Voorschoten, waar hun twee eerste kinderen worden geboren. De volgende
drie komen in Alkemade ter wereld, de volgende in Lisse en de laatste zoon
- het is inmiddels het jaar 1848 geworden - wordt in Warmond geboren. Di t
is Leonardus van Steen die over muzikale kwaliteiten beschikt , want er speelt
in 1872 een L. van Steen klarinet in de "Muzijkvereeniging Harmonie van
Warmond".45

Verschillende van Arie's kinderen blijven in Warmond om te trouwen,
krijgen daar kinderen en overlijden er. Arie overlijd t hier ook net als zijn
vrouw, alleen sterft zij bijna dertig jaar eerder, zij in 1862, hij in 1893. Hij is
zesentachtig jaar geworden, slechts één jaartje jonge r dan zijn vader Kees!
Ook neef Jan Pieterszoon trouwt in Warmond, in hetzelfde jaar 1832 als zijn
oom Arie. Hij doet dat met Catharina van Noort, geboren in Wassenaar. Zij
gaan een droevige tijd tegemoet, want twee van hun kinderen sterven bijzon
der jong en het derde kind, een jongetje, wordt dood geboren. Ze zijn waar-
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schijnlijk niet aan de cholera gestorven, want de epidemie die in 1832 ver
wacht wordt, gaat aan Warmond voorbij. In 1849 raken er echter wel men
sen besmet en daarom wordt de jaarlijkse kermis afgelast.46 Niet alleen de
cholera is een gevaar, ook de pokken en tuberculose zijn ziektes die in de
negentiende eeuw hun slachtoffers eisen. Misschien wel onder de kinderen
van Bart, mijn voorvader, die net als zijn broer Arie een omzwerving begint
met zijn gezin. Hij eindigt in Leiden, waar zijn zoon Maarten vóór hem naar
toe is vertrokken.

Bart, Leentje en kinderen van Warmond uiteindelijk naar Leiden

Bart, die is geboren in 1813, staat bij zijn huwelijk in 1840 geregistreerd als
bouwman en woont in Warmond. Hij trouwt met Helena (Leent je) van
Warmerdam, die in april 1814 in Alkemade ter wereld is gekomen . Leentje
staat in de trouwakte vermeld als bouwmansdienstbode, dus dienstbode in
dienst bij een boer. Werkte zij ook bij de grote boer Van der Zon? In de
trouwakte staat verder dat Bart heeft voldaan aan zijn verplichtingen ten aan
zien van de nationale militie, een soort dienstplicht met loting. Ook dit gezin
blijft niet lang op dezelfde plek wonen. Zo trekt het pasgehuwde stel eerst van
Warmond naar Barts geboortedorp Sassenheim. Daar wordt in 1841 hun
dochter Marijrje geboren . Hun tweede kind heet Martinus (Maarten), gebo
ren in juni 1842. Hij is mijn voorvader. Iets meer dan een jaar later volgt
Cornelis . De volgende twee dochters, die allebei Hendrica worden genoemd,
sterven heel jong. De eerste al na een maand, in 1844, de tweede Hendrica
na nog geen acht maanden , in 1846. Is hun dood de reden voor de verhui
zing naar Warmond ofviel er voor Bart in Sassenheim niet goed te verdienen?
In ieder geval worden in Warmond Adrianus (Arie, 1847), Hendrik (1849),
Joannes (jan, 1851) en Willem (1852) geboren, wat het totale kindertal op
zeven brengt. Willem overlijdt echter nog geen half jaar na zijn geboorte.

Vader Bart is in Warmond niet langer bouwman, maar staat geregistreerd
als tapper, dat wil zeggen dat hij alcoholische dranken verkoopt. Bij de
geboorte van zijn zoon Willem wordt hij zelfs herbergier genoemd . Werkte
hij misschien in herberg De Stad Rome, aan de Dorpsstraat? Hoe het ook zij,
in 1853 vertrekt het gezin weer naar een andere gemeente in de buurt,
Oegstgeest.
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Daar beginnen de oudsten uit te vliegen, want op een adres dat vanaf 1862
wordt bewoond, is Marijrje, de oudste en enige dochter, inmiddels naar
Zoeterwoude vertrokken om als dienstbode aan de slag te gaan en wonen nog
slechts de drie jongsten thuis. Bart is dan niet langer tapper, maar boeren
arbeider, en de drie kinderen staan alle drie als 'schoolleerling' vermeld al is
Arie, geboren in 1847, dan toch al veertien of vijftien jaar. Dit is bijzonder
omdat er nog geen sprake was van leerplicht, zelfs nog geen leerplicht tot
twaalf jaar! Niet dat een langere schooltijd direct een garantie bood voor een
maatschappelijke carrière. In ieder geval komen we Arie later tegen als bouw
knecht en weer later als schipper.

Wat de reden ook weer moge zijn, in 1864 verlaat het 'restgezin' Oegst
geest en vertrekt het naar Leiderdorp, waar het terechtkomt in de Zijlwijk.
Eerst wonen daar alleen Bart, Leentje en zoon Jan, de jongste, maar in 1866
voegt Cornelis zich bij het drietal. Hij komt uit Haarlem. Is hij naar huis
gekomen omdat zijn zus Marijtje ernstig ziek is? Zij overlijdt eind november
van dat jaar op vijfentwintigjarige leeftijd en wordt in Leiderdorp begraven.
Zij was ongehuwd gebleven. Nu rest het gezin alleen nog vijf zonen.

Als een ander huis in de Zijlwijk is betrokken in 1869, voegt zoon Arie
zich daarbij. Hij komt uit Warmond en is bouwknecht. Bart staat dan overi
gens te boek als arbeider maar een jaartje later op een ander adres is hij
baardscheerder, een vroege versie van een herenkapper. Op dit laatste Leider
dorpse adres lijken alle kinderen zich weer even bij hun ouders te voegen,
voor zij definitief uitvliegen. Het ouderlijk huis diende blijkbaar als een ver
trouwde 'aanlegplaats' voor de ongehuwde zonen, die van plaats naar plaats
migreerden. Jan vertrekt twee keer vanuit het huis van zijn ouders, in 1872
en in 1873, beide keren naar Warmond, de eerste keer als timmerman en de
tweede keer als bouwknecht. Hendrik komt in 1873 en vertrekt in 1874 naar
Den Haag, als veehoudersknecht. Arie vertrekt in 1873 als schipper naar
Noordwijk. Wanneer Maarten zich bij zijn ouders heeft gevoegd is niet dui
delijk, maar hij vertrekt in 1870 naar Leiden, het jaar van zijn huwelijk met
Maria de Smit. Bij dit huwelijk staat vader Bart weer met een ander beroep
geregistreerd; hij is van baardscheerder timmerman geworden.

Als de kinderen het huis uit zijn, besluiten Bart en Leent je in de loop van
de jaren zeventig weer naar elders te verhuizen, weg uit Leiderdorp waar ze
vanaf 1876 niet meer staan vermeld. Waarschijnlijk gaan ze dan al naar
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Leiden. Daar wonen ze in ieder geval in 1883 als zoon Cornelis trouwt met
de weduwe Rietbergen. Over deze Cornelis hieronder meer, voor we bij zijn
broer Maarten, mijn voorvader, komen. Bart en Leentje zijn bij de huwelijks
voltrekking van Cornelis aanwezig en staan beiden genoteerd als 'zonder
beroep'. Bart is dan zeventig. Waar en wanneer Leentje uiteindelijk is over
leden is mij onbekend. Zij leefde waarschijnlijk nog toen haar man Bart stierf
in 1889 op zevenenzeventig jarige leeftijd. In zijn overlijdensakte staat hij niet
als weduwnaar aangemerkt. Wel was hij op hogere leeftijd blijkbaar nog actief
als tuinman.

