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Leidse zoutzieders en hun keetmeyden verdienden een 
goed belegde boterham aan het Katwijks 
Noordzeewater.  

door Trudo Bosch 

 

Voor ons is zout een heel gewoon product wat je bij iedere supermarkt kunt kopen. Vroeger 
was dit een heel ander verhaal. In de Middeleeuwen pompte men met water- of windkracht 
het pekelwater op uit de grond, kookte het pekelwater en liet het zout in open kookpannen 
uitkristalliseren. Deze manier van zoutwinning was echter een kostbare zaak, de stookkosten 
waren hoog en omdat het pekelwater een laag zoutgehalte had, was de opbrengst bijna 
nihil. Men begon toen met moernering, ook genaamd selnering of darinkdelven, wat staat 
voor het uitgraven van door de zee overspoeld veengebied. Bij dit proces werd de 
zogenaamde uitgegraven darink (veen met zeewater) in speciale ovens verbrand. Aan de 
overgebleven as werd water toegevoegd en het geheel werd uitgekookt, waarna zout 
overbleef. Deze manier van zoutwinning bracht grote rijkdom aan enkele grote steden maar 
zorgde ook voor een grote bedreiging van deze steden. De (te) veel weggraven darink zorgde 
voor een maaivelddaling waardoor de zee bij een dijkdoorbraak vrijspel kreeg. In 1421 leidde 
dit er toe dat de Sint-Elisabethsvloed grote verwoesting aan kon richten, waardoor een 
aantal dorpen door de zee weggespoeld werd. Wel heeft de Sint-Elisabethsvloed ons een 
aantal prachtige natuurgebieden geschonken, zoals de Biesbosch en het Hollands Diep. In 
1515 werd deze manier van zoutwinning uiteindelijk door Karel V, graaf van Holland en 
Zeeland, verboden. 

In Nederland liet men het zout toen per schip uit onder andere Spanje en vanaf het eiland 
Bonaire komen. Dat gebeurde eerst vanuit de Franse baaien Bourgneuf en La Rochelle, later 
Portugal en Spanje  (Setubal), vanaf ca. 1600 Kaap Verdië en Venezuela. Daar werd het zout 
gewonnen uit zeewater. Onder invloed van de zon liet men het zeewater in zoutpannen 
verdampen waarna het zout achterbleef. Iets dat hier met ons koude klimaat niet mogelijk 
is. Echter, omdat zout als conserveringsmiddel en als smaakstof gebruikt werd, was de vraag 
groter dan het aanbod. Het zout werd hierdoor ontzettend duur en stond eigenlijk alleen bij 
de rijkere families op tafel. 

Inmiddels zochten de zoutzieders, de eigenaren van de zoutschuren, naar een nieuwe 
mogelijkheid om in Europa zout te winnen Die werd omstreeks 1570 gevonden in het 
zogenaamde gradeerwerk. Een gradeerwerk bestond uit een hoge wand die gemaakt was 
van een houten geraamte waarin dichte takkenbossen waren gestoken. Door gebruik te 
maken van windmolens werd zeewater via houten goten naar boven gemalen. Bovenop het 
gradeerwerk lagen houten goten voorzien van gaatjes waar het opgepompte zeewater in 
terecht kwam. Het zeewater werd door de gaatjes over de takkenbossen verdeeld en 
druppelde langzaam langs de wand van takkenbossen naar beneden. Onder invloed van 
warmte, zonlicht en de aanwezige wind ontstond er een gedeeltelijke verdamping van het 
water, waarna het resterende pekelwater met een hoger zoutgehalte onderin het 
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gradeerwerk achter bleef. Hierna werd het geconcentreerde pekelwater door middel van 
houten goten naar pekelbakken of kelders gevoerd en kon men overgaan tot het zieden 
(indampen), met een hogere zoutopbrengst als resultaat. Dit zieden geschiedde aanvankelijk 
in aardewerk, later in loden en vervolgens in ijzeren pannen. Maar doordat de pannen 
steeds groter werden, waren ook de productiekosten aanzienlijk duurder geworden. 
Doordat ze ook toen al inzagen dat er om te blijven stoken erg veel bomen omgehakt 
moesten worden, schakelde men van hout over op bruin- en steenkool.  

