
 

Carl Theodorus Driessen (1858-1936) keldergraf 176, vak B 

Directeur van de Leidse Katoenmaatschappij 

 

Personalia 

Geboren: 18 maart 1858 te Leiden 

Zoon van: Peter Ludwig Carl Driessen en Emma Amalia Maria von Forckenbeck 

Gehuwd met Johanna Coenen op 5 november 1908 te Leiden 

Overleden: 5 juni 1936 te Oegstgeest 

Begraven: 8 juni 1936 
 

Samenvatting 

Carl Theodorus Driessen wordt op 18 maart 1858 in Leiden als tweede kind geboren 

in een groot gezin met elf kinderen. Zijn vader Louis, uit Duitsland afkomstig, is in 1846 

eigenaar-directeur van de Leidse Katoenmaatschappij geworden. Na de lagere school 

en de HBS doorlopen te hebben komt Carl bij zijn vader in dienst, waar ook al zijn 

oudste broer Felix werkzaam is. Daarnaast krijgt hij van zijn vader de gelegenheid 

regelmatig in soortgelijke bedrijven in het buitenland ervaring op te doen.  

 In 1889 verlaat vader het bedrijf en komt de leiding in handen van Felix en Carl, 

waarbij Felix wat meer op de voorgrond treedt. Carl zal drieënveertig jaar lang, tot 

1932, mededirecteur blijven. 
 

 
De Leidse Katoenmaatschappij 

 

 In 1908 trouwt Carl Theodorus met Johanna Coenen, dochter van een musicus. 

Carl zelf houdt ook van muziek, maar is daar vooral actief in bestuurlijke zin: hij is 

oprichter en secretaris van een zangvereniging. 



 Het echtpaar Driessen-Coenen woont in Oegstgeest, waar Carl in 1936 op 

achtenzeventigjarige leeftijd overlijdt. Hij wordt begraven in het familiegraf van zijn 

schoonfamilie. Op het graf staat een zeer fraaie, kleine obelisk. 

Volledige versie 
 

Carl Theodorus Driessen wordt op 18 maart 1858 op de Herengracht te Leiden 

geboren. Hij is de tweede zoon van Peter Ludwig Carl Driessen (1823-1904), die Louis 

wordt genoemd, directeur is van de Leidse Katoenmaatschappij1 en geboren in het 

Duitse Münster, en de uit het Deense Helsingör afkomstige Emma Amalia Maria von 

Forckenbeck (1831-1927).  

Carl heeft een oudere broer Felix Hendrik August (1855-

1936) en na Carl volgen vrij kort na elkaar nog negen 

kinderen, zeven zonen en twee dochters: 

- Oscar Louis (1859-1900); 

- Eduard (1860-1861); 

- Gustaaf Lodewijk (1861-1957); 

- Rosalie Augusta (1862-1947); 

- Theodora Sophia (1864-1943); 

- Willem Lodewijk (1865-1939); 

- Eduard Marie (1868-1925); 

- Peter August (1871-1935); 

- Maximiliaan Emil (1873-1879).  
Peter Ludwig Carl Driessen 

 

                                            
1 Een grappig feit is dat Louis Driessen zijn hele leven zoveel te maken heeft gehad met het aanbrengen 
van kleuren op katoen, dat hij rood-groen kleurenblind was. Deze eigenschap hebben vijf van zijn 
kinderen overgeërfd. 



 
Geboorteakte Carl Theodorus Driessen 

 

In tegenstelling tot het leven van zijn oudste broer Felix, is over het leven van Carl niet 

veel bekend. Hun leven zal min of meer hetzelfde patroon hebben gehad, maar Carl 

staat in de schaduw van zijn oudere broer. 

 Daarom is het zeer waarschijnlijk dat Carl evenals Felix eerst een aantal jaren op 

de school van meester Van der Togt op de Herengracht zit, vervolgens naar de 

Aalmarktschool van meester Japikse gaat en daarna de HBS doorloopt. 

 Ook Carl gaat in 1876, op achttienjarige leeftijd, werken in het bedrijf van zijn vader, 

de Leidse Katoenmaatschappij [zie kader aan het eind van dit artikel]. Hij volgt eerst 

een praktijkopleiding, zowel in de fabriek in Leiden als in soortgelijke bedrijven in het 

buitenland.  