Overigens zitten we nu in deze tweede helft van de negentiende eeuw al in
de tijd van de industrialisatie, de tijd dat stoommachines worden ingezet bij
de productie zoals van textiel, en fabrieken de grond uit rijzen, ook in Leiden.
Als mijn familie naar Leiden verhuist, komt die fabrieksarbeid echter voor
lopig niet in zicht.

Van veehandelaar naar gescheiden bierslijter

In oktober 1869 huwt Cornelis van Steen in Leiderdorp als zesentwintigjari
ge de dertig jaar oudere weduwe Margaretha Helena de Hoog. Zij is geboren
in Rotterdam en woont te Schiedam, waar zij stalhoudster is. Hij is dan
koopman, misschien dan al handelaar in vee, en is mogelijk op zijn trektocht
door de streek met koopwaar bij haar aanbeland. Hoe dit huwelijk is ver
lopen, is niet bekend. Is zij overleden of zijn ze gescheiden? In 1879 woont
hij in ieder geval een jaartje als veehandelaar op het adres van zijn broer
Maarten aan de Haven. In de periode van 1880 tot en met 1883 staat hij niet
in de Leidse adre sboekjes genoteerd. Dit is wel het geval na zijn tweede huwe
lijk in 1883 met de weduwe met twee kinderen Johanna Jacoba Catharina
Rietbergen. Zij gaan wonen in Herengracht 47, waar hij als kastelein en zij
als kasteleinesse staan vermeld. Uit deze verbintenis wordt een dochter gebo
ren in 1887, die later in Leiden trouwt met ene Friesema. Aan de Heren
gracht is Cornelis volgens de adresboekjes van 1888 tot 1892 veehandelaar.
De drankvergunning, die sinds 1881 verplicht is om sterke drank te mogen
verkopen, staat op naam van zijn vrouw. De afgifte ervan staat vermeld in de
gemeenteverslagen. Veel drankvergunningen blijken in deze tijd op naam te
staan van een getrouwde vrouw, waarbij de man dan blijkbaar (ook nog) op
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een andere manier de kost verdient, zoals Cornelis als veehandelaar. Van de
Herengracht gaat het gezin naar een bierhal om de hoek in de Groenesreeg."
Hier loopt het huwelijk stuk. Bij de trouwakte is aangetekend dat het stel in
1894 is gescheiden. Toch wel bijzonder voor die tijd! Cornelis verhuist in zijn
eentje naar de Clarensteeg en vervolgens naar de Verwersrraat, naar een huis
dat niet veel meer kan zijn geweest dan een pakhuis. Hij staat op die adres
sen als bierslijter vermeld en gaat van de Verwerstraat naar het "R.C. Wees
huis". Maar dit is toch niet zijn eindstation. Volgens de boeken van het R.K.
Wees- en Oudeliedenhuis Sint Maarten, dat is gevestigd aan de Sint Jacobs
gracht, is Cornelis als drieënzestigjarige in november 1906 in dit tehuis opge
nomen. Op 10 apri l 1907 staat hij alweer buiten. Hij wordt het huis uitge
zet "ten gevolge van het weigeren van werkzaamheden"."

Mogelijk is hij daarna naar Rotterdam gegaan, want daar wordt een Van
Steen op hogere leeftijd aangetroffen, als een lucifers verkopende zwerver. Hij
wordt opgemerkt door een neef, die hem toevallig passeert en die vindt dat
deze zwerver zo ontzettend op zijn vader lijkt." Hij spreekt hem aan en inder
daad, het is zijn oom. Samen hebben ze toen een opvanghuis voor hem
gezocht.

Het moet geen makkelijke man zijn geweest, deze Cornelis. Was hij het die
volgens de overlevering niet zonder drank kon en daarom altijd met een fles
jenever onder zijn bed sliep?

Maarten en zijn eerste vrouw Maria trouwen in Leiden

In april van het jaar 1870 trouwt Cornelis' broer Maarten in Leiden met
Maria Margaretha de Smit. Zij is geboren in Leiden in 1836. Maarten is dan
schipper, net als zijn broer Arie, die samen met broer Henricus optreedt als
getuige. Ook hun ouders uit Leiderdorp zijn erbij . Waarschijnlijk beschikken
de broers over een eigen boot, maar die hebben zij nog niet kunnen kopen
bij de Leiderdorpse gebroeders Boot. Deze broers beginnen pas in 1877 een
scheepswerf, die 'De Waard' gaat heten." In Leiden is voor die tijd wel een
scheepswerf aan de Houtmarkt waar de familie Kerkvliet resideert, die we
later nog tegen zullen komen. Mogelijk vaart Maarten met groente en fruit
uit Leiderdorp naar de markten in Leiden, die aan het water liggen, of mis
schien wel met vee of met aardappelen, die worden verkocht op de Oude
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De nog ongedempte Volmolengracht,
richting Oude Singel. RAL, PV 7514 .7.

Singel, de (ongedempte) Volmolengracht en op de nog ongedempte Lange
gracht. sl Het kan ook zijn dat hij grondstoffen aanvoerde voor de distilleer
derij van Hartevelt aan de Langegracht. In ieder geval woont Maria aan die
gracht op nummer 108 en zij drijft daar een winkeltje. Zij is weduwe en
zeven jaar ouder dan Maarten, met één zoontje dat in Rotterdam is geboren
in 1858, uit haar huwelijk met Johannes Petrus Taverne. Deze Taverne is de
zoon van een slager in de Donkersteeg en zelf is hij ook spekslager. De naam
Taverne zullen we later nog eens tegen komen. Maria is de dochter van de
slijter Adrianus de Smit, die in 1834 als weduwnaar voor de tweede maal in
het huwelijk treedt en wel met Johanna Antonia Koekoek, een dienstbode uit
Zwolle. Ze heeft in ieder geval één oudere zus, Dorothea Theresia, die in
1857 is getrouwd met de weduwnaar Cornelis Jacobus Verhoeven, die dan
melkverkoper is. Bij het huwelijk van Maria met Maarten zijn haar beide
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ouders overleden. Het stel gaat wonen aan de Nieuwe Volmolengracht (de
kleine aardappelmarkt) en daar wordt hun zoon geboren, in mei 1871, met
de naam Cornelis Jacobus (weer een Kees). Getuige bij de aangifte van
geboorte is Verhoeven, de man van Maria's zus. Deze Verhoeven is dan geen
melkverkoper meer, maar slijter aan de Oude Singel 200 , waar eerd er de
ouders van zijn vrouw De Smit woonden en een slijterij hadden.

Het huwelijk van Maarten en Maria is geen lang leven beschoren, want
weliswaar niet direct in het kraambed , maar wel al een half jaar na de geboor
te van kleine Kees, overlijdt de moeder. Maarten zit nu met een zuigeling en
eerst ook nog met Maria's zoontje, maar deze vertrekt in december 1871 naar
Heythuizen.? Waar brengt Maarten de baby onder als hij gaat varen? De
ouders van Maria zijn al overleden. Misschien bij Maria's zus Dorothea, die
om de hoek aan de Oude Singel woont?

