
 

Boudewijn Franciscus Krantz (1806-1878) keldergraf 232, vak C 
Textielfabrikant; politiek en maatschappelijk actief 

 

Personalia 

Geboren: 3 januari 1806 te Den Haag 

Zoon van: Johannes Justus Krantz en Cornelia Sebilla van de Laar 

Huwelijken: op 22 maart 1848 met Marie Antoinette Kist te Den Haag en op 8 juni 

1859 te Leiden met Hendrika Francina Kist 

Overleden: 8 december 1878 te Leiden 

Begraven: 12 december 1878 

 

Samenvatting 

Boudewijn Franciscus Krantz (roepnaam Frans) wordt in 1806 geboren als vierde 

van negen kinderen in het gezin Krantz-van de Laar. Zijn vader is in 1799 met 

compagnon Nolet een lakenhandel in Den Haag begonnen en in 1809 komt er ook 

een bedrijf in Leiden. De Leidse firma vestigt zich in een complex tussen de 

Langestraat en de Herengracht. Al vrij snel trekt Nolet zich terug en komt het bedrijf 

in handen van de familie Krantz en dat zal tot 1978 het geval zijn. 

 Zijn oudere broer Johannes Justus komt in 1826 

in het bedrijf en drie jaar later volgt ook Frans. Hun 

vader, Johannes Justus sr., is in beide bedrijven 

eigenaar/firmant, Johannes Justus jr. is dat in 

Leiden en Frans in Den Haag. Vanaf 1826 opereren 

de Haagse en Leidse firma afzonderlijk; wel is de 

familie Krantz het bindend element. Het Leidse 

bedrijf heeft de naam ‘J.J. Krantz en Zoon’, het 

Haagse ‘Krantz en Zoon’. Begin 1839 kopen beide 

zonen hun vader uit, die later in dat jaar zal komen 

te overlijden. 

 In 1846 overlijdt Johannes Justus jr. De achter-

gebleven weduwe, Marie Antoinette Krantz-Kist, 

verkoopt de Leidse fabriek aan haar zwager Frans 

en treedt kort daarna met hem in het huwelijk.  

 
Boudewijn Franciscus Krantz 

Uit dit huwelijk worden tussen 1849 en 1855 vijf kinderen geboren. In 1856 overlijdt 

Marie. Drie jaar later hertrouwt Frans met Henrika Francina Kist, een jongere zus van 

Marie. Ook met haar krijgt hij vijf kinderen. 

 Frans Krantz zet zich te Leiden voor veel maatschappelijke zaken in. Hij beijvert 

zich voor de oprichting van het Werkhuis en is van 1851 tot zijn overlijden lid van de 

gemeenteraad. Daarnaast heeft hij vele bestuursfuncties en commissariaten. 

 Hij overlijdt op 8 december 1878, tweeëntachtig jaar oud. Het bedrijf Krantz zal 

daarna nog precies honderd jaar standhouden. 



Volledige versie 
 

Het ouderlijk gezin 

Boudewijn Franciscus (Frans) Krantz wordt op 3 januari 1806 in Den Haag geboren. 

Vader Johannes Justus Krantz (1774-1839) en moeder Cornelia Sebilla van de Laar 

(1778-1860) krijgen negen kinderen, waarvan Frans de middelste is. De andere zijn: 

Louisa Cornelia (1800-1853), Ewoutje Hendrika (1802-1837), Johannes Justus 

(1803-1846), Arnoldus Justus (1807-1825), Cornelia Sibilla (1808-1881), Maria 

Gesina (1810-1896), Sophia Elisabeth (1812-1827) en Johanna Justina (1817-1908). 

 

Zijn zakelijk leven 

In 1829 komt Frans als junior-firmant in het familiebedrijf dat zijn vader heeft gesticht. 