 Als in 1889 vader Driessen terugtreedt, volgen zijn beide zonen hem in een twee-

koppige directie op. Het bedrijf maakt goede en slechte tijden door en Carl geeft 

onopvallend mede de leiding; zijn broer Felis is ‘het gezicht’ van het bedrijf. Wel komen 

wij zijn naam enkele malen tegen in de Handelingen van de gemeenteraad, bijvoor-

beeld op 20 april 1907 als hij een verzoek indient om in de Herengracht een 

kolentransporteur te mogen inrichten voor het lossen van steenkolen uit de gracht.  
 



 
Handelingen van de Raad der Gemeente Leiden (10 april 1907) 

 

 Vrij laat, op vijftigjarige leeftijd, treedt 

Carl Theodorus Driessen op 5 

november 1908 in het huwelijk met de 

zevenenveertigjarige Johanna Coenen. 

Johanna was ruim een jaar eerder 

weduwe geworden van Ferdinand 

Frederik Wilhelm Heintz en dochter van 

de musicus Frans Coenen [op Groene-

steeg begraven, in hetzelfde graf als 

Carl en Johanna].   
Leidsch Dagblad 5 november 1908 

 
 

 
Huwelijksakte Carl Theodorus Driessen en Johanna Coenen 



 

 In 1932 treedt Carl terug als directeur, maar blijft als commissaris nog nauw betrok-

ken bij de Leidse Katoenmaatschappij.  

 Ook op andere terreinen, met name de muziek, is Carl Driessen actief. Zo is hij 

onder andere oprichter van de zangvereniging van de Maatschappij tot bevordering 

der Toonkunst, en later secretaris van deze vereniging. Tevens neemt hij enkele jaren 

het voorzitterschap van deze Maatschappij waar. Driessen vervult daarnaast de rol 

van commissaris van de Leidse Schouwburg. 

 Uit onderstaand bericht uit het Leidsch Dagblad dat Carl Driessen in 1888 ook 

betrokken was bij de oprichting van een “Leidsche IJsclub”, waarvan hij penning-

meester wordt. 
 

 
Leidsch Dagblad 21 januari 1888 



 Na een betrekkelijk rustig leven overlijdt Carl 

Theodorus Driessen op 5 juni 1936 in zijn woning 

aan de Fredrik Hendriklaan te Oegstgeest. Hij is 

achtenzeventig jaar geworden. Hij was een stille 

weldoener voor velen die hem met dankbaarheid 

zullen gedenken. 

 
 Drie dagen na zijn overlijden wordt hij op de 

begraafplaats Groenesteeg in keldergraf 176, waar 

zijn schoonouders Frans Coenen en Anna van El  al 

eerder waren begraven, ter aarde besteld. Vier 

maanden later overlijdt zijn broer Felix met wie hij 

het grootste deel van zijn leven nauw verbonden is 

geweest.  

 
 

 Bij de begrafenis zijn vertegenwoordigers van de Leidse Katoenmaatschappij, Jhr. 

Von Weiler, de voorzitter van de Maatschappij ter bevordering der Toonkunst, de heer 

H.J.P. Wassenaar namens de Leidse Schouwburg en tal van vrienden en bekenden 

van de overledene. Vele bloemstukken bedekten de baar. Op verzoek van de 

echtgenote van de overledene wordt aan de groeve niet gesproken. Alleen bedankt de 

oudste stiefzoon, de heer L. Heintz uit Den Haag, de aanwezigen voor de betoonde 

belangstelling.  

 Op 25 november 1942 is - als laatste - Carls echtgenote, Johanna Coenen, in 

keldergraf 176 begraven. Het graf heeft een opvallend zuiltje, een kleine obelisk, dat 

door de leerlingen van de musicus Frans Coenen in 1905 is geschonken. Dit Jugendstil 

ontwerp is uit lichtgele zandsteen vervaardigd en staat op een dubbele voet. Aan de 

voorkant op de voet staat: Rein was zijne kunst als zijn leven.  



