
 

Louis Marie de Laat de Kanter (1829-1894), keldergraf 155, vak B 

Burgemeester en wethouder 

 

Personalia 

Geboren: 22 januari 1829 te Goes 

Zoon van: Willem Albert de Laat de Kanter en Madelaine Henriette Jeanne Châtelain 

Gehuwd met: Philippina Anna Petronella de Kanter op 20 oktober 1859 te Zaltbommel 

Overleden: 4 februari 1894 te Leiden 

Begraven: 8 februari 1894 

 

Samenvatting 

Louis Marie de Laat de Kanter wordt in 1829 

te Goes geboren. Na een maritieme opleiding 

maakt hij carrière en klimt hij op tot kapitein-

luitenant ter zee. 

 Na zijn marine-tijd en het huwelijk in 1859 

met zijn nicht Philippina Anna Petronella de 

Kanter, aanvaardt Louis een functie aan land 

en wordt in Nederlands-Indië burgerlijk hoofd-

ambtenaar. 

 In 1875 gaat De Laat de Kanter met pen-

sioen en keert hij terug naar Nederland. Van-

wege de schoolopleiding van zijn kinderen 

gaat het gezin in Leiden wonen. Hier wordt 

Louis lid van de gemeenteraad, wethouder en 

in 1880 burgemeester. Naast de politiek heeft 

De Laat de Kanter nog vele andere functies. 

 In 1994 overlijdt Louis de Laat de Kanter 

onverwacht aan een hartverlamming. Leiden 

verliest in hem een standvastige, conserva-

tieve liberaal. 
 

Portret De Laat de Kanter 

 

Volledige versie 
 

Afkomst 

Louis Marie de Laat de Kanter wordt op 22 januari 1829 in Goes geboren als zoon 

van de hypotheekbewaarder en dijkgraaf Willem Albert de Laat de Kanter (1793-

1879) en van Madelaine Henriette Jeanne Châtelain (1791-1852). 



 

 
Geboorteakte Louis Marie de Laat de Kanter 

 

De marine en Nederlands-Indië 

Na een maritieme opleiding in Willemsoord gevolgd te hebben, wordt hij - na diverse 

rangen doorlopen te hebben - in 1851 kapitein-luitenant ter zee. Hij geeft op 

voorbeeldige wijze leiding aan verschillende ‘krijgsbedrijven’. Voor zijn moed, beleid 

en trouw wordt hem het Ridderkruis in de Militaire Willemsorde toegekend. 

 Vervolgens verruilt hij in 1864 zijn maritieme functie voor die van een burgerlijk 

hoofdambtenaar te Batavia in Nederlands-Indië, waar hij verantwoordelijk is voor de 

bebakening, de kustverlichting en het loodswezen. 

 

Huwelijk en kinderen 

Louis Marie De Laat de Kanter trouwt op 20 oktober 1859 te Zaltbommel met zijn 

volle nicht Philippina Anna Petronella de Kanter (1836-1904) met wie hij acht 

kinderen krijgt, waarvan de eerste twee in Zaltbommel worden geboren: een in 1860 

naamloos doodgeboren kind en Willem Albert (1862-1900). De anderen worden in 

Batavia geboren: Louis Marie (1864-1901), Philippus Scipio (1866-1935), Jean Henri 

(1868-1923), Carel Fredrik Wilhelmus (1869-1941), Frederik Jacobus (1872-1890) en 

als laatste een in 1875 doodgeboren en naamloos kind. 

 



 

 
Huwelijksakte van Louis met zijn nicht Philippina 



 

Terug naar Nederland 

In 1875 wordt De Laat de Kanter, op zijn verzoek, eervol ontslagen en gaat met 

pensioen. Hij keert dan terug naar Nederland en gaat in Leiden wonen vanwege het 

onderwijs voor zijn kinderen.  

 Louis de Laat de Kanter wordt in Leiden in mei 1876 lid van de gemeenteraad en 

tegelijk benoemd tot wethouder. Deze laatste benoeming was ‘op het nippertje’: 

twaalf stemmen voor, 11 tegen, één blanco en één afwezig raadslid. Als wethouder 

van Fabricage zorgt hij voor veel nieuwe investeringen en dat er meer in eigen 

beheer wordt uitgevoerd.  
 

Burgemeester 

Vanaf 5 juni 1880 tot zijn dood op 4 februari 1894 

is hij burgemeester van Leiden, als opvolger van 

Van den Brandeler. Hij blijft tot 1892 ook 

wethouder van Fabricage. In die dubbelrol zorgt 

hij voor een aantal nieuwe projecten in de stad, 

onder andere de aanleg van het Van der 

Werfpark met het standbeeld, een nieuw 

gymnasium en een meisjes-HBS. Na een motie 

van wantrouwen over zijn ‘twee petten’ (burge-

meester en wethouder)  legt hij in 1892 zijn 

wethouderschap neer. 
 

