
 

Jan van Heukelom V (1813-1886); keldergraf 62, vak A 

Textielfabrikant en bestuurder; wil geen burgemeester van Leiden worden 

 

Personalia 

Geboren: 14 april 1813 te Leiden 

Zoon van: Jan Heukelom IV en Anna Hillegonda Luzac 

Gehuwd met: Hermina Anna Petronella Hubrecht op 11 oktober 1838 te Leiderdorp 

  Octavie Charlotte Adèle Steenlack op 13 juni 1846 te Zutphen 

Overleden: 4 maart 1886 te Leiden 

Begraven: 8 maart 1886 te Leiden 

 

Samenvatting 

Jan van Heukelom behoort tot de zesde generatie van de familie Van Heukelom. De 

familie van Heukelom houdt zich in Leiden bezig met de fabricage van wollen stoffen. 

Na Matthijs van Heukelom, die in Leiden in 1695 op de Hogewoerd het bedrijf sticht, 

heten de oudste zonen in volgende generaties steeds Jan. ‘Onze’ Jan wordt dan ook 

met Jan V aangeduid. 

 Jan V gaat na zijn eerste schoolperiode 

aan de Leidse universiteit letteren studeren. 

Hij maakt deze studie niet af en komt in 

1838 in het bedrijf Frans van Lelyveld Wmz. 

& Cie, dat door zijn grootvader was opge-

richt en waar ook zijn vader werkt.  

 Als het bedrijf na de dood van zijn vader 

in 1849 moet worden verkocht, gaat hij vijf 

jaar vlakbij Zaltbommel in de aardappelmeel 

werken. In 1854 keert hij terug naar Leiden 

in de nieuwe firma Van Heukelom & Cie. 

 
Wolmerk Frans van Lelyveld Wmz. & Cie 

 Jan V is een succesvol zakenman en daarnaast actief in het openbare leven, 

onder andere in de gemeenteraad en Provinciale Staten van Zuid-Holland.  

 In 1863 wordt hij door minister-president Thorbecke benoemd in een Staatscom-

missie die de kinderarbeid in fabrieken moet onderzoeken. Als blijk van waardering 

wordt hem door Thorbecke in 1866 het burgemeesterschap van Leiden aangeboden, 

maar Van Heukelom bedankt voor de eer. 

 In 1876 verkoopt Jan V zijn bedrijf aan Clos & Leembruggen en houdt hij zich 

daarna alleen nog met zijn maatschappelijke activiteiten bezig. 

 Jan is in 1838 getrouwd met Hermina Anna Petronella Hubrecht met wie hij één 

kind krijgt (Jan VI). Als Hermina kort na deze geboorte overlijdt, huwt hij daarna met 

Octavie Charlotte Adèle Steenlack. Dit echtpaar krijgt vier kinderen.  

 Jan V overlijdt op 72-jarige leeftijd en wordt in het familiegraf Van Heukelom-Luzac 

op Groenesteeg begraven. 



 

 

Volledige versie 
 

Zijn jeugd 

Jan van Heukelom V wordt op 14 april 1813 in Leiden wordt geboren in een gezin 

dat, naast Jan V en zijn ouders, zal gaan bestaan uit vijf meisjes; Jan heeft twee 

oudere en drie jongere zussen. De familie Van Heukelom is doopsgezind. 
 

 
Geboorteakte 

 

 Na de lagere school sturen zijn ouders hem naar het Instituut Noorthey, een 

kostschool in Voorschoten voor jongens uit de betere kringen, waar volgens voor die 

tijd moderne pedagogische principes onderwijs wordt gegeven. Jan vergaart er niet 

alleen kennis en cultuur, maar legt hier ook de sociale contacten met andere jongens 

uit de maatschappelijke elite, iets wat hem later goed van pas zal komen. Een van 

hen is Johannes Kneppelhout, beter bekend onder zijn pseudoniem Klikspaan. 

 Na deze kostschool wordt hij in 1830 ingeschreven bij de Faculteit der Letteren 

van de Leidse universiteit, waar hij filosofie en letteren studeert. Afstuderen doet hij 

niet; hij leeft zeven jaar een onbezorgd studentenleven. Jan is lid van het corps, van 

het letterkundig gezelschap Utilitatis Ergo en van het muziekgezelschap Sempre 

Crecendo. In zijn studententijd maakt hij vele vrienden voor het leven. 