De tweede vrouw van Maarten: Anna Maria van der Voort

Eveneens aan de Oude Singel, maar dan op nummer 224, woont in 1870 het
echtpaar Van der Voort, waarvan de vrouw in dat jaar overlijdt." Zij hebben
vier volwassen dochters en een zoon. Een van hen is Anna Maria, die in 1840
is geboren, net nadat het echtpaar vanuit Leiderdorp naar Leiden is gekomen.
De vader was toen 'agent van justitie' wat zou staan voor gevangenbewaarder.
Verder staat hij te boek als Nederlands-hervormd, terwijl zijn vrouw katho
liek is. De kinderen worden rooms gedoopt. Uit de overlevering is bekend dat
deze Nederlands-hervormde vader woest werd op zijn zoon Jacobus toen deze
het waagde met een niet-roomse te trouwen. Hij dreigde hem zelfs te ont
erven . En dat terwijl hijzelf. . . Het is later wel weer goed gekomen, mogelijk
doordat de zoon het gemengde huwelijk - na de ondertrouw - heeft afgebla
zen. In ieder geval is de voltrekking ervan niet in Leiden te vinden. Het feit
dat hier iets te erven valt, geeft wel aan dat dit gezin Van der Voort niet onbe
middeld is. De dochters trouwen ook niet slecht, zoals Alida, die in 1877
trouwt met Bernardus Petrus Roest, die dan nog landbouwer is, maar die het
in Sassenheim tot raadslid en wethouder schopt. Deze wethouder is tevens
loco-burgemeester. In 1917 trad hij af, maar zijn portret valt nog te bezichti
gen in het Bernardushuis aldaar, waar hijzelf op zijn oude dag ook nog heeft
gewoond. Ook Anna trouwt uiteindelijk niet slecht, zoals we zullen zien.
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Anna Maria van der Voort, geboren in
1840..................
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Bij de geboorte van Anna woont het gezin in de Kerksteeg en getuigen bij
de aangifte zijn nog twee agenten van justitie. Maar dat blijft de vader van
Anna niet . Hij wordt winkelier en wel in de Beschuitsteeg 9, de steeg waar
het gezin zich in 1855 heeft gevestigd.54 Hij staat vanaf 1866 als winkelier
genoteerd in de adresboekjes. In 1868 is dat winkelier op de Oude Singel
geworden. In oktober 1867 trouwt dochter Anna met Martinus van Dijk. Hij
is een melkslijter aan de Oude Vest 121. Ze krijgt met hem een dochtertje
Johanna dat al na drie maanden overlijdt. De vader sterft in mei 1869, nog
voor de geboorte van zijn zoontje, dat op de elfde van de elfde dat jaar ter
wereld komt. Het kind heet Martinus Wilhelmus (Tinus) van Dijk. In 1870
neemt Anna nog even de melkslijterij van haar overleden man over en mis
schien dat ze daar Maarten van kent, dat hij melk komt kopen. Of misschien
lopen ze elkaar tegen het lijf als zij weer bij haar vader en moeder is ingetrok
ken aan de Oude Singel. Maarten woont immers op de Volmolengracht, een
zijgracht van de Oude Singel. In ieder geval trouwen ze met elkaar. Hij een
weduwnaar met een baby van een jaar en een zoontje uit het eerste huwelijk
van zijn overleden vrouw, zij een weduwe met een zoontje van tweeëneenhalf.
Bij hun huwelijk staat vermeld dat Maarten aan de Oude Singel woont. Gaan
zij in het huis van Arma's vader wonen? Misschien dat Maarten daarom tot
1876 niet in de adresboekjes te vinden is: hij is niet de hoofdbewoner,"

Maarten, Anna, hun kinderen
en een stalhouderij aan de Haven

Bij het huwelijk van Maarten van Steen en Anna Maria van der Voort in mei
1872 wonen zijn ouders Bart en Leent je nog in Leiderdorp. Arma's moeder
is overleden, haar vader is dan "zonder beroep". Mijn oom Han vertelde dat
dit tweede huwelijk voor Maarten reden is om zijn boot te verkopen en aan
wal te gaan op verzoek van zijn vrouw. Zijn de werktijden te onregelmatig,
bijvoorbeeld bij het krieken van de dag naar de boeren of naar een veiling of
is hij soms dagen van huis? En wanneer stopt hij met varen? Doet hij dat
meteen bij zijn trouwen of na een paar jaar, in 1876, als hun zoon Wilhelmus
Leonardus (Willem), mijn opa, wordt geboren? In dat jaar gaat het gezin
wonen aan de Haven 2, een pand op de hoek van de Haven met de Oude
Herengracht. Daar is een stalhouderij annex koffiehuis gevestigd, waar tevens
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Het hoekpand Haven/Oude Herengracht
rond 1890, met stalhouderij.

RAL, PV 4582.24 .

sterke drank mag worden geschonken. Maarrens vergunning staat, net als die
van andere drankverkopers. vanaf 1881 vermeld in de gemeenteverslagen. En
al diende het vergunningenstelsel ervoor om het drankmisbruik te bestrijden,
toch worden er dat eerste jaar 1881 dat de Drankwet in werking treedt, maar
liefst 253 vergunningen verstrektî " Naast Maarten van Steen beschikt dat jaar
Dorothea de Smit, inmiddels weduwe van Verhoeven, over dit document. Zij
heeft de tapperij aan de Oude Singel 200 van haar man overgenomen. Een
paar jaar later zit daar een Van Steen in. Het is Cornelis, een neef van
Maarten, de zoon van zijn vaders broer Gerrit. Deze Cornelis blijft daar tot
hij in 1891 naar Leiderdorp vertrekt. In 18% wordt 'zijn' stukje Leiderdorp,
de Herensingel, echter bij Leiden gevoegd en woont hij weer in Leiden. Hij
is dan bleker geworden. Ook Jacobus van der Voort, de broer van Maartens
vrouw, heeft een drankvergunning en wel voor Beschuitsteeg 9, waar eerder
zijn ouders hebben gewoond.

Maarten heeft de zaak in Haven 2 zeker tot in 1892 en daarvoor heeft hij
niet genoeg aan een vergunning voor drank alleen! Zo heeft hij er bijvoor-
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Werkzaamheden tot vernieuwing van de
Grote Havenbrug, 1894. Links het
afgebroken hoekpand.
RAL, PV 8320.14.

beeld ook een nodig om kippen los te laten lopen zoals in 1876 op de Haven
en de Oude Herengracht. Om de paardenmest uit de stal af te voeren krijgt
hij in 1877 een vergunning om - tot wederopzegging - in de Singelsloot aan
de Heerenweg (de Lage Rijndijk) bij de Zijlpoort een overgang te maken naar
de 'paardenrneststaal', een soort paardenmesthoop. Die overgang wordt
gemaakt door het plaatsen van rwee jukken aan weerszijden van een sloot en
het leggen van een plank, die ook weer rechtop gezet kan worden. Maar al
heeft Maarten dan jaren een stalhouderij met paarden, toch heeft hij ook iets
met kippen, want in 1895 vraagt hij nog een keer een vergunning aan om
kippen los te laten lopen. Dit keer in de West Havenstraat."

In 1893 moet de Grote Havenbrug die pal voor Haven 2 ligt vanwege het
drukke vaarverkeer worden verbreed en dat betekent dat Maarten met zijn
gezin moet verhuizen; het pand gaat neer. Het gezin, dat inmiddels is uitge
breid met een dochter Alida Maria (Ali), die in 1882 ter wereld kwam, ver
huist naar Haven 14a. Het gaat goed met de zaak, ongerwijfeld dankzij de
gunstige ligging op een kruispunt van drukke vaarwegen. Bovendien lag het
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Zicht op de vernieuwde Grote Haven
brug, met rechts het verdwenen hoek

pand. Op de achtergrond Molen de
Stier. RAL, PV 4760.1.

ook nog eens aan een uitvalsweg naar Leiderdorp, dat voor 1896 nog even
buiten de Zijlpoort begon.

Dat Maarten goede zaken doet blijkt uit de belastingkohieren. Hij valt al
snel in belastingklasse negen, met inkomsten van gemiddeld 1.625 gulden
per jaar. Doordat hij belasting betaalt heeft hij ook kiesrecht gekregen, wat
nog een voorrecht is van een beperkte groep mannen. Hij mag zowel stem
men voor de Tweede Kamer, voor de Provinciale Staten als voor de gemeen
teraad. Een echte rooms-katholieke partij is er nog niet maar mogelijk stemt
hij wel op een kandidaat van katholieke huize. De katholieken mogen nu
immers alweer een tijd vrijelijk meebesruren. In deze tijd is rond een kwart
van de Leidse bevolking katholiek."

