Jannetje Kruijt (1848-1880), keldergraf 78, vak A
Een veel te vroeg gestorven Leidse doktersvrouw én moeder
Personalia
Geboren: 22 augustus 1848 te Westzaan
Dochter van: Cornelis Kruijt en Gesina Beatrix Brat
Gehuwd met: Arnoldus van Rhijn op 8 februari 1872 te Katwijk
Overleden: 13 januari 1880 te Leiden
Begraven: 16 januari 1880 te Leiden
Samenvatting
Jannetje Kruijt wordt in 1848 in Westzaan geboren uit het huwelijk van Cornelis Kruijt
en Gesina Beatrix Brat als één na oudste kind in het gezin met vijf kinderen. Zij is het
enig overgebleven kind uit dat huwelijk, nadat de vier andere kinderen van het echtpaar
Kruijt-Brat eerder op zeer jonge leeftijd zijn overleden. De familie Kruijt behoort tot de
Waterlandse Doopsgezinden en beoefent oorspronkelijk de papiermakerij. Haar vader
is houthandelaar en eigenaar van onder meer twee grote houtzaagmolens in
Westzaan, De Tweelingen en De Kruidberg. Haar moeder stamt uit een Nederlandse
Hervormde Oostzaner koopmansfamilie. Na het overlijden van Jannetje’s vader in
1856 verhuist haar moeder naar de Keizersgracht in Amsterdam waar zij in 1866
overlijdt.
Op 8 februari 1872 trouwt Jannetje in Katwijk met Dr.
Arnoldus van Rhijn (1844-1923). Hij is als arts cum
laude gepromoveerd op het proefschrift Aphasie,
behaalt daarna nog twee academische graden, wordt
koninklijk onderscheiden voor zijn inzet tijdens de
cholera-epidemie van 1866, en is onder meer lid van
de Leidse gemeenteraad en voorzitter van de
Nederlandsche Schaakbond.
Het echtpaar Van Rhijn-Kruijt krijgt zes kinderen.
Vier van hun kinderen sterven zeer jong aan verschillende ziektes. De enige overgebleven kinderen
van het echtpaar zijn hun dochter Gesina Beatrix
Cornelia (Ina), een zeer verdienstelijk kunstschilderes en actief binnen Het Groene Kruis alsook
de botanische gemeenschap in Leiden, en hun zoon
Jannetje Kruijt
Arnoldus die als bedrijfsingenieur in Duitsland en
(foto: J.H. Hoffmeister, Leiden)
daarna in Nederland werkzaam is.
Jannetje overlijdt helaas op de veel te jonge leeftijd van 31 jaar aan de gevolgen
van roodvonk op 13 januari 1880, drie dagen na de geboorte van haar jongste kind.

Volledige versie
Haar familie
Jannetje Kruijt stamt uit een familie van zeilmakers, reders, papiermakers en houthandelaren. De familie Kruijt behoort tot de Waterlandse Doopsgezinden en woont in
Westzaan aan het Zuideinde. Haar grootvader, Jacob Jansz. Kruijt, wordt geboren in
1780 en is sinds 1804 houthandelaar en later ook papiermaker van beroep. Hij is
eigenaar van enkele Westzaanse molens: papiermolen De Pronker en de zaagmolens
De Blauwe Kuyper, De Witte Troffel, De Tweelingen en De Kruidberg. De twee
laatstgenoemde molens heeft hij laten bouwen in respectievelijk 1823 en 1825.
Het Molenmuseum in Koog a/d Zaan heeft
het naambord van molen De Tweelingen
uit 1823 in bezit. Het naambord is het
enige wat nog is overgebleven van de
brand die deze molen in 1934 verwoestte.
Zo’n naambord of molenbord was in die tijd
verplicht en moest ook een geschilderde
afbeelding hebben met een verwijzing van
de naam van de molen. Dit, omdat destijds
nog veel mensen niet konden lezen en
schrijven. Op het naambord is het tafereel
van de eerste steenlegging van molen De
Tweelingen te zien. Daarop staat de tweeling Pieter en Grietje Kruijt, die de eerste
steen hebben gelegd. Links naast hen
staat hun vader (Jannetje’s grootvader),
Jacob Kruijt, afgebeeld met een lange
Goudse pijp. Rechts van de tweeling staat
naar alle waarschijnlijkheid molenmaker
Klaas Maggaeij, die molen De Tweelingen
Naambord van molen De Tweelingen
in opdracht van Jacob Kruijt heeft ge(collectie Vereniging De Zaansche Molen)
bouwd, en één van zijn werknemers.
Jacob Kruijt en zijn echtgenote krijgen 10 kinderen, waaronder twee tweelingen. De
namen van zijn twee nieuwe molens, De Tweelingen en De Kruidberg, zijn verwijzingen naar zijn gezin en familienaam.
Naast Pieter en Grietje Kruijt, vormt Cornelis en Antje Kruijt de andere tweeling uit
het gezin van Jacob Kruijt. Cornelis Kruijt (Jannetje’s vader) wordt geboren op 11
december 1809. Zijn tweelingzusje Antje overlijdt al in 1820.
Cornelis en zijn broer Jan volgen in 1840 hun vader Jacob Kruijt op als houthandelaar, papierfabrikant en eigenaar van enkele Westzaanse molens. Al eerder, in 1838,
is Cornelis Kruijt getrouwd met Gesina Beatrix Brat uit Oostzaan. Het echtpaar KruijtBrat krijgt vijf kinderen, waaronder Jannetje die op 22 augustus 1848 in Westzaan
wordt geboren. Als Cornelis overlijdt op 5 maart 1856 zijn er nog twee kinderen van
het echtpaar in leven, Jannetje en Jacob.