Het zou echter nog tot 1808 duren voordat het gradeerwerk hier werd toegepast. Tot die tijd 
werd zout uit zeewater uitgekookt in zogeheten zoutketen. Al in 1557 was er een vergunning 
afgegeven aan Jacob Pieterszn. Verwer en Jacob Aelbrechtszn. van Dam (1506-??) voor het 
oprichten van een zoutkeet in Leiden. In de vergunning was onder andere bepaald dat het 
voor de duur van tien jaar verboden was om in de omtrek van twee mijlen rond Leiden een 
zoutkeet op te richten. Echter, al na vijf jaar werd er tussen Leiden en de Zijlbrug onder 
Zoeterwoude op het erf van Jacob Pieterszn. een tweede zoutkeet opgericht. Hiervoor werd 
direct een nieuwe vergunning opgesteld waarin bepaald werd dat de eerste zoutkeet door 
Jacob Aelbrechtszn. en de tweede zoutkeet door Jacob Pieterszn. zou worden geëxploiteerd. 
Tevens moesten beide zoutketen tien jaar lang ‘6 Pond van veertig grooten ’s jaars’ betalen. 

Later is de zoutkeet van Jacob Aelbrechtszn. van Dam overgegaan in handen van zijn zoon 
Jan Jacobszn. van Dam (1539-1621)  en de zoutkeet van Jacob Pieterszn. Verwer in handen 
van Gerrit Adriaenszn. en Claes Claeszn. Als gevolg van de Spaanse belegering van de stad 
Leiden en de vele overstromingen in Holland werd de aanvoer van het grofzout, dat toen 
vooral uit Frankrijk en Spanje kwam, ernstig belemmerd. Door deze crisis kwam er om de 
bestaande zoutketen te beschermen een verbod tot oprichting van andere zoutketen voor 
de duur van tien jaar in de omtrek van twee mijlen rond Leiden, met een ‘recognitie van 6 
Ponden van 40 gr. ’s Jaars’ voor tien jaar, te betalen door de nieuwe eigenaren. 

 

Door het Hoogheemraadschap 
van Rijnland was er bij Katwijk 
een ‘waterloosinghe’ richting 
zee gegraven waar de Leidse 
zoutzieders graag gebruik van 
wilden maken. (Afb. 1) In 1578 
werd er dan ook een verzoek bij 
het Hoogheemraadschap 
ingediend om de ‘gravinge 
aldaer’ voor de aanvoer van 
vers zeewater te mogen 
gebruiken. Omdat de vaart (het 
latere Mallegat) geen open 
verbinding naar zee meer had, 
was het voor het 
Hoogheemraadschap geen 

Afbeelding 1 Topografische kaart van het Hoogheemraadschap Rijnland 
omstreeks 1630. Het Mallegat liep vanaf de Oude Rijn door tot aan het huidige 
Noordeinde. 
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bezwaar als dit door de zoutzieders hersteld zou worden. Wel moest er nabij de Rijn een 
soort drempel als waterkering worden aangelegd. De zoutzieders kozen echter als alternatief 
voor een hoog boven het strand liggende goot. Een keuze waar ze in 1590 al spijt van 
hadden.  