Maarten wordt in de stalhouderij geholpen door zijn stiefzoon Tinus, die
werkt als koetsier en mogelijk ook helpt in het koffiehuis, tot hij in 1893
trouwt met Cernelia Koper uit Zoeterwoude. Hij begint dan een eigen kof
fiehuis in de Haarlemmerstraat 270,59mét drankvergunning, maar is zelf de
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grootste drankafnerner." In 1900 verhuist Tinus naar Den Haag, zijn vrouw
achterna, om koetsier te worden bij Van Gend & Loos, het bedrijf dat toen
nog met paard en wagen werkte. Het gemotoriseerde vervoer laat nog even
op zich wachten.

Als Maartens gezin in 1893 van Haven 2 naar Haven 14a verhuist, blijven
de zaken goed gaan; hij blijft in dezelfde belastingklasse. Toch is hij hier
alleen nog stalhouder en heeft hij geen drankvergunning meer. In het jaar
1898 schiet hij eenmaal door naar belastingklasse elf. Heeft hij toen zijn
goedlopende stalhouderij van de .hand gedaan? Op het volgende adres is hij
namelijk veehouder geworden. Hij oefent dit beroep uit op Oude Heren
gracht 10, al woont hij daarvoor nog bijna een jaar in Haarlemmerstraat
239a. 6 1

Als veehouder op de Oude Herengracht begint hij in inkomen terug te
lopen. Van 1900 tot 1905 verdient hij nog 1.100 gulden (klasse acht), in
1905 en 1906 950 gulden (klasse zeven). Maar de echte daling vindt plaats
als hij zijn veehouderij heeft afgestoten en naar de Haarlemmerstraat is ver
huisd in 1907. Hij is dan landbouwer en valt in 1907 en 1908 nog in klasse
vier met 650 gulden. Maar in 1909 is dit klasse één geworden. Het jaar daar
na is Maarten uit de belastingkohieren verdwenen . Dit betekent dat hij min
der verdient dan 400 gulden op jaarbasis.

Maarten, zijn vrouwen dochter Ali wonen eerst in de Haarlemmerstraat
op nummer 172a en vanaf 1911, zonder dochter Ali die dan getrouwd is, op
nummer 213b. Maarten is dan landarbeider en ze wonen daar boven Knegtel,
die een likeurstokerij had achter en vóór, uitkomend op de Haarlemmer
straat, de winkel. Het beroep van landarbeider oefende Maarten uit bij ene
Zwetsloot, die "achter de Langegracht" een groot bedrijf had met vee.
Volgens de adresboekjes kan dit aan de Haarlemmerweg zijn geweest, waar
een Zwetsloot landbouwer is. Van 1920 tot en met 1924 heet Maarten arbei
der te zijn. Bij wie is hij nu in dienst?

Maarten en zijn vrouw Anna brengen hun laatste dagen door in het Sint
Elisabethsgesticht aan de Hooigracht en overlijden vlak na elkaar. Dat heeft
de krant gehaald .62 Het berichtje heet: "trouw tot in den dood" . Eerst sterft
Anna op 8 april 1926 en drie dagen later Maarten. Zij is zesentachtig gewor
den, hij vierentachtig! Zij hebben het huwelijk van hun twee gezamenlijke
kinderen dan al jaren achter zich . Eerst trouwt zoon Willem in 1905 en in
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Stoomschepen in het water van de
Oude Herengracht. Molen de Stier in de

verte. RAL, PV PBK 0732 .

Berichtje in een van de Leidse kranten
in 1926. De leeftijden kloppen niet en de

vrouw van Maarten heet per abuis
Uv. d. Steen",
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De Houtmarkt met scheepshelling . Links
op de achtergrond de Grote Havenbrug.
RAL, PV 4760.3 .

1908 is het de beurt aan zijn zusje Ali. Zij trouwt met Antonius Jacobus
(Antoon) Kerkvliet. Hij komt uit een groot gezin van elf kinderen met daar
bij ongetwijfeld nog een aantal dat voortijdig is gestorven. Zijn vader is
scheepmaker aan de Houtmarkt en die ligt tegenover de Oude Herengracht,
dus misschien dat Ali en Antoon wel eens samen in een bootje hebben geze
ten. Volgens overlevering werd de scheepswerf op een gegeven moment opge
doekt, omdat de overgang van houten op ijzeren schepen niet betaalbaar was
voor de familie Kerkvliet. Het pand waar het grote gezin in had gewoond,
Houtmarkt 3, werd eind 1908 afgebroken. Op oude foto's van de Houtmarkt
is nog wel iets van een scheepswerf te zien; de Houtmarkt heeft aan de water
kant een glooiende helling in plaats van een kademuur, zodat daar de schui
ten zo het water in konden glijden.

De man van Ali is bij zijn huwelijk zesentwintig jaar en werkt al bij de
spoorwegen in Rotterdam als machinist, maar hij trouwt dus wel in Leiden
en neemt na het huwelijk zijn bruid mee naar Rotterdam.
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Willem en Maria, een 'onecht' kind
en Maria's moeder

Willem van Steen trouwt in 1905 in Leiden met Maria Catharina van
Dieren, die is geboren in Leiden in 1882 . Hij is voor die tijd een beetje heen
en weer gereisd, zoals in 1894 als smidsknecht naar Alkemade en in 1899 als
koetsiersknecht naar Warmond. In 1900 heeft hij overwogen om naar
Duitsland te gaan maar hij besluit het niet te doen. Bij de gezinsgegevens op
het adres Oude Herengracht 10 staat bij Willem: "blijft". Heeft hij misschien
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Maria ontmoet en blijft hij vanwege haar? Zij zouden elkaar via de parochie
hebben leren kennen. Door zijn huwelijk met Maria schijnt mijn opa een
aardiger mens te zijn geworden, want in zijn jeugd was hij tamelijk onhan
delbaar geweest."

Zijn vrouw Maria is ook speciaal in een ander opzicht. Haar moeder is bij
haar geboorte niet getrouwd! Deze vrouw Maria Johanna Geertruida van
Dieren , die is geboren in Leiden in 1858, is voor de geboorte van haar doch
ter een dienstbode. Zij woont in bij haar werkgeefster, Maria Anna Blanken,
weduwe van G. Japikse. Deze vrouw heeft vier kinderen en woont in het
pand Langebrug 101. Langebrug 101 - het staat er niet meer - moet een
groot huis zijn geweest, want op hetzelfde adres wonen nog een stuk of vier
ongehuwde mannen, die student of hulponderwijzer zijn, waarschijnlijk 'op
kamers', Ze zijn rond 1880 niet onbemiddeld, want ze betalen allen belas
ting. Best kans dat een van deze mannen mijn overgrootmoeder heeft verleid
(of erger), haar zwanger heeft gemaakt maar haar niet wilde trouwen. Ze
bevalt in het Academisch Ziekenhuis, waar het gratis is, en de aangifte van de
geboorte wordt gedaan door de directeur, de heer Loncq, met als getuigen
twee wieldraaiers van drieënzeventig en negenenvijftig jaar,"