 Voor de opleiding van een toekomstige fabrikant is de Leidse universiteit minder 

geschikt. Om toch wat praktische kennis over de textielnijverheid en de moderne 



 

machines op te doen, stuurt zijn vader hem in 1833 naar Engeland. Jan bezoekt 

onder andere de fabriek van Boulton & Watt, waar hij James Watt Jr. ontmoet, de 

zoon van de bekende uitvinder James Watt. 

 Jan van Heukelom is al jong actief in de schutterij en in de wapenhandel. Hij 

doorloopt van 1839 tot 1849 verschillende rangen bij de Leidse Schutterij.  

 

Zijn huwelijken 

 
Akte van het huwelijk van Jan met Hermina Hubrecht 

Na terugkomst uit Engeland is 

Jan nog enige jaren student. 

Op 1 januari 1838 wordt hij 

vennoot in de firma Frans van 

Lelyveld Wmz. & Cie, een be-

drijf dat in 1783 door zijn groot-

vader mede is opgericht.  

Ook in 1838 treedt Jan in het 

huwelijk met Hermina Anna 

Petronella Hubrecht. Hermina 

is de zus van Pieter Glaudius 

Hubrecht, een studievriend, die 

later burgemeester wordt van 

Leiderdorp. 

 Jans echtgenote behoort niet 

tot de Doopsgezinde Gemeen-

te, maar tot de Hervormde 

Kerk. Vader Jan IV koopt voor 

het jonge stel een huis op de 

Oude Singel, nr. 68. Het huwe-

lijk duurt slechts kort, want in 

1840, enkele weken na de 

geboorte van hun eerste kind 

(Jan VI), overlijdt Hermina.  

 De kleine Jan wordt in het gezin van de ouders van de jonge weduwnaar opge-

nomen. In 1846 hertrouwt Jan V te Zutphen met Octavie Charlotte Adèle Steenlack, 

de schoonzuster van zijn zwager Pieter Gaudius Hubrecht.  

 De dan zes jaar oude Jan VI komt nu bij zijn vader en ‘nieuwe’ moeder wonen. 

Jan en Octavie krijgen vier kinderen: Elizabeth Maria (1848), Daniël (1850), Johan 

Leonard (1851) en Hermine Sophie (1855)1. 

 Ook dit huwelijk eindigt voortijdig: kort na de geboorte van haar jongste dochter 

komt Octavie te overlijden. Jan V hertrouwt niet meer. Zijn oudere ongetrouwde zus 

Stephanie Louise komt de huishouding doen en voedt de kinderen op. 

                                            
1 Hier moeten eigenlijk nog drie kinderen aan worden toegevoegd; deze drie overlijden binnen een 
jaar na hun geboorte. 



 

 
Overlijdensakte Octavie Steenlack 

 

Zijn werkzaamheden 

Frans van Lelyveld Wmz. & Cie 

Als Jan V in 1838 vennoot wordt bij het familiebedrijf Frans van Lelyveld Wmz. & Cie 

zit de wolnijverheid in een economisch moeilijke periode. In 1847, bij het overlijden 

van Jan IV, blijkt overduidelijk dat het bedrijf er slecht voor staat: de waarde van de 

boedel is gering en de firma gaat gebukt onder een zware schuldenlast. Twee jaar 

later besluit de familie Van Heukelom het bedrijf van de hand te doen. Een deel van 

de inventaris wordt voor ƒ 30.000 verkocht en de familie blijft met het voor slechts 

ƒ 81.061 gewaardeerde pand aan de 3de Binnenvestgracht zitten. 
 

Poederoijen 

In deze financieel moeilijke situatie vertrekt Jan van Heukelom naar Poederoijen, een 

dorp in de buurt van Zaltbommel, om als boekhouder in een aardappelmeelfabriek te 

gaan werken. Het is een noodsprong om aan inkomsten te komen. Van Heukelom 

dankt deze baan aan zijn oom Christoffel, die in deze sector contacten heeft. Wel 

moet Jan V hiervoor zijn Leidse functies opgeven. 



 

 De verhuizing van stad naar platte land betekent een grote verandering voor het 

gezin. Als in 1851 de directeur opstapt, wordt Jan van Heukelom zijn opvolger. Jans 

activiteiten blijven niet beperkt tot alleen deze functie, want - ook in 1851 - wordt hij in 

de gemeenteraad van Poederoijen gekozen.  

