Jan Scheltema (1824-1891) keldergraf 122, vak B
Fabrikant en gemeenteraadslid
Personalia
Geboren: 30 oktober 1824 te Leiden
Zoon van: Jacobus Jansz. Scheltema en Henriëtte Wilhelmina Jannette Walen
Gehuwd met: Anna Margaretha Petronella Kolff op 31 oktober 1849 te Rotterdam
Overleden: 1 april 1891 te Noordwijkerhout
Begraven: 4 april 1891
Samenvatting
Jan Scheltema wordt op 30 oktober 1824 te Leiden geboren. Zijn vader Jacobus
heeft op 12 juni 1817 aan de Oude Singel een fabriek voor wollen dekens gesticht. Al
vrij jong verliest Jan zijn beide ouders. In 1849 trouwt hij met de Rotterdamse Anna
Kolff. Het echtpaar krijgt een zoon (Jacobus) en een dochter (Constantia Johanna).
In 1850 wordt Jan directeur van het familiebedrijf Scheltema. Het bedrijf floreert
en de wollen dekens worden tot in Amerika verkocht. Jan toont zich een uitstekende
directeur. Naast zijn ondernemerschap is hij ook politiek actief: met een onderbreking
van vier jaar maakt Jan twintig jaar deel uit van de Leidse gemeenteraad. Ook heeft
hij nog diverse andere maatschappelijke functies. Jan Scheltema overlijdt op 1 april
1891, zesenzestig jaar oud.

Fabriekshal van de wollen dekenfabriek Scheltema

Het gaat de in 1817 opgerichte fabriek lang goed. Het bedrijf wint verschillende
internationale prijzen en de wollen dekens uit Leiden worden tot ver buiten de
landsgrenzen verkocht. Aan het einde van de 19e eeuw raakt het bedrijf wat
achterop. De fabriek kan de snelle mechanisatie en modernisering niet meer
bijbenen. Het verouderde bedrijf komt na het overlijden van Jan Scheltema in handen
van Cornelis Wassenaar, die opdracht geeft tot een grote renovatie, waarbij de oude
gevel wordt vervangen door de bekende huidige gevel.
Het doek valt in 1958 toch nog onverwacht voor Scheltema. Zoals ook voor de
andere Leidse textielbedrijven zijn er te weinig opdrachten. Na een halve eeuw van
grotendeels leegstand, wordt het pand in het begin van de 21ste eeuw gerestaureerd.
Scheltema Leiden is nu een cultuurcentrum.

Volledige versie
Zijn familie
Jan Scheltema wordt op 30 oktober 1824 te Leiden geboren als zoon van Jacobus
Scheltema (1794-1838) en Henriëtte Wilhelmina Jannetta Walen (1791-1832). Jans
moeder overlijdt vlak voor zijn achtste verjaardag. Op 27 juni 1834 hertrouwt zijn
vader met Rolline Woltherdina Henriëtte van Bulderen (1795-1848), maar lang zal
ook dit huwelijk niet duren: op 22 maart 1838 overlijdt vader Jacobus. Jan verliest
dus al jong zijn beide ouders.
Jan Scheltema treedt op 31 oktober 1849 te Rotterdam in het huwelijk met de
twee-en-twintig jarige Anna Margaretha Petronella Kolff. Het echtpaar krijgt twee
kinderen: zoon Jacobus (1851-1898) en dochter Constantia Johanna (1859-1936).
Het gezin woont op de Oude Singel, eerst op nummer 58 en later op nummer 68.

Geboorteakte Jan Scheltema

Huwelijksakte Jan Scheltema en
Anna Margaretha Petronella Kolff

Scheltema is ook politiek en maatschappelijk actief. Hij is gedurende twee
perioden lid van de Leidse gemeenteraad namens de antirevolutionairen: eerst van
1864 tot 1871 en vervolgens van 1875 tot 1884. In beide perioden heeft hij zitting in
de Commissie Financiën. Daarnaast is hij onder andere majoor-commandant van de
Leidse Schutterij, diaken in de Nederlands Hervormde Kerk, voorzitter van Sociëteit
Amicitia en secretaris van Musis Sacrum.
Zijn vrouw Anna overlijdt op 23 april 1882. Jan gaat in Huize Zandhorst te Noordwijkerhout wonen. Hij overlijdt daar op 1 april 1891, zesenzestig jaar oud. Drie dagen
later wordt hij op de begraafplaats Groenesteeg in keldergraf 122 begraven. In dit
graf zijn ook de volgende familieleden van Jan Scheltema begraven: moeder
Henriëtte Wilhelmina Jannette Walen (1832), vader Jacobus (1838), stiefmoeder
Rolline Woltherdina Henriëtte van Bulderen (1848), echtgenote Anna Margaretha
Petronella Kolff (1882) en zoon Jacobus (1898).