Overigens was het verschijnsel 'onecht kind' in die tijd geen zeldzaamheid.
In het jaar dat mijn oma wordt geboren, 1882, is ongeveer één op de tien kin
deren bij geboorte niet wettig. Ook in andere jaren ligt het percentage onwet
tige kinderen in Leiden rond de tien procent. In de meeste gevallen zal de
vader bekend zijn geweest. Maar als de man zijn inbreng niet ruiterlijk wilde
erkennen en de vrouw financieel wilde bijstaan (in het belang van het kind) ,
of wilde trouwen (bijvoorbeeld omdat hij al getrouwd was of de zwangere
vrouw in kwestie beneden zijn stand was), had de vrouw geen poot om op te
staan. Het onderzoek naar het vaderschap, dat toen voor een belangrijk deel
had moeten vertrouwen op het woord van de vrouw, was niet toegestaan. Zo
werd de man in bescherming genomen door de wet en was de vrouw rechte
loos. Dit was een onrechtvaardigheid die al snel werd gesignaleerd door de
vrouwenbeweging, die in die tijd aan kracht won. Het 'verbod op het onder
zoek naar het vaderschap' werd een van hun strijdpunten, naast ondermeer
de strijd om het vrouwenkiesrecht. In 1909 kwam uiteindelijk een wet tot
stand die in ieder geval meer aandacht had voor de noden van het onwettige
kind."
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Misschien was er ergens wel een man die - vrijwillig - bijdroeg in de
kosten van de opvoeding van mijn oma, misschien ook niet. In ieder geval
werd zij ondergebracht bij een ongetrouwde zus van haar moeder. Zij gaat
ook niet bij haar moeder wonen als deze een paar jaar na haar geboorte, in
1884, trouwt met de Nederlands-hervormde stadswerker Elias Abraham
Thomas Vogelenzang. In 1890 is Vogelenzang smid en in 1912 staat hij gere
gistreerd als koopman. Zij krijgen samen in ieder geval negen kinderen, waar
van een zoontje op vijfjarige leeftijd overlijdt . Later overlijdt nog een dochter
als zij vijftien of zestien is. Dat zij gemengd trouwen leidt ertoe dat op de ver
schillende adressen bij de jongetjes telkens "N.H ." staat vermeld en bij de
meisjes "R.K.", een aardige verdeling. Tot op een gegeven moment (in 1909)
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Maria en Willem van Steen bij hun
verloving. Zij trouwden in 1905.

alle kinderen - net als de moeder - opeens katholiek zijn 'geworden'. Het
geloof zal voor de vader minder belangrijk zijn geweest, want bij hem staat
bij geloof dan: "geen". Veel van deze kinderen komen in de fabriek te werken,
bijvoorbeeld als strijker in de karoenfabriek. f

Volgens het verhaal had geen van deze kinderen Vogelenzang veel gevoel
voor hun moeder toen zij - oud en hulpbehoevend - in een gesticht beland
de, waar zij het helemaal niet naar haar zin had . Misschien was dit ook wel
het RK Wees- en Oudeliedenhuis Sint Maarten, waar Cornelis van Steen het
niet lang had volgehouden, al heb ik haar naam niet in het bewonersbestand
gevonden." 'Opoetje' is door twee van haar Haagse kleinkinderen, de kinde
ren van haar 'voorkind' , naar de Rijswijkseweg in Den Haag gehaald. In de
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rolstoel met de Blauwe tram. Zo heeft zij nog een paar jaar ingewoond bij
haar schoonzoon - haar dochter was in 1932 al overleden - voor zij in juli
1944 overleed op zesentachtigjarige leeftijd.

Na haar geboorte is het 'voorkind' Maria van deze voormalige dienstbode
waarschijnlijk meteen naar haar tante gegaan, de ongetrouwde zus van haar
moeder, Jacoba Johanna van Dieren. Ze blijft daarbij wonen tot ze trouwt en
naar Den Haag verhuist . Eerst woont ze aan de Oranjegracht 33, waar niet
alleen haar tante Jacoba woont, die naaister is, maar ook haar oma met haar
tweede echtgenoot. Deze oma heet Maria Catharina van der Linden en zij is
eveneens naaiste r. Haar eerste man, Hermanus Jacobus van Dieren, was
tabakskerver bij hun huwelijk in 1848, wat voor hem het tweede was. Zij is
bij dit huwelijk analfabete en het stel woonde toen in de janvossensteeg." Bij
de geboorte van zijn dochter in 1858 is Hermanus van Dieren geen tabaks
kerver meer maar baardscheerder. Hij overlijdt in 1861, na de geboorte van
acht kinderen, waarvan er alweer drie vóór hem zijn gestorven .

Zijn weduwe Maria van der Linden hertrouwt vier jaar later met de
weduwnaar Pieter Cornelissen. De weduwe en weduwnaar woonden beiden
met hun kinderen voor hun trouwen allemaal aan de Marendorpsche Achter
gracht 69 in één huis. Het moet behoorlijk krap zijn geweest, al zijn ze zo wel
tot elkaar gekomen. Later verhuisden zij naar Oranjegracht 33, waar dan drie
generaties Van Dieren wonen. Oma overlijdt in 1895, haar tweede man
Cornelissen in 1898.

In 1899 verhuizen Jacoba en haar nichtje Maria naar de Nieuwe Rijn 119,
in 1902 naar Groenesteeg 90 en in 1904 terug naar de Oranjegracht, nu naar
nummer 91. Dit is het adres van waaruit Maria trouwt met Willem van
Steen." Op dit en het vorige adres staat als haar beroep vermeld: "inpakster
op de zeepfabriek" . Dit moet haast wel bij de zeepfabriek van Sanders zijn
geweest aan het Levendaal. Koos ze voor de fabriek omdat ze niet hetzelfde
risico wilde lopen als haar moeder als dienstbode? In ieder geval werd ze ook
geen naaister zoals haar tante. Waarschijnlijk bood de fabriek betere verdien
sten . Als zij na haar huwelijk met Van Steen naar Den Haag verhuist, gaat
tante jacoba, nog steeds naais ter, mee en woont zij bij het jonggehuwde stel
in tot zij overlijdt in september 1914. Willem komt in Den Haag te werken
bij Van Gend & Loos als koetsier, misschien wel aanbevolen door zijn stief-
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Willem van Steen op de postkoets in
Den Haag.

broer Tinus, die daar al werkt. Beiden hebben in ieder geval genoeg ervaring
opgedaan met paarden in de stalhouderij van hun (stiefjvader Maarten van
Steen .

Slot

Zo eindigt dit verhaal als we in Den Haag zijn aanbeland. Als ik het terug
lees valt me op hoeveel weduwen en weduwnaars er in voorkomen, die vrij
wel allemaal weer opnieuw trouwen. Het kindertal is doorgaans groot, maar
er sterven ook veel kinderen vaak nog voor de ouders overlijden. Opvallend
is ook de hoge leeftijd die veel mannen en een enkele vrouw in de familie
weet te bereiken. Wat betreft het geloof valt te concluderen dat mijn familie
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Van Steen gedurende de hele periode - achterstelling of niet - tamelijk stand
vastig bleef en trouwde met roomse partners. Behalve dan de afvallige Ary
van Steenen en de moeders van Anna van der Voort (mijn overgrootmoeder)
en van Maria van Dieren (mijn oma). Deze moeders trouwden gemengd, al
overwon in beide gezinnen het katholieke geloof. Wat de werkzaamheden van
mijn familieleden betreft, speelde de boerenarbeid een grote rol zelfs als zij in
de stad wonen. Een andere belangrijke bron van inkomsten is de drank
verkoop, waarbij de eigen inname soms leidde tot huwelijksproblemen. Veel
familieleden trokken van plaats naar plaats, met waarschijnlijk werk als voor
naamste reden. Kees van Steen woonde wel bijna zijn hele leven in één plaats,
Sassenheim. Na een omzwerving rond en een tussenstop in Leiden, verhui
zen mijn voorouders naar Den Haag. Daar zijn inmiddels drie generaties Van
Steen geboren.
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Noten

Met dank aan Ann ie Houterm an-Kerkvliet. Zi j is gebo ren in 1909 en is de dochter
van de zus (Ali) van mijn opa. Zij wist nog veel te vertellen over mijn opa en andere
famil ieleden, verhalen d ie ik heb verwerkt als 'volgens overlevering' .