Er werd een nieuwe aanvraag ingediend om speciale zeewaterschuiten in het Mallegat af te 
mogen meren en om op het strand een houten buisleiding van 360 voet (ca 113 meter) 
waterpas in te graven. Aan de ene kant lag deze buisleiding in zee en aan de andere kant 
mondde deze uit in een bak van 12 x 24 voet. Vanuit deze bak werd het zeewater gemalen in 
een ‘houten masten goot’ met een afschot van elf voet (over een lengte van ca. 170 meter) 
om vervolgens door een duinstrook, een binnenkolk en een dam op een natuurlijke wijze af 
te vloeien richting de zeewaterschuiten die in het Mallegat lagen. (Afb. 2) Hierna werden de 
volgeladen zeewaterschuiten door de schippers richting de zoutketen in Leiden gevaren. Het 
Hoogheemraadschap had hier geen bezwaar tegen en keurde de plannen goed. Deze 
methode is dan ook met succes tot 1789 uitgevoerd. 

Nadat de Rijnlands 
uitwateringssluizen voltooid waren, 
meenden de zoutzieders dat ze de 
huidige vrij omslachtige methode om 
het zeewater in Katwijk af te tappen 
en naar Leiden te vervoeren, 
aanmerkelijk zouden kunnen 
verbeteren. De ‘Keetmeesteren te 
Leyden’, Hendrik Weyland en Jacobus 
de Fremery (1748-1826), die sedert 
1771 eigenaar geworden waren van 
de zoutketen, dienden een verzoek in 
bij het Hoogheemraadschap om in 
één van de valdeuren van de 
buitensluis een kleine, met een schuif afsluitbare opening te mogen maken. Tevens om bij 
een hoge waterstand met speciale vaartuigen in de sluis te mogen varen, zodat het 
benodigde zeewater via de opening afgetapt kon worden. Ze garandeerden dat er met deze 
methode geen schade aan de sluis toegebracht kon worden, waarna het 
Hoogheemraadschap hun goedkeuring gaf (Afb. 3). Wel stelde het Hoogheemraadschap een 
aantal voorwaarden. Zo mocht de diameter van de opening in de valdeur niet groter zijn dan 
‘zes Rijnlandse duimen’ en minimaal ‘drie Rijnlandse voeten’ boven Amsterdams Peil 
uitsteken. Tevens moest deze voorzien zijn van een deugdelijke ‘schuif of klinket’. Als het 
zeilen op het kanaal of het doorvaren van bruggen of sluis niet mogelijk was, mochten de 
schippers geen haken of bomen tegen de deuren, schuiven of muren zetten. Bij overtreding 
hiervan kwam het hen op een boete van drie gulden per incident te staan en deze boete 
mocht door de arbeiders ter plaatse aan de Uitwatering geïnd worden. Het zeewater dat 
door de opening van de valdeur naar binnen liep moest via leren slangen of houten goten 
doorgevoerd worden naar de zeewaterschuiten. Na het volladen van de zeewaterschuiten 
moesten de slangen of goten direct verwijderd worden, dan pas mocht het zeewater naar 

Afbeelding 2 Tekening van het Hoogheemraadschap Rijnland. Vanuit 
een bak van 12 x 24 voet werd het zeewater vanaf het strand 
opgepompt naar de zoutwaterschuiten. 
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Leiden vervoerd worden. Het geheel stond onder toezicht van de directeur der Katwijkse 
Uitwatering. De jaarlijkse recognitie werd door het Hoogheemraadschap gesteld op 25,00 
gulden, wat ook voor die tijd een vrij laag bedrag was.  

Op het moment dat de vergunning door het 
Hoogheemraadschap verleend werd, was deze 
nog optimistisch over de toen gereedgekomen 
stoommachine in het kanaal.1 Het eerste 
Katwijkse stoomgemaal was opgezet om bij eb 
een grote hoeveelheid water die opgebouwd 
was in de binnenboezem door te spuien richting 
zee om zo de verzanding van de Buitenwatering 
tegen te gaan. Tijdens dit proces mochten de 
zoutzieders dan ook geen zeewater aftappen. 

Naar  aanleiding van het overlijden van Hendrik 
Weyland werd omstreeks 1789 een 
overeenkomst aangegaan door zijn zoon Petrus 
Weyland (1745-1806) en Jacobus de Fremery 

betreffende de voortzetting van de firma Weyland en De Fremery.  

