
 

 

Frans de Stoppelaar (1841-1906), zandgraf 744, vak K 

Directeur van uitgeverij Brill en maatschappelijk actief 
 

Personalia 

Geboren: 27 februari 1841 in Varssel (gemeente Hengelo in Gelderland) 

Zoon van Adrianus de Stoppelaar en Johanna Willemina Langeler 

Gehuwd met: Clara Christina Margaretha Lulofs op 17 december 1868 te Amsterdam 

Overleden: 8 juni 1906 te Leiden 

Begraven: 12 juni 1906 

 

Samenvatting 

Frans de Stoppelaar wordt op 27 februari 1841 

geboren in Varssel, gemeente Hengelo, als zoon 

van Adrianus de Stoppelaar (onderwijzer) en 

Johanna Willemina Langeler (geen beroep). Zijn 

vader zit in het onderwijs en heeft een kostschool. 

 Ook Frans de Stoppelaar kiest aanvankelijk 

voor het onderwijs, maar na enkele jaren komt er 

een wending in zijn loopbaan. 

 Zijn vriend Adriaan van Oordt vraagt hem om 

compagnon te worden in de Leidse uitgeverij 

Brill. Frans stemt toe in komt in 1872 naar Leiden, 

waar hij tot zijn overlijden blijft. Hij is zeer 

succesvol en eindigt zijn loopbaan als directeur 

van dit vermaarde bedrijf. 

 In 1868 trouwt hij met Clara Lulofs met wie hij 

twee zoons en een dochter krijgt. 

 Naast zijn werk bij de uitgeverij Brill, is Frans 

de Stoppelaar actief in tal van bestuursfuncties, 

zowel kerkelijke als maatschappelijke, waar-

onder de Rijkswerkinrichting voor Vrouwen. Voor 

 
Portret Frans de Stoppelaar 

(door J. Goedeljee) 

zijn verdiensten ontvangt hij een aantal nationale en internationale onderscheidingen. 

 De Stoppelaar krijgt op zeker moment last van een maagkwaal. Hij ondergaat een 

operatie, maar ruim een week later overlijdt hij op 65-jarige leeftijd. Velen waren 

aanwezig bij de ter-aarde-bestelling. 

 

 

 

 

 



 

 

Volledige versie 
 

Ouderlijk gezin 

Frans de Stoppelaar wordt op 27 februari 1841 geboren in Varssel, gemeente 

Hengelo, als eerste kind van Adrianus de Stoppelaar en Willemina Langeler. Hij krijgt 

zeven broers en zussen. Zijn vader is onderwijzer en start op een gegeven moment 

een kostschool die jongens uit de ‘gegoede stand’ voor de landbouw moet opleiden.  

 

Studie 

Aanvankelijk bereidt Frans de Stoppelaar zich op een kostschool in Hilversum voor op 

een militaire loopbaan. Een ongeluk aan één van zijn voeten snijdt die weg af. Hierop 

besluit hij, net zoals zijn vader, voor het onderwijs te kiezen. Hij behaalt achtereen-

volgens zijn hulponderwijzersakte en diverse examens in de Franse en Engels taal en 

in de wiskunde. Tot slot slaagt hij ook voor het examen in de Nederlandse taal en 

letterkunde. Deze examens leiden aanvankelijk tot een loopbaan in het onderwijs. 

Zoals we hieronder zullen zien, neemt zijn carrière na enkele jaren echter een geheel 

andere wending. 

 

Loopbaan 

In 1866 krijgt De Stoppelaar een baan als leraar aan de Hogere Burgerschool (HBS) 

en aan de Burgeravondschool in Deventer. Deze functie zal hij gedurende zes jaar 

vervullen. Juni 1872 vraagt zijn vriend Adriaan van Oordt, de nieuwe eigenaar van 

uitgeverij Brill die niets van drukken en boeken weet, Frans, na het overlijden van de 

oprichter/eigenaar Evert Jan Brill, om zijn compagnon te worden [zowel Van Oordt als 

Brill zijn ook op Groenesteeg begraven]. 

 Bij de overname van uitgeverij Brill zijn inbegrepen: de panden Rapenburg 68-70 

(boekwinkel, woonhuis en uitgeverij) en het daarachter gelegen pand, de drukkerij zelf. 

Ook alle letterkasten, persen, papiervoorraden, titels van het uitgeversfonds met 

bijbehorende rechten. Het bedrijf wordt voortgezet onder de naam E. J. Brill, een naam 

met internationale faam. 

 Zo komt De Stoppelaar in augustus 1872 in Leiden terecht waar hij tot zijn dood zal 

blijven. In 1896 wordt Brill een naamloze vennootschap met Van Oordt en Stoppelaar 

als directeuren.  