 Het gezin Van Heukelom brengt in dit dorp de jaren van 1849 tot 1854 door. In dat 

laatste jaar moet fabriek worden gesloten en keert Jan terug naar Leiden. 
 

Van Heukelom & Cie.  

In Leiden waren de erven Van Heukelom blijven zitten met het fabrieksgebouwen 

aan de Langegracht van de firma Frans van Lelyveld Wmz. & Cie. Ook was Jan IV in 

1847 overleden. De weduwe van Jan IV, Anna Hillegonda Luzac, en haar zoon Jan V 

brengen de overgebleven gebouwen en machines onder in een nieuwe vennoot-

schap, de firma Van Heukelom & Cie.  

 Deze vennootschap heeft een wolspin-

nerij. Ze hebben het tij mee, want de 

economische omstandigheden verbeteren 

rond 1850 sterk. In de twintig jaren tussen 

1850 en 1870 draait de firma goed. Het 

aantal arbeiders en machines groeit. 

 Daniël, de oudste zoon van Jan V en 

Octavie Steenlack, komt in 1872 de firma 

versterken. Het gaat echter minder goed 

en er zijn onvoldoende middelen om de 

noodzakelijke  investeringen te doen. Het 

bedrijf wordt in 1876 op een veiling te 

koop aangeboden. Clos & Leembruggen 

koopt het fabrieksgebouw van vijf ver-

diepingen en het pakhuis aan de Lange-

gracht voor ƒ 17.000,-. Deze firma be-

schikt wel over voldoende middelen om de 

verouderde machines door nieuwe te ver-

vangen. 

 Jan V heeft na met zijn wankele 

financiële positie in de jaren 1849-1854, 

zijn vermogen daarna behoorlijk weten te 

herstellen. Na liquidatie blijft er voor Jan V 

 
Jan van Heukelom V (omstreeks1875) 

ƒ 115.774,23 en voor zijn zussen ieder ƒ 13.729,03 over.  

 Jan van Heukelom, inmiddels op leeftijd gekomen, heeft zijn schaapjes op het 

droge en wijdt zich voortaan volledig aan allerlei functies in het maatschappelijk 

leven, aan zijn uitgebreide bibliotheek en aan zijn verzamelingen munten, penningen 

en curiosa. Hij overlijdt op 4 maart 1886 in zijn geboortehuis aan de Mare. De 

bibliotheek en de muntenverzameling worden verkocht en brengen ƒ 2.658,03 op. Uit 

zijn nalatenschap blijkt dat zijn totale vermogen ƒ 135.460,08 is. 



 

Overlijdensakte Jan van Heukelom V 

 

 Jan van Heukelom wordt begra-

ven op de begraafplaats Groene-

steeg in keldergraf 62. De familie 

Van Heukelom heeft twee fami-

liegraven; naast graf 62 - waar in 

1900 zoon Daniël en in 1912 zoon 

Jan VI zijn begraven - ook graf 61. 

In dit laatste graf zijn vader Jan IV 

en zijn moeder Anna Hillegonda 

Luzac, Jans beide vrouwen 

Hermina Hubrecht en Octavie 

Steenlack, evenals zijn zussen 

Stephanie Louise en Susette Fran-

çoise begraven. 

 
De familiegraven 61 (links) en 62 (rechts) 

 

 

 



 

Zijn maatschappelijke activiteiten 

Jan V is van 1842 tot 1849 diaken 

van de Doopsgezinde Gemeente 

en, als opvolger van zijn overleden 

vader, tussen 1847 en 1849 regent 

van het Bethlehemhofje, gelegen 

aan het Levendaal. 

 Hij volgt in 1847 zijn vader ook 

op in de Kamer van Koophandel. 

Daarnaast is hij vanaf 1843 lid van 

de commissie van administratie 

voor de gevangenissen. Jan V 

bekleedt eveneens van 1846 tot 

1849 verschillende functies in het 

bestuur van de Leidse Maatschap-

pij van Toonkunst.  

 
Bethlehemhofje omstreeks 1880 

 Daarnaast is Jan ook actief in het politieke en sociale circuit. Net als zijn vader en 

later zijn zoon, is hij lid van de liberale fractie van de gemeenteraad (1848-1849). Hij 

maakt ook deel uit van de Kamer van Koophanden en van Provinciale Staten van 

Zuid-Holland. 

