
 

Theodora Francina Heintz (1779-1836), zandgraf 31, vak E 

Heldin van de Kruitramp 

 

Personalia 

Geboren: 14 januari 1779 te Leiden 

Dochter van Jan Hentch en Elisabeth Palthe 

Ongehuwd 

Overleden: 1 januari 1836 te Leiden 

Begraven: 5 januari 1836 

 

Samenvatting 

Dit artikel is een verhaal over de dienstbode Theodora Francina (Doortje) Heintz, die 

tijdens de kruitramp van 12 januari 1807 een jongetje van zeven redde van het gezin 

Puttkammer, waarvoor Doortje werkzaam was. Van Puttkammer was gemeente-

ontvanger in Leiden van 1812-1839.  

 Als dank voor de redding van hun zoontje mocht Doortje rond haar vijftigste jaar 

rustig in een hofje gaan wonen en kochten de Puttkammers een graf voor haar op de 

elite begraafplaats Groenesteeg. Zij overleed op 56-jarige leeftijd op Nieuwjaarsdag 

en is daarna op Groenesteeg begraven. 
 

 
 



 

Volledige versie 
 

De kruitramp 
Het is maandag 12 januari 1807 en de Leidse vrouwen doen dus de was. Want ook 

toen was het al “Maandag - Wasdag”. Als ze rijk genoeg zijn, hebben ze er een 

werkster voor. Hun echtgenoten zijn meestal elders in de stad aan het werk. Over 

een half uurtje komen de kinderen uit school. Het is een graadje of vijf, maar bij een 

strakke westenwind en regenbuien voelt het kouder aan. Dus zijn er weinig mensen 

op straat. Het begint al te schemeren. 
 

 
Gevels aan het Steenschuur vóór de ramp met het kruitschip 

 

In het Steenschuur ligt een onschuldig ogend vrachtschip afgemeerd. Een paar 

jongens zijn erop aan het werk. Niemand let op hen. Tót de buurt wordt opgeschrikt 

door een luide knal. De mast van het schip vliegt de lucht in Mensen roepen 

verschrikt: “Wat is dat? Wat gebeurt er?” En meteen daarop davert er een oor-

verdovende explosie! 
 

 
Explosie van het kruitschip - sensatieprent uit Augsburg 



 

 Eerst is het aardedonker. Dan breekt het laatste daglicht door de rookwolken en 

ontvouwt zich een afschuwelijk schouwspel. Aan weerszijden van het Steenschuur 

ligt een complete stadswijk in puin. Her en der woeden branden. Lijken liggen op 

straat, naast kermende gewonden. Overlevenden dwalen verdwaasd rond: wáár in 

dit inferno is hun huis gebleven? De Leidenaars denken dat de wereld is vergaan. 

 

Van Puttkammer 

Aan de Breestraat tegenover het stadhuis, op het huidige nummer 115, woonde 

destijds de familie Van Puttkammer. Oude landadel uit Pommeren met een stam-

vader uit de Middeleeuwen. Het is dus eigenlijk “Von Puttkammer”. 

 In 1769 blijft een verre nazaat in Nederlands-Indië hangen aan een Leidse 

erfdochter. Hun zoon, Jonkheer mr. Leopold Petrus Adrianus (Semarang 1769 -

Leiden 1848), slaat het meisje Maria Adriana Snoeck aan de haak - ook onvervalst 

Leids patriciaat. Zelf is hij op dat moment nog niet ingelijfd in de Nederlandse Adel - 

dat gebeurt pas in 1816. Leopold is gemeenteontvanger - zeg maar: directeur 

gemeentebelastingen. In 1807 hebben de Puttkammertjes drie kinderen: Matthijs van 

tien, Jacobus Nicolaas van zeven en Antonia van zes. 

 We weten niet precies wat zich in dit gezin 

heeft afgespeeld op de ochtend van de 

ramp. Onze bronnen beginnen pas ná de 

explosie. Maar juist dankzij de kruitramp 

weten we zóveel over de dagelijkse gang 

van zaken in een dergelijk huishouden, dat 

we rustig mogen aannemen dat het bij de 

Puttkammers nét zo zal zijn gegaan. 

 Vader Puttkammer gaat ’s ochtends 

natuurlijk eerst naar het koffiehuis en dan 

naar zijn werk op het Belastingkantoor. De 

werkster komt om de gang te schrobben en 

de was te doen. De keukenmeid gaat zelf 

naar de markt, want daar heeft de dienst-

bode Doortje geen tijd voor. Die heeft voor 

dag en dauw alle kachels uitgehaald en weer 

aangemaakt. Dan het ontbijt geserveerd, de 

twee jongens naar school gebracht en de 

kleine Antonia aangekleed. Want Doortje is 

meteen ook kamer- en kindermeisje. 