2 De 'z: na Hanni s en de 'dr.' na Arijs staan respect ievelijk voor zoon en dochter, dus
de zoo n van Johann es (elders staat hij als jansz), en de dochter van Arie. Voor de
gaarderboeken en de doop- , trouw- en begraafgegevens die niet aanwezig zijn op het
Region aal Archief Leiden (RAL) ging ik naar het Nationaal Archief in De n Haag. In
het RAL zijn de archieven van Leiden, Leiderdorp, Rijnsburg, Warmo nd en Zoe ter
woude bijeengebracht. Dan k aan Hei ltie van H out en van de gemeente Sassenheim die
mij op weg hielp, doo r versch illende aktes met betrekking tot mijn fami lieleden in die
plaats op te sporen en te kopiëren.

3 Dit gebeurt tot op heden. Dat is niet zo vreemd, want Van derSteen komt hier, boven
de grote rivieren, veel meer voo r dan Van Steen. D ie naam Van Steen is vooral te vin
den in het katholieke Brabant en degenen die hier in het noo rden Van Steen heten,
zijn meestal ook katholiek. Dit in tegenstelling tot de families Van derSteen, die door
gaans protestant zijn. Toch heb ik (nog) geen aanwijzingen gevonden dat mijn voor
vader H endrik van Steen afstamt van een Brabantse familie, die du s op gegeven
mom ent uit het zuiden naar het noorden is geko me n. Degenen die wel naa r het noor
den kwam en, waren doorgaans de protestantse god sdienst toegedaan en vluch tte n om
geloofsredenen; het zuiden bleeflanger trouw aan de kath olieke Spaanse koning. Maar
dit was al rond het jaa r 1600. Toch komt H endrik waarschijnlijk wel van 'elders',
omdat ik zijn ouders en gebo orteplaats hier in de regio niet heb gevonden. Zie noot
4 voor een andere opt ie.

4 De grasmaaiers werden 'hannekemaaiers' genoemd. Zie: Thimo de Nij s en Eelco
Beukers (eds.), Geschiedenis van Holland II: 1575-1795 (Hilversum 2002) 192 en
196. Ni et zozeer de achternaam Van Sreenten), als wel de vernoeming H annes/Hann is
(Hans) zou op een Duitse oors prong kunnen wijzen. Als Hendrik uit die streek
afkomstig is, ligt het m eer voo r de hand dat hij het protestantse geloofwas toegedaan.

5 Deze cijfers zijn schatti ngen. H et aantal inwoners (1.100) is de schatt ing op basis van
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het kohier van de verponding in 1737. In 1747 zijn dit er op basis van de opgave van
het aantal weerbare mannen circa 1.000. Volgens de volkstelling in 1795 zijn er 1.063
inwoners. In 1809 wonen er, inclusief Vrouwevenne, een plaatsje dat hoorde bij
Rijnsburg, 1.159 personen waaronder 212 katholieken. Zonder de ongeveer 50 inwo
ners van Vrouwevenne, die allen katholiek zouden zijn, blijven er 160 over van de
1.100 en dat is ongeveer 15 procent. Zie : J .B. Glasbergen en S.C.H . Leenheer,
Duizendjaar Rijnsburg (Leiden 1974) 75 en 97 .

6 In 1796 heeft Warmond ongeveer 790 inwoners, zie: Jan Beenakker en Reinout Rutte
(eds.), De Duin- en Bollenstreek in vogelvlucht. Landschap. leven en werken omstreeks
1800 (Leiden 2003) 16. Vanaf 1764 zouden 375 katholieken voortaan in Sassenheim
naar de kerk moeten volgens A.M. Vlaming, Geschiedenis derparochie vanSt. Panera
tius te Sassenheim (Sassenheim 1950) 28 . Dat is dus bijna de helft van het aantal inwo
ners, als dat tenminste vóór 1796 niet al te veel meer of minder was. VolgensJ. A. de
Kok, Nederlandop de breuklijn Rome-Reformatie. Numerieke aspecten van Protestanti
sering en Katholieke Herleving in de Noordelijke Nederlanden 1580-1880 (Assen 1964)
322, zijn er in de Franse tijd bij een telling van 1809: 489 katholieken op een bevol
king van 804. Het is dan een ruime meerderheid geworden.

7 Vooral in de beginperiode van de onderdrukking van de katholieken, had dit gevol
gen voor de registratie van dopen, trouwen en begraven. Dit moest vaak stiekem
gebeuren, waardoor de registratie niet altijd even nauwkeurig plaatsvond, al werden
de huwelijken wel bijgehouden, omdat deze door de schout en schepenen werden vol
trokken. In de achttiende eeuw was de registratie een minder groot probleem. Maar
als dit zonder problemen kon gebeuren, waarom is de begraafplaats en -darum van
Hendrik dan niet bekend? Was hij misschien toch uit de streek vertrokken, misschien
wel met de noorderzon?

8 Rond 1740 wordt voor Zoeterwoude het percentage katholieken op 25 procent
geschat. Zie : Kroniek van Zoeterwoude op de website van de Stichting Oud-Zoeter
woude www.oudzoeterwoude.nl; zie ook noot 5 en 6 voor Rijnsburg en Warmond en
noot 33 voor Sassenheim. Leiden telde in de achttiende eeuw circa twintig procent
katholieken, zie: Dirk Jaap Noordam, 'Demografische Ontwikkelingen' in: S. Groen
veld (ed.) , Leiden. Degeschiedenis van eenHollandse stad11: 1574-1795 (Leiden 2003)
46 . Algemeen wordt beweerd dat de reformatie (of de protestantisering van de bevol
king) op het platteland in Holland trager verliep dan in de steden. Zie bijvoorbeeld :
De Kok, Breuklijn, 182 en verder.

9 Dit stuk vaderlandse geschiedenis zal de schrijvers van katholieke geschiedenisboekjes
uit mijn jeugd mogelijk voor een dilemma hebben geplaatst. Zij konden als vader
landslievend deel van de natie moeilijk de leider van de opstand en toch min of meer
de stichter van Nederland, Willem van Oranje, presenteren als slechterik, terwijl hij
welbeschouwd - ondanks zijn tolerante geloofsopvatting - de vijand van de katho
lieken was. De strijd tegen Spanje was weliswaar niet louter een godsdienstoorlog
maar mede dankzij Willems strijd kwamen de katholieken wel in de verdrukte positie
terecht!
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10 De Nijs en Beukers, Holland n, 323.
II Vlaming, St. Pancratius, 27.
12 P. Polman, Katholiek Nederlandin de achttiende eeuw Il: De Hollandse zending 1727

1795 (Hilversum 1%8) 95 en %.
13 In her zuiden werden zij kwezels genoemd. Zij hadden de naam klopje re danken aan

hun werk om langs de deuren re gaan en de mensen zo re waarschuwen wanneer er
weer sriekem een mis werd opgedragen. In deze rijd , vóór de elekrrische deurbel, klop
ren zij op de deuren of gebruikren de klopper die er mogelijk hing.

14 Polman , Katholiek NederlandIl , 114, 115 en 145-147 en Vlaming, St. Pancratius, 20 .

15 Vlaming, St. Pancratius, 27. Zie ook noor 6.
16 Deze schuilkerk lag schuin achrer her huidige Bernardushuis (dir is nu her Bernardus

Verpleeghuis en Woonzorgcenrrum in Sassenheim, dar ligr aan de Hoofdsrraar), maar
er waren er meer zoals in een boerderij aan de Wasbeeklaan. Zie: J.G. Schrage, A.C.L.
van Noorr en WH. Slingerland (eds.), Matthias te kijk (Warmond 1997) 12 en 13.