 Dat de hierboven genoemde functies in 1849 worden beëindigd, komt door het 

vertrek van Van Heukelom naar Poederoijen. Na zijn terugkeer in Leiden pakt Jan V 

de draad weer op en probeert hij zijn eerdere functies terug te krijgen.  

 Hij wordt direct in 1855 weer diaken van de Doopsgezinde Gemeente, wat hij tot 

zijn dood in 1886 zal blijven. Bovendien is hij samen met zijn zwager, de latere 

burgemeester Daniël Tieboel Siegenbeek betrokken bij de doopsgezinde armenzorg 

op landelijk niveau. Het duurt tot 1879 voordat hij weer regent van het Bethlehems-

hofje kan worden en ook deze functie zal hij tot zijn overlijden bekleden.  

 
Daniël Tieboel Siegenbeek 

 Van Heukelom probeert eveneens zijn politieke 

functies te herkrijgen, maar dat valt niet mee. Voor-

heen ging dat meestal met coöptatie, maar met de 

grondwetherziening van 1848 wordt dat anders. Van 

de Kamer van Koophandel kan hij in 1860 weer lid 

worden en hij zal dat tot 1878 blijven. In 1862 wordt 

Jan V gekozen als lid van Provinciale Staten van Zuid-

Holland. In 1866 neemt hij opnieuw zitting in de Leidse 

gemeenteraad als opvolger van zijn overleden zwager 

Daniël Tieboel Siegenbeek. Hij blijft de volgende  vijf-

tien jaar raadslid. Daarnaast is hij lid van verschillende 

gemeentelijke commissies, zoals de schoolcommissie 

en (opnieuw) de commissie van administratie voor de 

gevangenissen.  

 



 

 Verder vervult Van Heukelom functies als lid van de Leidsche Maatschappij van 

Weldadigheid, van de Leidse Spaarbank, (opnieuw) van de Leidse Maatschappij van 

Toonkunst., van het Genootschap Mathesis Scientiarum Genetrix en van de Veree-

niging tot Bevordering van Fabrieks- en Handwerksnijverheid. 

 In 1863 wordt Jan V door de minister van 

Binnenlandse Zaken, J.R. Thorbecke, benoemd 

in de Staatscommissie die de fabrieksarbeid van 

kinderen moet onderzoeken. Deze commissie 

wordt na tien jaar ontbonden. Thorbecke vindt in 

Van Heukelom een liberale medestander die 

niets moet hebben van wettelijke regelgeving op 

dit punt. 

 Na het overlijden van burgemeester Daniël 

Tieboel Siegenbeek (1866) polst Thorbecke Jan 

van Heukelom voor de functie van burgemees-

ter. Jan wijst het aanbod af en geeft daarvoor 

twee redenen: “Wat mijzelven betreft, ik mag mij 

voor die betrekking niet beschikbaar stellen: 

mijn maatschappelijke en mijn financiële positie 
 

Thorbecke (1798-1872) 

verbieden mij dit. De eerste is een te ondergeschikte dan dat de burgemeester die 

zou kunnen blijven behouden zonder gevaar te lopen het aanzien zijner betrekking 

schade te doen lijden. De tweede belet mij ten enenmale mijn werkkring te verlaten. 

Ik mis wat ik, naast andere hoogst gewichtige vereisten, in een burgemeester van 

een gemeente als Leiden onmisbaar acht: een onafhankelijk vermogen”. 

 

Zijn kinderen 

Jan V heeft uit zijn eerste huwelijk één zoon en uit het tweede twee zonen en twee 

dochters. De beide meisjes bezorgen hem veel grijze haren. De problemen blijken 

onoplosbaar. Elizabeth Maria (1848-1896) en Hermine Sophie (1855-1921) worden 

tenslotte onder curatele gesteld.  

 De zonen doen het aanmerkelijk beter. Jan VI (1840-1912) volgt het gymnasium 

en gaat daarna rechten studeren aan de Leidse universiteit, waar hij in 1864 

promoveert. Hierna vestigt hij zich als advocaat en procureur. Hij maakt carrière in de 

rechtelijke macht en brengt het tot President van de rechtbank in Rotterdam. 

Daarnaast maakt hij twintig jaar deel uit van de gemeenteraad in Rotterdam. Hij 

wordt benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en Commandeur in 

de Orde van Oranje-Nassau. Deze Jan blijft ongehuwd. 