Overlijdensakte Anna Margaretha Petronella Kolff

Overlijdensadvertentie (Leidsch Dagblad 4 april 1891)

Familiegraf Scheltema

Overlijdensakte Jan Scheltema

Na het overlijden van Jan Scheltema is er op 19 juli in de fabriek Scheltema een
bijzondere bijeenkomst, waarbij de 57 vaste personeelsleden aanwezig zijn. Namens
de overledene deelt de enig overgebleven directeur C. Wassenaar in aanwezigheid
van burgemeester Was mede dat hun bij testament een bedrag is nagelaten. In
totaal bedraagt deze nalatenschap het ‘aanzienlijke bedrag van ƒ 12.500’. Voor ieder
is een bedrag op een spaarboekje van de Leidse Spaarbank gezet en de heer
Wassenaar overhandigt de spaarboekjes aan het personeel, waarbij hij hen wijst op
‘spaarzaamheid en getrouwe plichtsbetrachting’. Ook de burgemeester voert het
woord en merkt op dat ‘de overledene een goed hart had’.
De fabriek Scheltema en het Scheltemacomplex
In 1817 richt Jacobus Scheltema de textielfabriek J. Scheltema Janszn. op. De fabriek is
gespecialiseerd in wollen dekens en gevestigd
aan de Oude Singel 56 en grenst aan de
Marktsteeg, waar de aansluitingen nog zichtbaar zijn van een inmiddels verwijderde loopbrug, die de fabriek verbond met de pakhuizen
aan de overkant van de steeg.
De bouwstijl van de fabriek is de NeoHollandse Renaissance. De fabriek is over drie
bouwlagen met rode bakstenen opgetrokken
onder een mansardedak met rode en grijze
bouletpannen. De gevel aan de Oude Singel is
voorzien van speklagen. De geknikte geveltop
heeft een kunststenen deklijst en drie gemetselde opzetstukken; het drieledige opzetstuk
Fabriek met loopbrug (ca. 1900)
op de top wordt gekroond door een bol
De fabriek doet het de eerste vijftig jaar voorspoedig. De wollen dekens uit Leiden
worden tot ver buiten de landsgrenzen verkocht. Jacobus’ zoon Jan komt in 1850 in
de directie en toont zich een uitstekend directeur.
Na Jans dood in 1891 raakt het bedrijf snel achterop. Het bedrijf Scheltema kan
de mechanisatie en modernisering van die tijd niet bijbenen. Het verouderde bedrijf
komt in 1893 in handen van Cornelis Wassenaar, die opdracht geeft tot een grote
renovatie, waardoor het bedrijf kan overleven. Merken als Elegant en Scheltema
worden ook buiten Nederland verkocht, tot in Amerika toe. Ruim een halve eeuw
later, in 1958, valt toch nog onverwacht voor Scheltema het doek. Het bedrijf is te
klein en bezit te weinig vermogen voor nieuwe investeringen.
Aan het einde van de twintigste eeuw wordt in het Scheltemacomplex de
kunstenaarssociëteit en artistiek centrum de Droomfabriek gevestigd.
In 2006, na vijftig jaar gedeeltelijk leegstand, is het prachtige pand gerestaureerd
onder leiding van de Leidse architect Reinier Verbeek. Bij de restauratie is nauwelijks
iets weggegooid; vele materialen zijn hergebruikt en hierdoor heeft het gebouw zijn
authentiek karakter behouden. Het gebouw is tegenwoordig een cultureel centrum,

waar kunst en wetenschap met elkaar zijn verweven binnen een uniek samenwerkingsverband. Er vinden voorstellingen, concerten, tentoonstellingen, lezingen en
debatten plaats.

Bar van de kunstenaarssociëteit en artistiek centrum 'Droomfabriek' (juli 1988)

De gerestaureerde voorgevel van de fabriek J. Scheltema Janszn
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