In 1806 kwam Petrus Weyland op 61-jarige leeftijd te overlijden. Zijn echtgenote Anna 
Aleida Schuylenburg (1752-1815) geeft in een familiebericht aan: “Ik verlies in hem den 
braafsten Man, en zyne eenige Dochter betreurd den trouwhartigste Vader! Diep bedroefd 
wenschen wy echter Gode te zwijgen, en ons optebeuren door den troost van den 
Godsdienst, en de gegronde gedagten op het zalig einde van den Overledenen”, Leiden 19 
maart 1806. 

Omstreeks 1808 deed Casparus de Fremery (1775-1853), zoon van Jacobus de Fremery, een 
belangrijke ontdekking. Door een kijkje te nemen over de oostelijke grens kwam hij in 
aanraking met de Duitse uitvinding van het gradeerwerk. Hij zag in dat het ook in Katwijk 
mogelijk moest zijn om het water ter plaatse direct in te dampen. Casparus bedacht om op 
een strook grond langs de noordoostzijde van het Uitwateringskanaal, vanaf de brug met de 
drijfdeuren tot aan de Eerste Katwijksche stoommachine een gradeerwerk op te richten. Het 
benodigde zeewater kon door de al bestaande opening, die in één van de valdeuren van de 
buitensluis zat, afgetapt worden en met de zeewaterschuiten worden vervoerd. Eenmaal bij 
het gradeerwerk ter plaatse kon het door de stoommachine boven in het gradeerwerk 
worden gepompt. Hij diende bij het Hoogheemraadschap een verzoek in en kreeg direct hun 
goedkeuring. (Afb. 3) Per gebruikte roede grond moest de firma Weyland en De Fremery 
jaarlijks een stuiver ‘aan handen van den heer Rentmeester van Rijnland’ betalen. Het 
gekapte hout  dat nodig was voor de opbouw van het gradeerwerk bleef eigendom van het 
Hoogheemraadschap. Achter het gradeerwerk werd door Casparus een klein perceel 

 
1 ‘Het 1e gemaal van Katwijk, een totale mislukking en een grote financiële aderlating’.  
Magazine Genootschap Oud Katwijk, mei 2015. 
 

Afbeelding 3  De Katwijkse Buitensluizen omstreeks 1925. 
In het midden de binnenzijde van de buitensluisdeur met 
de zeewater-inlaat. De houten buisleiding werd met een 
touw opgehaald en weer  neergelaten om het zeewater af 
te tappen. 
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teelland met de naam ‘Het Boschje’ aangekocht. Of het teelland, met een oppervlakte van 
44 roeden, als teelland gebruikt werd of diende voor opslag van materialen is niet bekend, 
hoewel het laatste aannemelijker is. 

Al direct na de start van de onderneming was Casparus ontevreden over de behaalde 
resultaten. Door het afgeven van de doorntakken kwamen er namelijk onzuiverheden in het 
zout waardoor Casparus al in augustus 1809 afstand wilde doen van de onderneming. Met 
toestemming van het Hoogheemraadschap werd het gradeerwerk door mr. Nicolaas Bucaille 
(1757-1836) aangekocht om het bedrijf voort te zetten en het gradeerwerk te redden van de 
ondergang. In 1811 kreeg Bucaille van de Staatsraad-Intendant der Financiën en van de 
Keizerlijke Schatkist in Holland een vergunning om de zoutziederij voort te zetten. 
Vermoedelijk werd het door het gradeerwerk geproduceerde pekelwater wel door Bucaille 
aan Casparus geleverd. Bucaille vroeg bij het Hoogheemraadschap een vergunning aan voor 
het plaatsen van zoutpannen en enkele gebouwen ten zuidoosten van het Eerste Rijnlandse 
stoomgemaal. Tevens verzocht hij om een goot door het kolenhok en de binnenplaats van 
het stoomgemaal te mogen leggen om een verbinding te maken van het gradeerwerk met 
de nieuw op te richten zoutkeet. Het verzoek werd ingewilligd onder voorwaarden dat de 
gebouwen minimaal twee roeden van de kant van het kanaal gebouwd moesten worden en 
dat ze bij het plaatsen van de goot geen schade aan de fundamenten van het kostbare 

stoomgemaal zouden aanbrengen. 