 De tweede zoon, Daniël (1850-1900) krijgt, als na het overlijden van zijn oom 

Daniël de naam Siegenbeek uitsterft, deze naam aan de zijne toegevoegd en heet 

vervolgens Daniël Siegenbeek van Heukelom. Daniël is voorbestemd om zijn vader 

Jan V in het familiebedrijf op te volgen. Maar zijn vader verkoopt in 1876 de firma aan 

Clos & Leembruggen. Dan koop Daniël een textielbedrijf in Almelo, maar dat wordt 

geen succes. Als hij in 1880 deze fabriek aan Hertog Hedeman verkoopt, is dat het 

einde van de familie Van Heukelom in de textielbranche. 



 

 Daniël komt naar Leiden terug. Hij gaat daar medicijnen studeren, promoveert en 

wordt in 1888 hoogleraar geneeskunde, met als leeropdracht ziektekundige ontleed-

kunde en gerechtelijke geneeskunde. Ook bekleedt Daniël vele maatschappelijke 

functies. 

 De jongste zoon van Jan V, Johan Leonard (1851-1926) volgt voor een Doops-

gezinde een afwijkende loopbaan. Doopsgezinden mogen eigenlijk geen wapens 

dragen, maar Johan wordt toch beroepsmilitair bij de landmacht, waar hij het tot 

luitenant-kolonel brengt. 

 

Van Heukelom en de wolnijverheid 
 

Het begin 

Matthijs van Heukelom (1663-1725) komt rond 1690 vanuit het Duitse Goch (gelegen 

bij Kleef) naar Leiden en vestigt zich in 1695 als lakenfabrikant op de Hogewoerd. Hij 

koopt daar het huis op nummer 53 en een jaar later wordt hij ook eigenaar van het 

huis ernaast. Beide huizen worden samengevoegd en achter de wit gepleisterde 

gevel lijkt het één pand. Hier oefent Matthijs het beroep van lakenperser en 

lakenfabrikant (Laaken Fabrieceur) uit.  

 Zijn opvolgers met de naam Jan zijn: Jan I (1693-1762), Jan II (1730-1806), Jan III 

(1758-1835), Jan IV (1784-1847) en Jan V (1813-1886). 

 De wolnijverheid heeft het leven van deze generaties Van Heukelom, die allen in 

Leiden hebben gewoond en gewerkt, gedurende twee eeuwen voor een groot deel 

bepaald. Matthijs van Heukelom is de grondlegger van de familie Van Heukelom als 

textielfabrikanten. Matthijs’ zoon (Jan I), opgeleid door zijn vader, zet een eigen 

lakenbedrijf op. Daartoe koopt hij in 1725 de Hogewoerd nr. 145 met een huis 

daarachter aan het Levendaal. Nu staat daar de vroegere fabriek van Van Wijk & Co. 

Deze Jan krijgt met zijn vrouw elf kinderen, waarvan er slechts zes volwassen 

worden. 

 

Jan II 

Zijn opvolger in de zaak (Jan II) krijgt in 1779 landelijke bekendheid door het winnen 

van een gouden medaille bij een prijsvraag van het Utrechts Provinciaals Genoot-

schap van Kunsten en Wetenschappen. Het onderwerp was het ‘redres’ (herstel) van 

de nijverheid. Het artikel wordt beschouwd als een van de belangrijkste verhande-

lingen over de economie van de Republiek.  

 Deze Jan heeft een scherp inzicht in de economische (on)mogelijkheden van de 

textielnijverheid. Hij legt tevens de basis voor het succes in de negentiende eeuw 

van de firma en koopt een aantal panden tussen de Hogewoerd en het Levendaal. 

 Het bedrijf van Jan II is in het begin, evenals dat van zijn vader en grootvader, een 

traditionele lakenbereiderij, die veel gebruik maakt van thuiswerkers. Tijdens Jans 

directeurschap voltrekt zich de overgang naar een ‘echte’ fabriek met gereedschap-

pen als krasmachine (voor het grof kaarden), spinlokmachine (fijnkaarden) en 

spinmachines. 

 



 

Jan III 

Jan III, de oudste zoon van Jan II, heeft net als zijn vader een uitstekend verstand. 

Hij bezoekt de Latijnse school en de Leidse universiteit, maar zijn studie (letteren) 

voltooit hij niet. Naast deze studie volgt hij een vakopleiding in de lakenfabricage. 