Beide partners kunnen niet alleen uitstekend samenwerken maar vullen elkaar goed 

aan. Van Oordt richt zich vooral op de interne organisatie en is verantwoordelijk voor 

de administratie en De Stoppelaar vertegenwoordigt de firma naar buiten, zowel in 

Nederland als in het buitenland.  

 Vooral de Oriëntalistencongressen bezocht hij graag. Uitgeverij Brill legt zich 

namelijk vooral toe op het drukken en uitgeven van werken in de Oosterse en Neder-

landse letterkunde. De firma gedijt goed onder de gezamenlijke leiding van Van Oordt 

en De Stoppelaar. Dit blijkt onder andere uit de verhuizing van de firma in 1883 naar 

het veel grotere pand aan de Oude Rijn 33a.  



 

 

 Hoewel Brill inmiddels verhuisd is, bestaat het pand aan de Oude Rijn nog steeds, 

inclusief de in 1883 op de gevel aangebrachte tekst BOEKHANDEL EN DRUKKERIJ 

E.J. BRILL en is inmiddels zelfs een Rijksmonument.  
 

 
Leydse Courant 18 oktober 1872 

 
 



 

 

 
Gevel Oude Rijn 33a 

Het in memoriam van de Stoppelaar in het officieel orgaan van de Nederlandse 

Uitgeversbond van 1906 prijst Brill aan als een ‘vrijwel eenig daarstaand boekhandels-

geschiedenis’. Volgens Michiel de Goeje, doctor in de letteren en broer van Elisabeth 

Oort-de Goeje [zie elders in de rubriek ‘Nader belichte personen’], heeft de firma Brill 

in belangrijke mate bijgedragen aan de bloei van de studie Oosterse Talen aan de 

Universiteit van Leiden.  

 De Stoppelaar ontvangt verschillende nationale en internationale onderscheidingen: 

in 1889 de Wasa Orde (Zweedse orde in 1772 gesticht door Gustaaf III) van de koning 

van Zweden naar aanleiding van het Oriëntalisten Congres te Stockholm, door de 

Franse minister van Onderwijs wordt hij benoemd tot Officier d’Académie en in 1883 

volgt een benoeming tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. 
 

 
Leidsch Dagblad (30 oktober 1883) 

 

Huwelijk en gezin 

Op 17 december 1868 trouwt Frans de Stoppelaar op 27-jarige leeftijd in Amsterdam 

met de vier jaar jongere Clara Christina Margaretha Lulofs. De Stoppelaar woont dan 

nog in Deventer. Waarschijnlijk heeft hij Clara leren kennen via zijn zwager. Zijn zus 

Gerarda is drie jaar eerder getrouwd met Johann Gerhard Lulofs die op de huwelijks-



 

 

akte als landbouwer vermeld staat. Mogelijk dat deze Johann zijn opleiding op de 

kostschool van vader Adrianus de Stoppelaar heeft voltooid en zo kennis heeft 

gemaakt met Gerarda. 
 

 
Opregte Haarlemsche Courant (18 december 1868) 

 

 Op 28 september 1869 wordt de eerste zoon Adriaan geboren die na ruim negen 

maanden, op 6 juli 1870, overlijdt. Op 18 augustus 1871, wordt weer een Adriaan 

geboren en op 30 mei1873, nogmaals een zoon: Jan Doekes. Twee jaar later, op 12 

mei 1875, volgt een dochter Dorothea Catherina. Bovendien krijgt het echtpaar, na het 

overlijden van zowel zwager Jan George Hunger als, binnen een half jaar daarna, van 

schoonzus Elisabeth Hunger-Lulofs, de zorg voor hun vier jonge kinderen. 
 

 
Leidsch Dagblad 8 juni 1882 

 

Maatschappelijke activiteiten 

Naast zijn werk voor de firma Brill houdt ook De Stoppelaar, net zoals vele andere 

notabelen in het Leiden van die tijd, zich met tal van maatschappelijke activiteiten 

bezig. Hij is onder andere als Diaken van de Doopsgezinde Gemeente in Leiden actief 

als armenverzorger. Diakenen hebben de taak giften in te zamelen van hun gelovigen 

en die te verdelen onder de armen die dat nodig hebben. De Stoppelaar is ook regent 

van het Doopsgezinde Hofje Bethlehem aan het Levendaal en medewerker, later 

bestuurder, van de commissie van de Leidsche Maatschappij der Weldadigheid tot 

Voorkoming van Armoede. De Kweekschool tot opleiding van bewaarschool-

houderessen kan op zijn, mede dankzij zijn onderwijsachtergrond, bijzondere belang-

stelling rekenen. Daarnaast zit hij in de commissie voor de openbare bewaarscholen. 
 



 

 

 
Leidsch Dagblad 16 mei 1890 

Ook is De Stoppelaar secretaris van de afdeling Leiden van de ‘Nederlandsche 

Pensioenvereeniging voor werklieden’ en zit hij in het bestuur van de Stedelijke 

Werkinrichting. In 1852 besluit de gemeente Leiden tot oprichting van een werkhuis. 