 

 
De Breestraat anno 1870 

(nr. 115 is het tweede pand van rechts) 

 

Doortje en de kruitramp 

Als Doortje nog boven is, schrikt zij van een luide knal. Alsof er een kanon wordt 

afgeschoten. Haar kamer ligt aan de achterkant van het huis en kijkt uit op de 

Langebrug en de Pieterskerk daarachter. Ze ziet een lichtflits en dan davert er een 

oorverdovende explosie die haar pijnlijk tegen de deur aan smijt. Scherpe splinters 

van het vensterglas boren zich vlak naast haar in het hout; haar armen zitten vol 



 

krassen. Boven haar hoofd ratelen de pannen van het dak. Het wordt griezelig 

donker. 

 Door de slag is ze doof, anders zou ze horen hoe beneden, in de mooie kamers, 

de stucplafonds naar beneden ploffen en er buiten een stuk van de gevel van het 

stadhuis omlaag klapt in de Breestraat. Maar Doortje kan alleen maar denken aan de 

twee jongetjes Van Puttkammer, waar zij verantwoordelijk voor is. Die klap kwam uit 

de richting van hun schooltje! 

 Zij stort zich twee trappen af en door het achterhuis naar buiten. Dan staat ze op 

de Langebrug, krap 200 meter van de school vandaan. Maar ze vindt haar weg al 

meteen versperd door dakpannen, balken en afgerukte boomtakken. 

 Ze moet naar de hoek van de Langebrug en het Steenschuur. Daar is de school 

van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. In die tijd bestonden er nog geen 

speciale schoolgebouwen: de kinderen kregen les bij Meester Andries Venker aan 

huis. 
 

 
Het Steenschuur, met Lodewijkskerk en Groenebrug, tijdens de explosie van het kruitschip. 

 

Op het moment van de ramp zaten in dit bouwvallige pandje vijfenvijftig kinderen 

samengepropt, in de leeftijd van 8 tot 13 jaar. Plus drie kwekelingen en het hele 

gezin van Meester zelf.  

 Het kruitschip lag afgemeerd in het Steenschuur, schuin voor de deur van Meester 

Venkers huis. Bij de explosie kreeg het pand de volle laag. Negen leerlingen werden 

gedood, plus twee van de drie ondermeesters en het jongste kind van de school-

meester. De anderen lagen bedolven onder het puin. 
 



 

 
"Leyden's Ramp Veroorzaakt door het springen van een Schip met Buskruit  

zoo als het zich vertoonde in den Morgenstond op den 13 January 1807". 
 

Als Doortje de hoek van de Langebrug bereikt, is de ravage enorm. Er hangt een 

dikke, zware smog. Ze kan zich eerst niet oriënteren. Dan hoort ze mensen wanhopig 

om hun kinderen roepen: “Moshe! Belia!” en weet: dit was het Joodse schooltje, ik 

moet nog twee huizen verderop zijn. 

 Daar zijn ook al ouders bezig om met hun blote handen in het puin te graven. Een 

jongetje staat er verdwaasd naar te kijken, in gescheurde kleertjes, zijn gezichtje 

betraand en bebloed.  

 Het is Matthijs van Puttkammer! Hij weet niet waar zijn broertje is, hoe Doortje 

hem ook door elkaar schudt. Vertwijfeld klautert ze over het puin, de naam van het 

jongste kind uitgillende. Hij heet Jacobus Nicolaas, maar zij noemt hem “Kootje”. 

“Kootje Puttkammer, Kootje Puttkammer” blijft zij roepen tot een zwak stemmetje 

eindelijk antwoordt….  

 

Afkomst Doortje 

In de kruitramp-literatuur wordt Doortje erkend als heldin, zij het onder een foute 

naam. Het verhaal is destijds opgetekend door een dominee, die dacht dat “Doortje” 

was afgeleid van “Dorothea”. Maar ze blijkt op 14 januari 1779 in de Hooglandse 

Kerk gedoopt te zijn als “Theodora Francina”, dochter van Jan Hentch (1738-1790) 

en Elisabeth Palthe. 
 



 

 
Gedeelte uit Doopboek Hooglandse Kerk 2 juli 1767 - 28 mei 1780 

met Theodora Francina, dochter van Jan Hentch en Elisabeth Palthe 
 

De schrijfwijze van (achter)namen was in die tijd niet consistent. We komen de naam 

“Hentch” ook tegen als Hens, Hense, Henssen, Hins, Hiens, Hinsch, Hiensch en 

Heintz. In de burgerlijke stand staat zij in het doopregister als ‘Hentch’ en in het 

overlijdensregister als ‘Heintz’. 

 Het zijn allemaal fonetische varianten van een oorspronkelijke Duitse naam. 

Doortjes vader, grootvader en ooms waren hoedemakers en dat werd een uitster-

vend beroep. De huidige familie Hiensch1 vermoedt dat hun stamvader, Johannes 

Nathaniël (ca. 1700-1775), oorspronkelijk uit Dantzig kwam.  