 Op een van de vlakken is in reliëf een fluitspeler uitgebeeld. Op de andere vlakken 

zijn florale motieven te zien. Coenens vrouw had aanvankelijk dit grafmonument willen 

weigeren omdat haar man altijd tegen uiterlijk vertoon was. Maar omdat zijn vrienden 

dit uit liefde schonken, stemde zij er toch mee in.  
 

 
Keldergraf 176 



 

De Leidse Katoenmaatschappij 
 

De Leidse Katoenmaatschappij wordt in 1756 opgericht in het Belgische Lier bij 

Antwerpen onder de naam De Heyder en Co. In 1836 worden de activiteiten naar 

Leiden verplaatst, waar het is gevestigd op een terrein tussen de Herengracht en de 

Zijlsingel. Precies honderd jaar heeft het kunnen bestaan: in 1936 wordt het bedrijf 

gesloten. Op een deel van het voormalige fabrieksterrein is daarna het Katoenpark 

aangelegd, dat recent (2021) geheel opnieuw is ingericht.  

 In 1846 komt het bedrijf in handen van de familie 

Driessen met als directeur en mede-eigenaar Peter Ludwig 

Carl Driessen (Louis) (1823-1904). Op het moment van de 

overname heeft de fabriek een slechte naam omdat er veel 

kinderarbeid is; zelfs kinderen van zes jaar worden ingezet 

als hulp van de drukkers. 

Louis knapt de fabriek op, waardoor de zaken aantrekken, 

met name met Indische handelslieden. Oudste zoon Felix 

maakt in 1878 en in 1884 reizen naar Nederlands-Indië en 

Amerika. Zo blijft het familiebedrijf uitstekend op de hoogte 

van de materialen en de internationale markten. Felix 

onderhoudt vanuit dit buitenland intensief contact met zijn 

vader. 

 
Felix Driessen 

 Wel is het loon van de werknemers minimaal, wat tot stakingen leidt: in 1882 zijn 

er vijf acties, waaronder een staking van 300 katoenwevers van twaalf dagen en een 

andere staking van 154 drukkers gedurende zeventien dagen. Toch zorgt Louis 

ervoor dat de Katoenmaatschappij weer in aanzien komt en brengt het bedrijf tot 

bloei. In de tachtiger jaren staat er een enorm complex.  
 

 
De Leidse Katoenmaatschappij aan de Herengracht (1880)  

 

 Vanaf 1887 nemen de twee oudste zonen van Louis, Felix en Carl, geleidelijk de 

leiding van hun vader over. Zij brengen het bedrijf tot verdere bloei. Maar er is ook 

tegenslag: in augustus 1897 woedt er een grote brand die het hele fabriekscomplex 



in de as legt. Direct wordt het bedrijf herbouwd - zelfs op een groter grondgebied - 

en voorzien van een geheel nieuw elektrisch en automatisch brandblussysteem, wat 

voor die tijd een zeldzaamheid is. De oude Oosterkerk is bij deze brand ook bescha-

digd en deze kerk wordt op een ander deel van de Herengracht herbouwd. De 

Katoenmaatschappij betrekt het terrein van de oude kerk bij hun nieuwe complex. 

Deze nieuwe fabrieksterreinen worden in 1899 weer in gebruik genomen. De groei 

zet verder door en in het begin van de twintigste eeuw is de Leidse Katoenmaat-

schappij met ruim duizend werknemers de grootste fabriek van Leiden. 
 

 
Bedrijfsterreinen ca. 1910 

 

 In de Eerste Wereldoorlog ontstaat gebrek aan grondstoffen waardoor een deel 

van de export wegvalt en het bedrijf in de problemen komt. Deze klap komt het bedrijf 

eigenlijk niet meer te boven. Het aantal werknemers daalt van duizend naar vijf-

honderd. In 1934 moet het werk worden stilgelegd. Het grootste deel van de 

afzetmarkt van de Leidse Katoenmaatschappij lag in Nederlands-Indië en Afrika. Er 

heerst daar crisis, die later overwaait naar het Westen. Het bedrijf draait al geruime 

tijd slecht en kan deze nieuwe tegenslag niet meer overwinnen. In 1936 volgt de 

liquidatie. Het bedrijf gaat niet failliet: de obligaties kunnen net worden uitbetaald en 

de preferente aandelen gedeeltelijk. In 1936 worden de fabrieksgebouwen gesloopt. 
 