17 Vlaming, St. Pancratius, 27.
18 Ik heb mij voor dir verhaal nier alleen zoveel mogelijk beperkr tot mijn direcre rak,

maar ook tor Leiden en de regio.
19 Grierje rrouwr in 1809 in Zoererwoude, waar zij dan woont , rnet een weduwnaar uir

Edam.
20 Beenakker, Duin- en Bollenstreek, 31, 32 en 40 .
21 Ieder dorp had wel zijn asman , de ophaler van de as van de verbrande turf d ébrand

srof voor de komsr van sreenkoo1. Voor Sassenheim, Hillegom en Lisse was er lange
rijd één asophaler die uit Sassenheim kwam. Hier hebben de Sassemers hun naam
'aspotters' aan re danken. De as werd gebruikr in de Leidse zeepziederijen. Vaak nam
de asman regelijk her huisvuil mee. In Den Haag bleef- russen twee haakjes - de vuil
nisman asman heren, en hier zette men ook nier de vuilnisbak buiten, maar de asbak.
Een klapwaker was een soorr nachrwachr, die met een rarel liep om burgers zonodig
re waarschuwen in geval van brand bijvoorbeeld , een chirurgijn was vaak naasr een
soorr wonderdokrer een barbier, een kapper/scheerder.

22 Groenveld, Leiden n, 107.
23 Een rurfronsrer of turftonner was een beëdigde turfdrager, die ervoor moesr zorgen dar

er nier werd gesjoemeld mer her gewichr van de rurfbij aflevering, waardoor de belas
ring kon worden onrdoken. Desondanks gebeurde dir sjoemelen toch, waardoor bij
voorbeeld in 1740 in Rijnsburg de vrouw van Jacobus Buijrenom werd onrslagen. Er
werd aangerekend dar men deze funcrie nooir meer aan een vrouw zou geven, maar in
1761 is men dar alweer vergeten, wanr dan wordr jannetje van Alfen benoemd. Glas
bergen, Rijnsburg, 67.

24 Aldus her Woordenboek der Nederlandsche Taal.
25 Zie voor de periodes van veepesr: De Nijs en Beukers, HollandIl, 105 en voor de pesr

bosjes: Beenakker. Duin- en Bollenstreek, 35.
26 De Nijs en Beukers, Holland II, 105 en Beenakker. Duin- en Bollenstreek, 31.
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27 In de tijd van het beleg en ontzet van Leiden bijvoorbeeld, had het platteland veel te
lijden gehad. Niet alleen door het ond er water zetten van het land om Leiden te
bevrijden, maar ook vanwege soldaren van beide part ijen die het land afstroopten op
zoek naar voedsel entof buit. Van 1780 tot 1784 woedde de vierde Engelsezeeoorlog,
die minder directe gevolgen voor de landbouw zal hebben gehad. Overigens verkeer
de ons land ook na de komst van de Fransen in 1795 in staat van oorlog met de
vijanden van de Fransen zoals de Engelsen. Dit had nadelige gevolgen voor de visserij
en voor de handel onder andere met de koloniën en daarmee ook voor de nijverheid.
De landb ouwprijzen stegen, maar het is de vraag in hoeverre de boeren daarvan pro
fiteerden.

28 Vlamin g, St. Pancratius, 27.
29 Kroniek van Zoeterwoude, 1782.
30 Alphen aan den Rijn is in 1918 ontstaan door samenvoeging van Alphen met Aarlan

derveen en O udshoorn. In 1964 kwam daar de gemeente Zwammerdam nog bij. Zie
de gemeentesite van Alphen aan den Rijn. Ligt het Moordsche Veen bij Moordrecht
of gaat het hier om Morsveen , een boerenho fstede bij Lisse? Zie hiervoor de gemeen
tesite van Lisse. Waverveen hoorde tot 1819 bij de provincie Ho lland en daarna bij
Utrech t. Zie voor Moordsche Veen en Waverveen A.J. van der Aa, Aardrijkskundig
woordenboek der Nederlanden (Gorichem 1846- 1849).

31 Archiefvan het H . Geestarmbesruur 1670-1801 (1840), archief Warmond, no. 1167
en 1168, RAL.

32 Het viel mij op dat deze Ary in Zoeterwoude bij de geboort e van zijn kinderen tel
kens Van der Steen heet , de protestantse variant (zie noot 3). Zou hij bewust voor deze
naam hebben gekozen?

33 In 1796 heeft Sassenheim ongeveer 570 inwoners en 124 huizen volgens Beenakker.
Du in- en Bollenstreek, 16. In 1813 waren er 90 katholieke gezinshoofden (88 in 1810,
aldus Vlaming, St. Pancratius, 31). Als er per huis één gezin(shoofd) woont dan vor
men de katholieken een ruime meerderheid. Volgens De Kok, Breuklijn, 318 was her
aantal inwoners van Sassenheim in 1809: 585 waaronder 406 katholieken, dat is
ongeveer tweederde! Mogelijk is het aantal kath olieken in de Franse tijd toegenomen,
maar dan nog zal al voor die tijd een meerderheid in Sassenheim katholiek zijn
geweest.

34 W:C.H. Machen, Warmond Voorheen en thans I: De ruïne van Warmond of wel de
geschiedenis der oude Sint-Matthijskerk (Leiden 1927) 133. Volgens het begraafregister
van oktober 1760 tot 17 mei 1788, dat hierin is opgenomen, is er op 2 februari 1782
een kind van Kornelis van Steen in Warmond begraven. Als dit een kind is van 'mijn'
Kees van Steen is de vraag waarom hij dit kind niet in Sassenh eim heeft begraven ,
waar hij woonde.

35 Polman, Katholiek Nederland Ir, 204; Kroniek van Zoeterwoude, 1777- 1788; Vlaming,
St. Pancratius, 30. Dit gold zowel voor hem als voor zijn neef en opvolger van dezelf
de naam.
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36 Glasbergen, Rijnsburg, 113, 114.
37 Na zijn overlijden in 1827 wordt de boerderij gekocht door de heer P.E. Charbon.

Met dank aan Ton van der Meer, die dit bericht voor mij uit 'de Aschpotter', de uitga
ve van de Stichting O ud Sassenheim, no. 9, november 200 1, heeft overgeno men.

38 Beenakker, Duin- en Bollenstreek, 72.
39 Eerst nog samen met het overwegend katholieke België, tot dit land in 1830 in

opstand komt. D it leidt tijdelijk tot wantrouwe n tegenover de katholieken in het
Noo rden, die met de opstandelingen zouden sympathiseren. De Kok, Breuklijn, 219.

40 Vlaming, St. Pancratius, 34.
4 1 Beenakker, Duin- en Bollenstreek, 56.
42 Vlaming, St. Pancratius, 30.
43 Zie noot 37.
44 A.G. van der Steur en J.H .M. van der Zon, Kadastrale atlas van Zuid-Holland II:

Warmond 1832 en A.G . van der Steur (ed.), Heren en Bueren. Bijdragen tot de geschie
denis van Warmond (De n Haag 1969) bijlage IIb: 'Grondbezit van in Warmond
wonende personen , 1832'.

45 Van der Steur, Heren en Bueren, 119. Over igens duidt het feit dat deze L. van Steen
klarinet speelde wel op een zekere 'ontwik keling'. De opkoms t van muziekverenigin
gen was een typisch negentiende-eeuws verschijnsel. Zie: Boudien de Vries, 'Het
sociaal-cultu rele leven: nut en vermaak' in: Boudien de Vries (ed.) , Leiden. Degeschie
denis van een Hollandse stad lIl : 1795-1896 (Leiden 2004) 184.