Hierin kunnen de armen, die geen of nauwelijks inkomen hebben maar wel in staat zijn 

te werken, in ruil voor voedsel en een klein beetje geld, werken.  

 Dit werk bestaat meestal uit het pluizen van wol, spinnen en weven en het breien 

van kousen. Daarnaast kan men ook ingezet worden bij het lezen van erwten en bonen 

[het verwijderen van slechte exemplaren]. Met deze werkinrichting wil de gemeente 

het bedelen zoveel mogelijk tegengaan. De stedelijke werkinrichting in Leiden heeft tot 

1947 bestaan.  

 Enkele jaren voor zijn dood, in 1902, treedt de Stoppelaar toe tot het College van 

Regenten van de Rijkswerkinrichting voor Vrouwen, sinds 1889 in Oegstgeest en 



 

 

vanaf 1896 op grondgebied Leiden. Deze is gevestigd in het voormalige Pesthuis in 

Leiden, waar tot voor kort Museum Naturalis gevestigd was. 

 In deze Rijkswerkinrichting komen vrouwen uit het 

hele land terecht die zich schuldig hebben gemaakt 

aan bedelen, landlopen, of bij herhaling, aan openbare 

dronkenschap. In tegenstelling tot de Stedelijke 

Werkinrichting, is de Rijkswerkinrichting een straf-

maatregel. De arrondissementsrechtbanken zijn 

verantwoordelijk voor de veroordeling tot ‘opzending’ 

naar een Rijkswerkinrichting. Deze zijn gevestigd in 

Veenhuizen (eerst zowel mannen als vrouwen, na 

1889 alleen mannen), Hoorn (voor mannen die zich 

aan openbare dronkenschap schuldig hebben 

gemaakt) en Leiden (voor vrouwen). De termijn van 

‘opzending’ varieert van minimaal drie maanden tot (in 

het geval van bedelen en landlopen) 
 

De Stoppelaar 

maximaal drie jaar. De vrouwen worden in de Rijkswerkinrichting voornamelijk 

beziggehouden met het breien van sokken en het naaien van lakens.  

 Zowel in het in memoriam van Albert Cornelis Vreede in het Leidsch Jaarboekje van 

1907 als in dat van Michiel de Goeje in het Jaarboek van de Maatschappij der 

Nederlandse Letterkunde, wordt De Stoppelaar beschreven als een hardwerkende en 

zeer ‘beminnelijke’ persoonlijkheid. Hierbij staat zijn innemende karakter het behalen 

van de beoogde resultaten niet in de weg. Veeleer zijn deze eerder de oorzaak van 

zijn succes. De Goeje is van mening dat weinigen zo bedreven zijn in het ‘fortiter in re, 

suaviter in modo’, ‘hard voor de zaak, zacht voor de relatie’, zouden wij tegenwoordig 

zeggen. Beide heren, de Goeje als Arabist en Vreede als hoogleraar in de Javaanse 

taal en letterkunde hebben behalve vriendschappelijke, ook zakelijk banden met De 

Stoppelaar. Als directeur van Brill heeft hij menige van hun geschriften uitgegeven. 

 

Overlijden 

De Stoppelaar leed al enige tijd aan een ‘maagkwaal’ die hem de laatste maanden 

voor zijn dood aan zijn huis kluistert. Een operatie in Amsterdam moest verlichting 

https://www.geni.com/photo/view/6000000038394461161?album_type=photos_of_me&photo_id=6000000038415264715


 

 

brengen. Deze mocht echter niet baten en acht dagen na zijn operatie overlijdt hij in 

een verpleeginstelling voor zieken in Amsterdam op 65-jarige leeftijd op 8 juni 1906. 
 

        
                      Overlijdensadvertentie                                       Zandgraf 744 

                (Leidsch Dagblad 9 juni 1906) 
 

De daaropvolgende dinsdag 12 juni wordt hij in zandgraf 744 begraven op de begraaf-

plaats aan de Groenesteeg. Zijn vrouw wordt 16 jaar later in dit graf bijgezet. 
 

 
Eerste deel artikel Leids Dagblad 12 juni 1906 over de begrafenis van De Stoppelaar 



 

 

 

 
Grafboek Groenesteeg 

 

 

Bronnen 

• Levensbericht van F. de Stoppelaar in Jaarboek van de Maatschappij der 

Nederlandse Letterkunde 1906 door M. de Goeje 

• Frans de Stoppelaar, in memoriam door A.C. Vreede in het Leids Jaarboekje 1907 

• Centraal Bureau voor de Genealogie 

• Erfgoed Leiden en Omstreken, krantenarchief diverse artikelen en berichten 
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