Enige tijd later verzocht Bucaille om ook de schuif in de buitensluisdeur te mogen gebruiken. 
Na advies van Simon Kros (1747-1813), ontwerper en directeur der Uitwatering, werd dit 
toegestaan. Maar inmiddels had Casparus na verkregen toestemming een koperen kraan in 
de opening van de buitensluisdeur laten plaatsen. Bucaille kreeg van Casparus goedkeuring 
om deze te mogen gebruiken, onder voorwaarden dat Bucaille het onderhoud en een derde 

Afbeelding 4  Anonieme gewassen pentekening ‘aan ‘t Canaal te Katwijk 1826’. Omstreeks 1975 geschonken aan het 
Genootschap Oud Katwijk. 
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van de jaarlijkse recognitie van 25,00 gulden zou betalen. Bovendien zouden bij het aftappen 
van het zeewater de vaartuigen van De Fremery en de Keetmeesteren van Haarlem altijd 
voorrang hebben op Bucaille.  

Dat de winning van zout uit zeewater een goed belegde boterham opleverde, was ook niet 
aan de aandacht van de overheid ontsnapt als het ging om belastingheffing. Op 12 mei 1819 
werd de ,’Wet nopens eene belasting op het zout en de pekel’ van kracht. In art. 10 is te 
lezen; ‘Geene gradeerhuizen zullen opgerigt mogen worden zonder ons speciaal consent’. 
Ieder vat zeewater dat gegradeerd werd, stond gelijk aan één pond ruw zout. Van de 
zeewaterschuiten moest bekend zijn hoeveel vaten zeewater erin vervoerd konden worden 
en clandestiene uitdamping werd bestraft als verboden invoer. Voor de firma Weyland en De 
Fremery was dit geen belemmering om door te groeien in de zoutindustrie. Eind 1827 
hadden ze het gradeerwerk weer van Bucaille overgenomen en het bouwwerk verder 
uitgebreid. Tevens werd er met toestemming van het Hoogheemraadschap een 
stoommachine gebouwd met een grote zeewaterbak en twee kleinere ontvangbakken. Ook 
mocht er ter diepte van het kanaal een bassin gegraven worden voor de berging van 
zeewaterschuiten en vlotten. 

Inmiddels was het gradeerwerk overgaan in handen van de tweede zoon van Casparus, de in 
Leiden geboren Johannes Andreas de Fremery (1801-1865). Naast zoutzieder was Johannes 
een Nederlands politicus die in 1849 als Kamerlid voor Leiden, Thorbecke opvolgde. Vrijwel 
direct werd Johannes als jonge directeur geconfronteerd met de Wet van 2 januari 1832. 
Deze wet beschrijft de nieuwe ingevoerde accijnsvordering, wat voor Johannes veel extra 
werk betekende. Hij moest tabellen bijhouden om aan te tonen dat het afgeleverde 
gradeerwater beneden het door de overheid gehanteerde gemiddelde bleef. (Afb. 5) 
Volgens zijn tabellen bleek dat er tussen 1833 en 1849 totaal bijna 6.500.000 vaten zeewater 
waren afgetapt, wat ongeveer 10,4 miljoen Nederlandse ponden zout opleverde.  