46 Van der Steur, Heren en Bueren, 102.
47 Zowel het pandj e H erengracht 47 als Groenesteeg 72 staan op de Monumentenlijst.
48 Archief R.K. Wees- en O udeliedenhuis 1739-1989, archief Leiden, no. 548, RAL.

49 Mogelijk was dit Cornelis Jacobus, de zoon van Maarten (zie verder in het verha al),
die als slager eerst naar Haarlem en dan naar Rotterdam verh uist,

50 Annie Versprille, Leiderdorp aan jaagpad en snelweg. 1200 jaar wonen (Leiderdorp
1979) 133. Deze broers gaan uit elkaar als de een houten schepen wil blijven bouwen
en de ander kiest voor het moderne ijzer. Er zijn dan twee werven. De scheepmakerij
van Kerkvliet word t niet genoemd in: Ingrid Appels, Scheepvaart in Leiden. De bewo
gengeschiedenis van de Leidse binnenvaart en de ontwikkeling van de historische haven
(Leiden 2004). Zij noemt wel de Grofsmederij (1837), die zich na een moeizame start
richt op scheepsbo uw en aanverwante zaken (p. 52). And ere werven die zij verder
slechts noemt, zijn: Thijssen, Maas, Van Ulden en de gebroeders Boot.

51 Zie Cor Smir, 'Leiden op stoom, verand eringen in de economische structuur' in: De
Vries, Leiden Il I, 66, 67 en Eric Jan Weterings en Ed van der Vlist Negen eeuwen mark
ten in Leiden. 'Wie maakt me los'(Leiden 1996) 48. Het lijkt hier of de aardappelmarkt
alleen aan het begin van de eeuw nog bestond, maar volgens bijvoorbeeld het adres
boekje van 1867/68 was er nog dagelijks een aardappelmarkt op de Oude Singel.

52 Als dit Heythu izen in Limburg is, dan is dat wel ver van hu is! Eind 1874 komt hij
weer terug en woo nt dan bij zijn oma in de Donkersteeg 17, waar zij als weduwe van
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EM. Taverne nog steeds een spekslagerij annex varkensslachterij runt. In 1880 ver
trekt deze jongen, inmiddels tweeëntwintig jaar, naar Haarlem.

53 De naam van de moeder heeft vele variaties: Oxfoorr, Ossevoort, Ossefoorr . ..
54 In dit pandje zit nu het Pilgrim Museum.
55 Voor deze Leidse tijd wreekt zich de stadhuisbrand die in 1929 een deel van het bevol

kingsregister heeft vernietigd waardoor vooral de gegevens uit de jaren 1870-1890 wat
betreft mijn familie lacunes vertonen.

56 Zie voor de Drankwet van 1881: Vincent Sleebe, 'Kerk en samenleving' in: De Vries,
Leiden lIl , 158. De vergunningen staan vermeld in de Leidse Gemeenteverslagen .

57 In 1879 mag hij een mestbak plaatsen in de paardenstalling en in 1892 heeft hij voor
de panden Oude Herengracht 4 en 10 roestemming gekregen om daar veren, kapok,
hooi en stro op te slaan. Net als voor Haven 2 vraagt Maarten voor Haven 14 een ver
gunning aan voor een uithangbord. In 1899 vraagt hij een vergunning aan voor "uit
lozingen" in het water van de Oude Herengrachr.

58 Zie de Leidse Gemeenteverslagen.
59 Dit huis ligt vlak bij de Haven . Er zit nu de pizzeria '0 sole mio' in.
60 Volgens overlevering was Tinus een klaploper. Zijn drankgebruik zal de reden zijn

geweest dat zijn vrouw met haar twee dochtertjes - een eerder geboren zoontje heeft
slechts drie maanden mogen leven - in 1900 naar Den Haag wordt gehaald door haar
twee broers. Ze begint daar een winkeltje, maar Tinus komt haar achterna om haar
terug te halen. Ze weigert, waarop hij besluit dan maar naar Den Haag te gaan, waar
hij zich ongetwijfeld in de gaten gehouden weet door zijn zwagers.

61 Dit is in het jaar 1899. Misschien om het pand aan de Oude Herengracht 10 geschikt
te maken voor bewoning voor mensen én beesten, waar het eerder misschien alleen
een pakhuis is geweest.

62 Waar dit bericht in srond is niet helemaal duidelijk. In ieder geval vond ik het niet
terug in De Leidscbe Courant.

63 Aldus zijn zus Ali bij monde van haar dochter Annie Houterman-Kerkvlier.
64 Nelleke Noordervliet schreef de roman Altijd roomboter over haar overgrootmoeder,

die ongehuwd zwanger werd (voor de tweede keer) en speciaal naar Leiden ging om
daar haar kind kosteloos ter wereld te kunnen brengen in het Academisch Ziekenhuis.
Dat was in het jaar 1878. Deze vrouw hield het kind bij zich.
Onze overgrootmoeders waren nog niet op het goede pad gehouden door de R.K.
Zitavereniging, die pas in 1908 werd opgericht en zich vooral bekommerde om de
dienstbodes. Zie: Vincent Sleebe, 'Verzuiling en ontzuiling' in: J.C.H. Blom (ed.),
Leiden. De geschiedenis van een Hollandse stad IV: Leiden vanaf 1896 (Leiden 2004)
105.

65 Zie de literatuur over de eerste feministische golf in het algemeen en het artikel van
josine Blok en Jannie Poelstra, 'Het verbod van het onderzoek naar het vaderschap en
de dubbele moraal' in: Socialisties-Feministiese Teksten 1 (Feministische uitgeverij Sara
1978) 125-168, in het bijzonder.
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66 Waarschijnlijk bij de Leidsche Katoenmaatschappij aan de Herengracht. Dit gezin
beweegt zich van het Van Dishof naar de Kru isstraat, naar de H averstraar, naar de
Vestestraa r. naar de Uirersregrachr, naar de 4e Binn envesrgrachr , wonen ook nog op
een ander nummer in de Vestestraat, en verde r kom ik nog de stra ten Middelstegracht
en O esterkerksreeg tegen.

67 Zie : noor 48 vindplaats. Wel die van Maria Sophia van Dieren , geen zus, mogelijk een
nich t, d ie in 1935 werd opge nomen. Zij komt te wonen in het H . Geesthofje 2a. Ze
moet hiervoor al het haar resterende geld afstaan, dat is een bedr ag van 280 gulden.
Na haar overlijden in 1936 resteert hier nog 164 gulden van. Als zij was overleden als
het door haar ingebrachte bedrag opgebru ikt zou zijn, dan zou Maatsch appelijk
Hulpbetoon 145 gulden per jaar voor haar betalen en het R.K. Parochiaal Armbestuur
75 gulden. Voor het strenge (nonnen)reg ime dat heersre in dit tehui s zie: Frits
Boersma, 'Economische en sociale verho ud inge n: breuk mer het verleden ' in: Blom,
Leiden IV, 8I.

68 Gegevens over analfabetisme ben ik bij mijn onderzoek naar de fami lie Van Steen niet
eerde r tegengekomen. Het gebrek aan tekenen van analfabetisme samen met de ge
gevens over werk, inkomen enz. - voor zover voor handen - doen vermoeden dat mijn
familietak een (relatieve) welstand genoo t; ze behoorde in ieder geval niet tor de arm
sten.

69 Dit is nu de Van der Werfstraat.
70 Haar huisje is echter te klein om daar de bruiloft te vieren, dus vieren ze deze volgens

het verhaal in het koffiehui s van zijn vader Maarten. Deze staat op dat adres Oude
Herengracht IQ echter niet meer als koffiehuishouder geregistreerd , maar alleen als
veeho uder. Maar mogelij k beschikte hij wel over voldoende ruimte.