Het bedrijf heeft twee vestigingen: ‘Krantz en Zoon’ te Den Haag en ‘J.J. Krantz en 

Zoon’ te Leiden, die vanaf 1826 beide zelfstandig opereren. Frans is aanvankelijk, 

samen met zijn vader, betrokken bij de Haagse firma. Het Leidse bedrijf wordt 

verplaatst naar het gebied tussen de Oude Singel en de Langegracht, waar het 

bedrijf tot het eind gevestigd zal blijven. In 1839 kopen de broers hun vader uit, die 

tot dat moment zowel in Den Haag als Leiden eigenaar/firmant is geweest.  

 In 1846 overlijdt plotseling Frans’ oudere broer Johannes Justus jr., die in het 

Leidse bedrijf een positie had, vergelijkbaar met die van Frans in Den Haag. De 

achtergebleven weduwe, Marie Antoinette Kist, verkoopt de Leidse fabriek aan haar 

zwager Frans en treedt op 22 maart 1848 met hem in het huwelijk. 

 Frans Krantz blijft daarna, tot zijn dood in 1878, eigenaar/firmant van zowel het 

Haagse als het Leidse bedrijf. Wel is er vanaf 1864 een aantal mede-eigenaren.  
 

 
Spinnerij van de lakenfabriek J.J. Krantz (eind negentiende eeuw) 



 

Zijn gezinnen 

Het huwelijk van Frans met zijn schoonzus Marie Antoinette Kist (1815-1856) wordt 

op 22 maart 1848 in Den Haag voltrokken. Het echtpaar krijgt vijf kinderen: Maria 

Antoinette (1849-1926), Arnoldus Justus (1850-1891), Jeanne Aldonce (1852-1857), 

Cornelis Hendrik (1853-1923) en Henriëtte Francina (1855-1921). 
 

 
Huwelijksakte Boudewijn Franciscus Krantz met Marie Antoinette Kist 

 

 Marie Antoinette komt in 1856 te overlijden. Drie jaar later, op 8 juni 1859, 

hertrouwt Frans in Leiden met zijn andere schoonzus, Hendrika Francina Kist (1824-

1881). Ook met haar krijgt hij vijf kinderen: Willem Herman (1860-1903), Leonard 

Pieter (1861-1885), Justina Maria (1864-1925), Jeanne Aldonce (1864-1928) en 

Anthonie Boudewijn (1867-1894). 

 

Lidmaatschappen 

Tussen 1826 en 1828 is Frans in Den Haag officier van de schutterij. Wellicht dat hij 

vanwege zakelijke activiteiten dit maar kort is geweest. In 1835 wordt Frans, ook te ’s 

Gravenhage, lid van de ‘Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en Weten-

schappen’. In de veertiger jaren van de negentiende eeuw wordt hij honorair lid van 

het ‘Muzijk-Gezelschap Musis Sacrum te Leyden’. Ook is Frans Krantz lid van het 

Korps Rustbewaarders. 

 

Maatschappelijke verdiensten 

Frans Krantz zet zich voor veel maatschappelijke zaken in Leiden in. Hij werkt mee 

aan de oprichting van het Werkhuis, een soort voorloper van de Sociale Werkplaats, 

is van 1851 tot zijn overlijden in 1878 lid van de gemeenteraad. Ook is hij lid van de 

Kamer van Koophandel, commissaris van de Leidse Broodfabriek en bestuurslid van 



de Leidse Schouwburg. Verder is hij voorzitter van de Maatschappij voor Toonkunst, 

de Maatschappij tot Nut van het Algemeen, de vereniging Het Algemeen Belang en 

de Stedelijke Werkinrichting. Daarnaast is hij lid van de Gemeentecommissie van de 

Nederlands Hervormde Kerk. 

 

Zijn begrafenis 

De begrafenis vindt plaats op 12 december 1878 en wordt geleid door Ds. H.G. 

Hagen, die getrouwd is met Suzanna Philippina Antoinette Krantz, dochter van 

Johannes Justus Krantz jr., en derhalve een stief-schoonzoon van de overledene. 
 