In het 2e jaargang van ‘Penning-Magazijn voor de Jeugd’ uit 1836 gaat een anonieme 
schrijver in op het gradeerwerk in Katwijk. (Afb. 6) Volgens de schrijver strekte het 

Afbeelding 5 Advertentie uit de Leidsche Courant van 20 maart 1850. Steunbetuiging van de Firma J.J.F. Ootmar uit 
Leiden.. 
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gradeerwerk zich over een lengte van ongeveer 300 Nederlandse ellen (d.w.z. meters) uit 
langs het kanaal. Het bestond uit twee, door timmerwerk omgeven, evenwijdige stapels van 
haagdoorntakken, ter hoogte van ruim twaalf meter. In eerste instantie werd voor het 
opvoeren van het zeewater gebruik gemaakt van één windmolen. Later kwam er een tweede 
windmolen bij en vanaf 1827 gebruikte men een ‘moderne’ stoommachine die westelijk in 
een naastliggend gebouw was ondergebracht. Het zeewater werd vanuit platte 
zeewaterschuiten door middel van een hevel overgepompt in houten bakken en van daaruit 
opgepompt tot bovenop het gradeerwerk. Uiteindelijke zou het gradeerwerk een lengte 
krijgen van 500 meter.  

Voor de jeugd was het imposante gradeerwerk ook te bezichtigen en de anonieme schrijver 
prijst het dan ook als volgt aan; ‘is men gelukkig genoeg om deze fabrijkwerktuigen in 
persoon te kunnen bezigtigen, dan moet men vooral niet verzuimen om, langs de daarvoor 
geschikte  trappen, tot op de bovenvloer der takkebossen te klimmen, die een aangenaam 
vergezigt naar Rhijnsburg, de beide Katwijken en de Noordzee bied’. Natuurlijk zaten er in de 
excursies ook leerzame scheikundige elementen maar daar zal ik in dit artikel niet verder op 
ingaan. 

Naast de handel in 
zout liet Johannes 
zien over meer 
handelsgeest te 
beschikken. Met 
betrekking tot de 
Katwijkse visserij was 
hij op 2 mei 1838 
medeoprichter van 
de ‘Katwijksche 
Maatschappij tot 
uitoefening van Kust- en Steurharingvisscherij’. 

In 1845 werd er wederom gewerkt aan een nieuwe Zoutwet. Omdat in de zoutsector de 
controle door de belastingdienst moeilijk was uit te voeren, wilde de overheid van de 
zoutzieders af.  Johannes, die vernomen had dat de overheid zijn gradeerwerk af wilde 
kopen, was het niet eens met deze opvatting. Hij zocht steun bij de scheikundige, professor 
Gerardus Johannes Mulder (1802-1880), en stelde op 21 maart 1851 openlijk vragen in de 
‘De Nederlander’ (ook genaamd Nieuwe Utrechtsche Courant).  Een week later  publiceerde 
professor Mulder een brochure in ‘De Nederlander’ onder de titel ,’De Oude en de Nieuwe 
Wet op het Zout’. Daarin stelde hij het opmerkelijk te vinden dat het enige gradeerwerk in 
Nederland met geld van de staat afgekocht zal worden om het hierna op te heffen en daarna 
geen soortgelijk werk meer te accepteren. Verder vroeg Mulder zich openlijk af of de 
regering het hiermee bewust onmogelijk maakte dat in Nederland nog zout werd bereid. Hij 
stelde: ,,Zou men niet met evenveel regt aan de natie de verpligting kunnen opleggen uit zee, 
met eigen vlijt, geene visch meer te verzamelen, maar die van Engelsche of Fransche vissers 
te koopen?’ In de memorie van toelichting op de nieuwe zoutwet stond onder andere dat er 
gemakkelijk abuizen in het scheikundig onderzoek van het gradeerwater konden optreden. 