 Het is opvallend dat Doortje werkt bij de Von Puttkammers, die daar ook hun roots 

hebben liggen. Zou er misschien verband zitten tussen die twee families? Ondanks 

een jarenlange speurtocht zijn we daar niet achter kunnen komen. 

 

Beloning voor Doortje 

Doortje krijgt voor haar heldendaad een kleine beloning: 31 gulden en 10 cent. Dat is 

niet het volle bedrag van de premie die door koning Lodewijk Napoleon was uitge-

loofd. In de lijst van uitgekeerde bedragen wordt gesproken over een “douceur” - een 

fooi, een aardigheidje. Heeft Doortje wellicht een flinke beloning gekregen van de 

ouders van Kootje? 

 De huidige familie Hiensch denkt bijna zeker te weten dat Doortje door de Van 

Puttkammers als dank in een hofje is geplaatst. Op grond van haar overlijdensakte is 

dat inderdaad heel waarschijnlijk. Uit deze akte blijkt dat Doortje op Nieuwjaarsdag 

1836 is overleden aan de Minnebroersgracht. Maar daar is nooit een hofje geweest. 

Als je echter naar de akte kijkt, dan zie je dat met het adres is geknoeid. Er kon ook 

Cellebroersgracht hebben gestaan. Dat is de huidige Kaiserstraat en daar zijn maar 

liefst twee hofjes, pal naast elkaar: het Jerusalemhofje en het Bethaniënhofje, dat 

ook wel Emmaushofje wordt genoemd. 

 Nader onderzoek leert dat in dat laatste hofje Doortje bij de Volkstelling van 1829 

is geregistreerd en wel als ”Theodora Francina Diest”! Ja, dat krijg je bij het 

mondeling doorgeven van namen. 
 

                                            
1
 In Zoetermeer woont Bert Hiensch, een ver familielid van Doortje. 



 

 
Overlijdensakte Theodora Francina Heintz 

 

In 1907 zijn de huisjes van het Bethaniënhofje afgebroken en zijn er nieuwe huisjes 

gebouwd - zoals een gedenksteen aangeeft - waarbij de tuinmuur is afgebroken. 

Hierdoor vormen het Jeruzalemhofje en het Bethaniënhofje nu één geheel. Hieronder 

is te zien hoe het er uitzag toen Doortje er kwam wonen in 1829. Ze was toen 49 

jaar. 
 

 
Het Bethaniënhofje 

 

Doortje bracht een inboedeltje mee dat 100 gulden waard was. Dat moet wel voor 

haar betaald zijn door de Puttkammers, want als dienstbode was zij altijd inwonend 

geweest. Dus had ze geen eigen matrassen, kussens en beddengoed en dat was 

nou net het duurste aan zo’n hofjes-uitzet.  



 

 Uit de boekhouding van het Bethaniënhofje blijkt dat ze werkte als naaister. Ze 

was dus voor zichzelf begonnen. Die kans kregen dienstboden niet vaak. Dat was 

meer iets voor ongetrouwde dochters uit de middenklasse. Dat zal dus ook wel uit de 

koker van de Puttkammers zijn gekomen.  

 

Haar overlijden 

Doortje is elf jaar in het hofje gebleven, tot haar dood op de eerste dag van het jaar 

1836. Haar uitvaart werd geregeld door twee aansprekers, zeg maar “uitvaartonder-

nemers”. Dat was een chique bedoening met koetsen met vier zwarte paarden en 

hoge hoeden met de lange lanfers. Ver boven de stand van eenvoudig huisper-

soneel. Zou dat soms ook door de Puttkammers geregeld zijn? 

 De rekeningen van de aansprekers zijn niet bewaard. Wel is bekend dat Doortje 

op de elitaire begraafplaats Groenesteeg is begraven, waar vier jaar eerder mevrouw 

Van Puttkammer, Maria Adriana Snoeck, in keldergraf 119 was bijgezet. Normaal 

gesproken zal je daar geen dienstboden vinden. Maar Doortje is er wel degelijk 

begraven. In een zandgraf (nr. 31) tweede klasse, maar dat is nog altijd ver boven 

haar stand. Het graf was al op 1 juli 1929 gekocht door Leopold Petrus Adrianus 

Puttkammer (zie hieronder). 
 

 
Grafboek zandgraf 31 

 

Dat was dus in hetzelfde jaar dat Doortje naar het 

hofje ging. Hierboven is te lezen dat zij in het graf is 

bijgezet op “5 januari 1836 des voormiddags te 9 

ure”. Ze heeft er twintig jaar rustig mogen liggen, in 

haar eentje in dat dure graf. Al die tijd zijn de 

grafrechten betaald door de Puttkammers. 

 

Afbeeldingen 

Erfgoed Leiden en omstreken (ELO) 

 

Auteur 

Arti Ponsen (januari 2019) 

 
 

Op zandgraf 31 staat  
alleen nog een paaltje 

 