 
Graf 232, waarin Boudewijn Franciscus Krantz in 1878 is begraven. Later worden zijn tweede 

vrouw Hendrika Francina Kist1 (in 1881) en hun zoon Willem Herman (in 1903) nog bijgezet 
 

 Volgens het Leidsch Dagblad van 12 december was het een indrukwekkende 

begrafenis. De krant meldde: 

De stoet bestond uit een lijkkoets en vier volgkoetsen, waarin de familieleden van 

den overledene gezeten waren, terwijl aan weerszijden van den lijkwagen twaalf 

meesterknechts der fabriek als slippendragers gingen. Achter den stoet sloten zich 

bovendien aan het gemeentebestuur, leden van den gemeenteraad en bestuurderen 

van instellingen waarvan de overledene mede-commissaris was. 

                                            
1
 In de Burgerlijke Stand komt zij tot en met het overlijden in 1878 van haar man Boudewijn Franciscus 

Krantz voor als Hendrika Francina Kist; in haar overlijdensakte en op de grafzerk staat zij als Henriette 
Francina Kist. 



Toen het stoffelijk overschot aan den schoot der aarde was toevertrouwd, gevoelde 

de burgemeester dr. W.C. van der Brandeler zich gedwongen eenige woorden aan 

de nagedachtenis van den diepbetreurden doode te wijden. ‘De gemeente verliest in 

hem een waardig behartiger harer belangen en hoezeer hij dan ook in zijne 

betrekking als raadslid ieders vertrouwen genoot, blijkt wel daaruit dat hij gedurende 

ruim een kwart eeuw telkens herkozen werd. Maar ook als fabrieksstad heeft Leiden 

veel aan hem te danken. Als industrieel toch heeft hij niet weinig meegewerkt om den 

door hem beoefenden tak van industrie steeds hooger op te voeren en meer uit te 

breiden. Steeds kenmerkte zijn leven zich door rechtschapenheid, gepaard met een 

edele humaniteit. Waar en wien hij meende te moeten weldoen, daar liet hij dit niet 

na’. 

 
De firma Krantz 

Op 29 juni 1799 beginnen Johannes Justus Krantz en Arnoldus Nolet in Den Haag 

een lakenhandel en stoffenwinkel in het huis ‘De Zeeman’ op de hoek van de 

Spuistraat en Venestraat. 

 In 1808 breiden Krantz en Nolet hun activiteiten in Den Haag uit met de fabricage 

van papier, waarvoor de firma ‘Krantz, De Charro & Co’ wordt opgericht. Voor deze 

fabricage wordt de Brouwersmolen gekocht. Deze papierfabriek krijgt van koning 

Lodewijk Napoleon het predicaat ‘Koninklijk’.  

 Een jaar later vestigen Krantz en Nolet zich ook in Leiden door de overname van 

de bedrijfspanden van Willem van Lelyveld, die gelegen zijn tussen de Langestraat 

en de Herengracht. Hier beginnen zij met de productie van wollen stoffen. Vanaf het 

spinnen en weven tot en met de eindbewerking wordt de gehele productie via deze 

fabriek gedaan. 

 Om onduidelijke redenen wordt op 1 januari 1812 de vennootschap ‘Krantz & 

Nolet’ opgeheven. Krantz zet de zaken - de lakenhandel en papiermolen te Den 

Haag en ook het bedrijf in Leiden - voor eigen rekening voort. Het duurt echter vijf 

jaar voordat de liquidatie geheel is afgerond.  

 In die tussentijd werkt Krantz tot 1817 samen met 

P.J. van der Horst. Op 20 augustus 1817 stopt Van 

der Horst en is Krantz de enige eigenaar van het 

bedrijf. Het complex tussen de Langestraat en de 

Herengracht wordt op 20 januari 1818 verkocht aan 

de regenten van het Minnehuis, die er een nieuw 

Oudeliedenhuis stichten.  