Afbeelding 6 Het gradeerwerk zoals de anonieme schrijver in 1836 deze tekende in het 2e 
jaargang van Penning-Magazijn voor de Jeugd. 
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(abuizen kan in deze context ook gelezen worden als fraude maar zo ver wilde hij niet gaan). 
Mulder had een hele simpele verklaring; ‘Waarom kan men de hoeveelheid gradeerwater 
niet leren kennen? Er vaart eene schuit van Katwijk naar Leyden met gegradeerd water. Is die 
schuit eenmaal goed gewaterijkt en groeit zij niet, dan behoeft men, wanneer de schuit 
telkens geheel gevuld wordt, maar te tellen en er telkens de areometer in te dompelen. Dan 
weet men hoeveel ponden belastbaar zout er in een jaar van Katwijk naar Leiden komt’. 
Ondanks de bezwaren van Johannes en de brochure van Mulder kwam het einde van het 
enige in Nederland geplaatste gradeerwerk in zicht.  

Op 2 april 1852 verscheen van de firma Weyland  & De Fremery een advertentie in de 
‘Leydsche Courant’ waarin vermeldt staat: ‘Te Koop uit de Hand: ‘eene STOOM.MACHINE van 
4 Paardenkracht, met Pompwerk, twee MOLENS met IJzeren Assen, Drybrad, Pompwerk enz. 
waarvan eene tevens ingerigt om Hout te zagen, beide zeer geschikt voor kleine 
Poldermolens;  groote HOUTLOOTS enz, alles in gebruik geweest bij de Gradeerwerken te 
Katwijk en te bevragen ten Kantore van WEYLAND & de Fremery te Leyden, dagelijks van 10-
12ure’.  

Hierna vond nog drie maal een openbare verkoop plaats, waar bij de eerste verkoop ook 
twee schuiten werden aangeboden. Bij de tweede verkoop; ‘het Machinegebouw met 
daaraan verbonden Knechtswoning, eene Steenkolenschuur en eene partij Steenen Hoofden, 
alles tot AFBRAAK en eene parij Rondhouten’. Bij de derde verkoop ging het nog om;  ‘eene 
WATERSCHUIT, eenige STEENEN HOOFDEN en IJZEREN PIJPEN tot Afbraak en eene party 
GOTEN EN BUIZEN. Alles kan 8 dagen voor den verkoop worden bezigtigd en zijn nadere 
onderrigtingen te bekomen  ten Kantoren van den Notaris A.E. ROEST van LIMBURG, te 
Katwijk aan den Rijn, en van de Heeren WEYLAND & de FREMERY te Leyden. Zijn 
Kamerlidmaatschap moest Johannes na de Aprilbeweging van 1853 opgeven doordat hij was 
beschuldigd van belastingfraude in de zouthandel. In 1854 werd het gradeerwerk, de molens 
en de bijbehorende stoommachine gesloopt. 

Voor de firma Weyland en De Fremery betekende dit niet het einde van hun bestaan, zij 
gingen verder met het aftappen van het zeewater via de sluisdeurschuif en vervoerde het 
zeewater rechtstreeks naar de Zoutkeet aan de Oude Vest in Leiden. In eerste instantie werd 
dit uitgevoerd door jagen, later met een zeilschip dat in 1859 gekocht was van concurrent 
zoutzieder Willem de Blank uit Oegstgeest. De Blank was de opvolger van zoutzieder 
Barnaart. En het was juist deze Barnaart die in mei 1851 medeondertekenaar was van het 
request dat de ondergang van het gradeerwerk in Katwijk betekende. Toen Johannes het 
zeilschip voor ruim 222 gulden van De Blank gekocht had kon hij het niet laten om een steek 
onder water te geven. Hij zei dat de aankoop een meevaller was omdat het zeilschip zeker 
500 gulden waard was. De Blank was echter genoodzaakt het schip te verkopen daar hij 
schuldig was verklaard aan ‘inslag van zeewater in zijne zoutziederij zonder schriftelijke 
aangifte ten kantore van den ontvanger’. Hij werd door den Hoge Raad der Nederlanden 
veroordeeld tot een geldboete van 233,10 gulden, met bevel tot in beslagname van het 
vaartuig waarmee het zeewater was vervoerd. Op grond van deze vervolging kreeg hij ook 
een afwijzende beschikking op zijn verzoek voor een buitenlands paspoort. 
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Op 8 juni 1881 werd ten aanzien van Mr. Herman Louis Adriaan Obreen, Notaris in Leiden, in 
het kantoor van de firma Weyland & De Fremery een naamloze Vennootschap opgericht. 
Het Vennootschap ‘De Leidsche Zoutkeet’ was gevestigd aan de Ouden Singel in Leiden. 