 Samen met Frans van Lelyveld en Cornelis 

van der Moer richt Jan III in 1783 de vennoot-

schap Frans van Lelyveld & Co. op met een 

fabriek in de Langestraat. Ondanks de plotse-

linge dood van Lelyveld in 1785, zet Jan III het 

bedrijf voort zonder naamswijziging. Wel ver-

huist hij naar de Hogewoerd en omgeving, 

naast het bedrijf van zijn vader. In 1797 ver-

huist het bedrijf van Jan III opnieuw, nu naar de 

Oude Singel en Korte Mare. Hij koopt daar ook 

zijn fraaie woonhuis “In den Ghecroonden Hou-

hamer”. 

 
Wolmerk van de Laaken Fabrieceurs 

 Als Jan II in 1806 sterft, wordt het bedrijf verkocht en gaan Jan III met zijn zoon 

verder met alleen de firma Frans van Lelyveld & Compagnie. 
 

 
Gedenksteen (geplaatst door stichting STIEL) 

 Aan de 3de Binnenvestgracht 

laten deze Jannen een fabrieks-

gebouw neerzetten, waar in no-

vember 1816, zoals de gevelsteen 

memoreert, de eerste stoomma-

chine in de textielnijverheid in de 

Noordelijke Nederlanden in wer-

king wordt gesteld. Deze is be-

stemd voor de vollerij en vervangt 

de windmolen buiten de stad die 

voordien als volmolen dienst deed. 

 

 

Jan IV 

De textielindustrie in Leiden verandert in de negentiende eeuw ingrijpend. Dat moet 

ook wel, gezien de opkomende bedrijven rondom Tilburg en in Twente. Mechanisatie 

en concentratie van arbeid voeren de productie op en maken de inzet van 

geschoolde werklieden beter mogelijk.  

 In 1833 gaat de fabriek aan de 3de Binnenvestgracht in vlammen op en moet de 

productie worden stilgelegd. Het bedrijf wordt weer opgebouwd, maar vanaf dat 

moment gaat het minder goed met het bedrijf. In 1847, bij het overlijden van Jan IV, 

blijkt hoe slecht het bedrijf er voor staat. De technische en economische ontwikke-

lingen hebben de firma F. van Lelyveld Wzn. & Cie. ingehaald. De waarde van de 

boedel is gering en het bedrijf gaat gebukt onder een grote schuldenlast. 

 



 

Jan V 

Overeenkomstig het testament van Jan IV wordt het bedrijf door zijn weduwe en zijn 

zoon Jan V voortgezet. In 1849 besluit de familie Van Heukelom het zwaar belaste 

bedrijf van de hand te doen. Een deel wordt voor ƒ 30.000 verkocht en de familie 

blijft met het voor slechts ƒ 81.061 gewaardeerde pand aan de 3de Binnenvestgracht 

zitten. 

 De verkoop van het bedrijf noodzaakt Jan V naar een andere baan om te zien en 

dat wordt de aardappelmeelfabriek in Poederoijen. Als dat bedrijf in 1854 moet 

worden gesloten, keert Jan V met zijn gezin terug naar Leiden, waar de familie is 

blijven zitten met het pand aan de 3de Binnenvestgracht. Daar was alleen nog een 

spinnerij blijven doordraaien onder leiding van de zaakwaarnemer en boekhouder 

Johannes van Toorn.  

 Onder de naam Van Heukelom & Cie. wordt door Jan V een doorstart gemaakt in 

de wolspinnerij. Het tij zit mee en de firma krijgt de wind in de zeilen. In 1863 werken 

er 128 personen (79 mannen en 49 vrouwen). De werkweek telt zes dagen van elf 

uur. De mannen verdienen gemiddeld ƒ 4,75 per week, de vrouwen ƒ 1,75.  

 Jan V vindt deze lonen weliswaar “gruwzaam laag”, maar ze worden “niet door mij, 

maar door vraag en aanbod bepaald, en hier te stede helaas slechts door het 

laatste”. Van Heukelom is vóór de afschaffing van de vele indirecte belastingen. Na 

afschaffing kunnen dan de prijzen dalen, waardoor de arbeiders er - bij gelijk-

blijvende lonen - op vooruit kunnen gaan. 

 In 1876 stopt Jan en worden de gebouwen en de inventaris aan de ernaast 

gelegen firma Clos & Leembruggen verkocht. Jan V gaat zich vanaf dat moment 

voornamelijk met zijn maatschappelijke functies bezig houden. 
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