 Door Krantz wordt een nieuw bedrijfspand aan de 

Oude Singel (het latere nummer 88) in gebruik 

genomen. Vanuit deze locatie zal het bedrijf steeds 

verder worden uitgebreid tot haar opheffing in 1978. 

 Tot 1822 is er geen mechanisatie; daarna wordt 

gewerkt met paardenkrachten en vanaf 1827 met 

stoommachines. Niet alleen de mechanisatie, maar 
 

Oudenliedenhuis Herengracht 



ook het personeel breidt zich verder uit: 16 man in 1823, 56 in 1828 en 100 in 1833. 

 In 1826 komt het Leidse bedrijf geheel los van de Haagse vestiging, waar ook de 

papierfabriek wordt beëindigd en de molen wordt verkocht. Frans’ oudste broer, 

Johannes Justus Krantz jr., wordt junior-firmant in Leiden en de naam van de Leidse 

lakenfabriek wordt ‘J.J. Krantz en Zoon te Leiden’. In 1829 treedt ook Frans toe als 

junior-firmant te Den Haag, waar de lakenhandel wordt voortgezet onder de naam 

‘Krantz en Zoon te Den Haag’. Vanaf 1832 zijn beide broers directeur-firmant. 

 Verdere expansie van de Leidse fabriek volgt. Het bedrijf wordt uitgebreid door de 

overname van de verouderde spinnerij van Dozy, iets verder op de Oude Singel. Dit 

bedrijf wordt onder de naam ‘Wollegarenfabriek’ geëxploiteerd tot 1836. Wegens 

tegenvallende resultaten worden de gebouwen van de spinnerij overgedaan aan de 

lakenfabriek J.J. Krantz en Zoon. In 1837 wordt een nieuwe spinnerij en vollerij in 

gebruik genomen in een nieuw ontworpen gebouw aan de Langegracht. 

 Beide zoons kopen per 1 januari 1839 hun vader uit, die op 11 november 1839 zal 

komen te overlijden, en zetten samen de bedrijven in Leiden en Den Haag voort, die 

elk hun eigen weg gaan. Aan de samenwerking tussen de broers komt onverwacht 

een einde als Johannes Justus jr. op 4 februari 1846 overlijdt. De weduwe Marie 

Antoinette Kist zet de zaak eerst nog voort, bijgestaan door haar zwager Frans. Op 

13 maart 1848 koopt deze haar uit voor ƒ 42.000,- en trouwt hij met haar.  

 Frans laat zich bijstaan door anderen: in 1849 

wordt Caspar van der Gracht fabrieksdirecteur en 

in 1861 wordt Van der Gracht opgevolgd door 

Ernst Vogelzang, die tot 1883 blijft. Daarna 

bestaat de directie van de Leidse firma J.J. 

Krantz en Zoon tot 1959 uit louter familieleden. 

Dit zijn: twee zonen van Johannes Justus jr. 

(weer een Johannes Justus en weer een 

Boudewijn Franciscus jr.), twee zonen van 

Boudewijn Franciscus sr. (Cornelis Hendrik en 

Arnoldus Justus) en drie zonen van Cornelis 

Hendrik (opnieuw een Boudewijn Franciscus en 

verder Leonard Pieter en Adriaan). Deze Adriaan 

is de laatste Krantz; hij is van 1918 tot 1959 

directeur. 

 In de directie van het Haagse firma ‘Krantz en 

Zoon’ zitten na vader Johannes Justus en zoon 

Boudewijn Franciscus vanaf 1878 geen Krantzen 

meer. Het bedrijf blijft nog tot 1883 bestaan en 

wordt dan opgeheven. 
 