 
Het gesloopte fabrieksterreinen 



 

 De Leidsche Katoenmaatschappij stond ook bekend om zijn "Turks rood". In 

eerste instantie gemaakt van Meekrap, een plant die ook in de provincie Zeeland 

goed groeide. Het procedé om verfstoffen te maken was niet ingewikkeld, maar wel 

hoe je de juiste kleur kon krijgen en behouden. In de tijd van Carl en Felix werd dat 

een chemisch procedé wat makkelijker te sturen was bij de verfproductie.  

 In museum De Lakenhal bevinden zich vele stalen en staalboeken die vroeger 

dienden om de klanten een keuze te laten maken uit de verschillende stofontwerpen. 
 

 
Staalboek 

 

 
Stalen 

 

 Ook het Tilburgse Textielmuseum heeft enkele staalboeken en daarnaast labora-

toriumboeken, waarin experimenten voor het verf- en drukproces, inclusief, de 

fouten, zijn vastgelegd.  

 
 



 

Speeltuin “De Doorbraak” en Het Katoenpark 

Nadat de terreinen van de Katoenmaatschappij in 1936 zijn gesloopt en er daardoor 

een kale vlakte ontstaat, De Doorbraak geheten, worden er plannen gemaakt voor 

een nieuwe verkeersweg tussen de Herengracht en de Zijlsingel. Deze zou voor een 

deel over de begraafplaats Groenesteeg lopen, die daarvoor zou moeten wijken. 

Gelukkig gaat dat plan niet door en komt de verbinding meer richting de Meelfabriek. 

In 1938 worden nieuwe bruggen gebouwd over de Oranjegracht (Katoenbrug) en de 

Zijlsingel (Weversbrug). Bij de Waardgracht volstaat men met een duiker. De nieuwe 

verkeersweg krijgt de naam Oosterkerkstraat. Er gaan uiteindelijk twee generaties 

overheen voordat dit gebied zijn bestemming heeft gekregen. 

 In die tijd komen ouders uit de buurt met het idee om op De Doorbraak een 

speeltuin te vestigen. Met financiële steun van de Koninklijke Nederlandse Grof-

smederij en de Meelfabriek kan plan dit worden gerealiseerd. Op 7 mei 1955 wordt 

de speeltuin, die de naam ‘De Doorbraak’ krijgt, feestelijk geopend. 

 In 1974 worden de nieuwe bestemmingsplannen voor de wijk bekendgemaakt. 

Er moet plaats worden gemaakt voor nieuwe moderne woningen. Ook speeltuin ‘De 

Doorbraak’ krijgt een nieuwe plek toegewezen: op het stuk grond dat nu het 

Katoenpark heet. Op die plek stond eerst een gebouw van de Katoenfabriek en werd 

later gebruikt door de Koninklijke Nederlandse Grofsmederij. De vervuilde bodem 

moet echter eerst  gereinigd worden. Het duurt daarom nog tot 1994 voordat het 

startschot wordt gegeven voor het bouwen van de speeltuin. De speeltuin heropent 

uiteindelijk in de nazomer van 1996. 
 

 
 

 Met de herinrichting van het Lakenplein en Lakenpark, een project dat tussen  

september 2020 en mei 2021 is gerealiseerd, wordt ook de speeltuin heringericht. 

Het geliefde Piratenschip moet worden afgebroken omdat het niet meer voldoet aan 



de huidige strengere veiligheidseisen. Er is een nieuwe groene natuurspeeltuin 

gekomen met nieuwe speeltoestellen met veel duurzame inheemse planten. In de 

speeltuin ligt ook een vijver. De route van het Singelpark gaat gedeeltelijk over het 

nieuwe Lakenpark. Hieronder een afbeelding van het nieuwe Lakenpark met de 

speeltuin aan de Zijlsingel naast de Meelfabriek, een parkje aan de overkant, van de 

speeltuin gescheiden door de 4de Binnenvestgracht en de historische begraafplaats 

Groenesteeg aan de onderzijde van de afbeelding als buur van de speeltuin.  
 

 

 
De nieuwe inrichting van het Lakenplein 
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