Dat de belastingdienst en de zoutzieders maar niet op één lijn konden komen, blijkt uit een 
artikel in de ‘Leidsche Courant’ van 15 december 1885. In het artikel staat te lezen dat de 
toenmalige directeuren van De Leidsche Zoutkeet, P.I. de Fremery (1809-1894) en A.L. de 
Turner zich richten tot de Minister van Financiën om een herziening van de wet op de 
zoutaccijns aan te bevelen. Zij vragen om door ambtenaren een willekeurig controle uit te 
laten oefenen bij winkels en andere gebouwen waar het door hen geleverd zout gebruikt 
wordt. Wat dit verzoek opgeleverd heeft is niet bekend. 

In november 1938 nam Jhr. C.C. Röell (1882-1957), toenmalige directeur van de N.V. 
Leidsche Zoutkeet, Zoutziederij ‘Het Anker’ van zoutzieder H.F.B.M. Kortmann in Oegstgeest 
over. Kortmann  betrok toen al zout van de N.V. Koninklijke Nederlandse Zoutindustrie uit 
Boekelo en na de overname door de Leidsche Zoutkeet werd dit door hen voortgezet. Voor 
de aanvoer van zeewater voor de Leidsche Zoutkeet bleef men naar Katwijk varen om op de 
oude simpele methode het zeewater af te tappen aan de buitensluisdeur. Vanaf 1771 tot 
omstreeks 1942 hebben de zoutzieders het zeewater met hun zeewaterschuiten van Katwijk 
naar de Oude Vest in Leiden gevaren. Eerst door jagen, later door zeilschepen en weer later 
werden de zeewaterschuiten gesleept door motorboten. Echter, mede door een gebrek aan 
grondstoffen en kolen, moest de productie worden gestaakt. De keetmeyden werd op 
wachtgeld gezet en het zout werd betrokken van de N.V. Koninklijke Nederlandse 
Zoutindustrie uit Boekelo. Na de Tweede Wereldoorlog was ook dit niet meer te realiseren 
waardoor de productie in 1951 definitief werd gestopt.  

Hiermee kwam een einde aan een Leids stadsbedrijf, dat er voor gezorgd heeft dat de Leidse 
zoutzieders en vele Leidse ‘keetmeyden’ van 1771 tot aan 1951 brood op de plank hadden. 

Naschrift 

Omstreeks 1975 ontving het Genootschap ‘Oud Katwijk’ een anonieme gewassen 
pentekening met als onderschrift ‘aan ‘t Canaal te Katwijk 1826’. Op de tekening is een hoog 
houten bouwwerk te zien met daar bovenop twee windmolens.  Aan de rechterzijde een 
brug met enkele doorstroom openingen en geheel rechts een gedeelte van een stenen 
gebouw met een kap. Het had enige studie nodig om te achterhalen wat hier nu precies 
getekend was. Men kwam tot de conclusie dat het hoge houten bouwwerk het gradeerwerk 
was van de firma Weyland & De Fremery die ter hoogte van de Hoornespolder heeft 
gestaan. Rechts daarvan de brug met de drijfdeuren en uiterst rechts een gedeelte van het 
Eerste Rijnlandse Stoomgemaal dat daarnaast opgesteld stond. 

Nooit eerder was men hier een afbeelding van tegengekomen, waarvoor we de anonieme 
tekenaar zeer veel dank verschuldigd zijn. 

Trudo Bosch, 2014 
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