Krantz op de Wereldtentoonstelling 
 in Parijs (1867) 

 

In het begin van de jaren zeventig van de 19e eeuw breiden de activiteiten in Leiden 

zich uit met de productie van wollen dekens. Hiervoor wordt een nieuw fabrieks-

gebouw bij de Zandstraat en de Baatstraat in gebruik genomen. Deze activiteit is 



echter geen succes en het pand wordt in 1877 overgedaan aan de firma Jan 

Zuurdeeg en Zoon. 
 

 
Bedrijvencomplex van Krantz tussen Langegracht en Oude Singel 

 

 Het familiebedrijf J.J. Krantz en Zoon blijft het uitstekend doen, wat met name te 

danken is aan de hoge kwaliteit van het geproduceerde Leidse laken, waarmee men 

bijna een monopolie positie inneemt op de markt voor uniform- en livreistoffen. Naast 

het bedienen van de Nederlandse markt wordt ook begonnen met export. Van alle 

lakenfabrieken in Leiden is in 1899 alleen nog Krantz over.  

 Het bedrijvencomplex groeit tot vrijwel het gehele blok tussen Oude Singel, 

Volmolengracht en Langegracht in beslag wordt genomen. 

 In de nacht van 2-3 juli 1956 woedt er een felle brand in een deel van het fabrieks-

complex, waarna enkele panden worden vervangen door nieuwbouw. In de zestiger- 

en zeventigerjaren van de 20e eeuw komt de fabriek van Krantz - zoals vele 

textielbedrijven in Nederland - in zwaar weer en in 1977 ontstaan er financiële 

moeilijkheden. Drie jaar eerder waren er nog plannen voor een verhuizing naar het 

Waardeiland. De gemeente wil de gebouwen opkopen, maar vindt de vraagprijs van 

Krantz te hoog. Het ziet er naar uit dat de fabriek zal moeten sluiten en in de loop 

van het 1977 wordt de fabriek ontmanteld. Een deel van de machines verhuist naar 

de Vaalser Textielfabrieken in Limburg, die door Krantz zijn overgenomen.  

 In Leiden blijft alleen nog een kleine administratieve afdeling over. Een jaar later 

wordt definitief duidelijk dat er voor de textielindustrie in Nederland niet veel toekomst 

meer is. Krantz gaat definitief ten onder. De gebouwen worden in 1981 gesloopt. 

 Op de plaats van de gebouwen aan de Langegracht wordt in 1984-1986 het 

nieuwe politiebureau gebouwd. Aan de Oude Singel zijn appartementen gebouwd, 

waarin nog een gevelteken met een wolwasser is te zien. Op het binnenterrein is in 

1983-1984 de parkeergarage van de Digros neergezet. 

 



 

Gevelteken Oude Singel 88 
 

In de voorgevel van Oude Singel 88 is 

in 1985 het hiernaast afgebeelde 

gevelteken geplaatst. Hierop is een 

wolwasser met drie manden blauwe 

wol afgebeeld. Deze gevelsteen werd 

ooit gevonden in de voormalige Zout-

keet en werd daarna ingemetseld in de 

gevel van de lakenfabriek J.J. Krantz 

en Zoon. Nadat de fabriek was ge-

sloopt en er op deze plaats apparte-

menten waren gebouwd, heeft de VvE 

de gevelsteen geadopteerd, laten op-

knappen en in de gevel laten plaatsen. 
 

 

 

Gemeentearchief aan de Boisotkade 
 

De ongehuwde Arnoldus Justus Krantz, 

zoon van Boudewijn Frnciscus, liet bij zijn 

overlijden op 2 januari 1891 aan de 

gemeente Leiden ƒ 40.000,- na om 

hiermee een nieuwe gemeentearchief te 

kunnen stichten. Dit archief werd tussen 

1891 en 1893 gebouwd op de Boisotkade 

2a en op 15 november 1893 in gebruik 

genomen door het onthullen van zijn 

borst-beeld, in lauwerkrans gevat, boven 

de ingang (zie hiernaast). 
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