Overige activiteiten 

Naast het stadsbestuur heeft De Laat de Kanter 

vele andere functies. Hij is lid van de Provinciale 

Staten van Zuid-Holland, curator van de univer-

siteit, commissaris bij de Leidse gasfabriek, 

president-commissaris van de Leidse Duinwater-

maatschappij en beschermheer van de typogra-

fische vereniging “Lourens Janszoon Coster”. 

 
Gebrandschilderd raam  

in het stadhuis van Leiden 

 

Zijn overlijden 

Op 4 februari 1894 overlijdt De Laat de Kanter plotseling aan een hartverlamming. Hij 

is dan vijfenzestig jaar oud. In het Leidsch Dagblad van 6 februari is te lezen:  

De gemeente Leiden is in rouw gedompeld. Haar burgervader is niet meer. Plotseling 

werd hij van haar en zijne familie weggerukt. Zwaar is de slag, welke daardoor is 

gevallen. […] Als man van karakter en beginselen, een man uit één stuk, zoals hij 

door velen werd genoemd, verdedigde hij in de gemeentelijke Vertegenwoordiging 

en elders hetgeen hij voorstond met eene overtuiging en welsprekendheid, welke 

zelfs bij andersdenkenden bewondering afdwong, ofschoon hij meermalen toonde 

daarbij een bijna onbuigzamen, onverzettelijken wil te bezitten, welke, vooral in de 

paar laatste jaren, hem op maatschappelijk gebied de wederwaardigheden des 

menschelijken levens deden ondervinden, welke in den huiselijken kring, helaas, ook 

maar al te zeer niet waren uitgebleven en het ouderhart troffen. 



 

Louis Marie De Laat de Kanter heeft gearbeid zoo lang het voor hem dag was, met 

buitengewonen ijver, met algeheele toewijding, mogelijk zelfs dat hij zijne werkkracht 

heeft overschat. 

 Dat zijn laatste jaren niet zijn gelukkigste waren, blijkt ook uit het Leids Jaarboekje 

1904, waarin notaris Coebergh - in een artikel over de in 1903 overleden burge-

meester Mr. F. Was - over diens voorganger De Laat de Kanter het volgende schrijft: 

Helaas, hij eenmaal de gevierde man heeft ook moeten ondervinden dat het 

,,Hosanna” bij eene intrede, dikwijls overgaat in een ,,Kruisig Hem”. De twee laatste 

jaren vóór zijn dood zijn toch vermoedelijk voor hem de droevigste uit zijn leven 

geweest, want hij, vroeger de aangebeden man, ondervond toen niets dan 

tegenwerking, ook van sommigen dergenen, die geacht konden worden tot zijne 

partij te behooren. Verhalen die hem konden verdacht maken, alsof het hem aan 

waarheidsliefde en oprechtheid - ook in het debat - ontbrak, deden de ronde, en 

vonden bij velen ingang.  
 

 
Overlijdensakte Louis Marie de Laat de Kanter 

 



 

 
Keldergraf 155 

 

Zijn persoon 

Louis Marie De Laat de Kanter staat bekend als een uitstekend en handig debater, 

begaafd met een scherp verstand, een grote werkkracht en een uitstekende kennis 

van het Staatsrecht, hoewel hij daar geen opleiding voor had genoten. 

 Zijn opvolger als burgemeester, de jurist Mr. F. Was, zei bij zijn installatie over zijn 

voorganger: 

Wanneer ik naga wat Leiden in de Kanter verloren heeft, dan rijst bij mij dikwijls de 

angstige vraag: Heb, ik mijne krachten niet overschat? Zal ik ooit van mijn betreurden 

voorganger een waardige opvolger worden? Wij allen hebben hem gekend, den 

scherpzinnigen hoogstbekwamen de Kanter, den voortreffelijken leider onzer 

vergaderingen. Wat ging er een kracht van hem uit. 

 Wat was hij altijd tot in de kleinste bijzonderheden op de hoogte van alle zaken, 

welke hier aan de orde kwamen. De Kanter was een buitengewoon man. In 

schranderheid en bekwaamheid stond hij aan de spits. Aan de geopende groeve, 

toen wij zijn stoffelijk omhulsel ter aarde brachten, is het door een Uwer zoo 

kernachtig gezegd: ,,De Kanter was een man in den vollen zin. Hij had een 

marmelijken wil. Hij had mannelijke kracht. Hij had mannelijken moed”. 

 Ja Mijne Heeren, zoo is het, en ik voeg er bij “hij was een trouwe vriend, hij wist 

door zijn humanen vriendelijken omgang harten te winnen. Zulk een man op te 

volgen is zeker eene groote eer, maar legt eene zware verantwoordelijkheid op de 

schouders van den opvolger.” 



 

 

Eerbetoon 

Behalve Ridder in de Militaire Willemsorde, is De Laat de Kanter ook Ridder in de 

Orde van de Nederlandse Leeuw. In Leiden is in de Burgemeesterswijk een straat 

naar hem vernoemd. 
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