Gesina Beatrix Kruijt-Brat

Geboorteakte Jannetje Kruijt

Overlijdensakte Cornelis Kruijt (1809-1856)

Helaas komt Jannetje’s broer Jacob nog geen twee maanden later te overlijden, op 30
april 1856, en blijft Jannetje dan als enige van de vijf kinderen over, samen met haar
moeder. Een moeder die door het onvoorstelbare verlies van vier van haar kinderen
alsook haar echtgenoot een groot verdriet met zich meedraagt en hoopt dat haar nog
enig overgebleven kind, Jannetje, haar vreugde zal blijven schenken.
Dat blijkt uit het poëziealbum van Jannetje waarin haar moeder op Jannetje’s 9e
verjaardag in 1857 onder meer deze persoonlijke hartenwens voor haar heeft opgeschreven:

“Blijf tot zoo lang God mij het leven spaart, een vreugde voor mij, zoowel door U een
gehoorzaam kind te betoonen, als door, zoo ik het mogt beleven, in latere jaren een
brave, deugdzame dochter voor mij te zijn. Daardoor zou nog zoo veel vergoed
worden, van alles wat ik heb moeten missen.”

Uit het poëziealbum van Jannetje Kruijt (1857)

Na het overlijden van Jannetje’s vader maakt Klaas van Vliet Wz. uit Krommenie in
opdracht van haar moeder een foto van een schilderij waarop de vijf kinderen van het
echtpaar Kruijt-Brat te zien zijn, waaronder Jannetje.
Het schilderij is waarschijnlijk door de fotograaf gemaakt die in die tijd ook een
verdienstelijk kunstschilder is. Als basis zullen mogelijk bestaande portrettekeningen
(of schilderijtjes) hebben gediend.

Compilatie-foto van de kinderen van het echtpaar Kruijt-Brat met
Jannetje uiterst links afgebeeld. (foto: Klaas van Vliet Wz., 1856)

Jannetje’s moeder verkoopt na het overlijden van haar echtgenoot de molens De
Tweelingen en De Kruidberg uit zijn nalatenschap en verhuist dan naar de Keizersgracht in Amsterdam, waar zij uiteindelijk op 27 maart 1866 overlijdt.

Overlijdensakte Gesina Beatrix Brat (1814-1866)

Jannetje wordt op 17-jarige leeftijd wees als haar moeder overlijdt. Over Jannetje als
kind of jongvolwassene is verder vrij weinig bekend, behalve dat zij een vrolijk kind
moet zijn geweest zoals blijkt uit haar poëziealbum en dat zij beschikte over teken- en
schildertalent.

Gesigneerde, maar ongedateerde tekening van Jannetje Kruijt

Haar huwelijk
Jannetje trouwt op 8 februari 1872 in Katwijk met Arnoldus van Rhijn, nadat zij elkaar
hebben leren kennen in Oostzaan waar Arnoldus zijn beroep als huisarts begint.

Jannetje Kruijt

Arnoldus van Rhijn

Huwelijksadvertentie
(Zaanlandsche Courant 10 februari 1872)

Het echtpaar Van Rhijn-Kruijt verhuist in
1873 naar Leiden waar Jannetje’s echtgenoot zich vestigt als huisarts, het
beroep dat hij meer dan 50 jaar lang tot
kort voor zijn overlijden zal uitoefenen. Zij
gaan wonen in de Breestraat (nr. 159).

Feestzang t.g.v. het huwelijk van J. Kruijt en
A. van Rhijn (1872)

Breestraat 159, Leiden (omstreeks 1900)

Haar echtgenoot
Arnoldus van Rhijn stamt uit een familie van artsen, predikanten, bestuurders en
molenaars. Hij wordt op 8 maart 1844 in Katwijk aan Zee geboren als zoon van
dr. Hendrik Bernardus van Rhijn, huisarts in Katwijk gedurende meer dan 50 jaar, en
Sophia Gijsberta de Graaf, dochter van de Leidse wolfabrikant Hermanus Johannes
de Graaf [ook op Groenesteeg begraven].
Op 20 september 1861 begint Arnoldus met zijn studie geneeskunde aan de
Universiteit van Leiden. Na zijn afstuderen werkt hij als assistent-arts in het Buitengasthuis in Amsterdam, waar hij ook zijn proefschrift voorbereidt. Op 23 november
1867 wordt Arnoldus van Rhijn, naast anderen, bij Koninklijk Besluit de bronzen

medaille ‘voor goede zorg en hulp bij het heerschen der Cholera Asiatica’ toegekend
voor zijn inzet tijdens de cholera-epidemie die Nederland in 1866 trof.
Hij promoveert tot doctor in de geneeskunde (cum laude) aan de Universiteit van
Leiden op 7 februari 1868 op het proefschrift Aphasie, de eerste Nederlandse studie
over deze taalstoornis ten gevolge van hersenletsel. Vervolgens behaalt hij aan
dezelfde universiteit de academische graden van doctor in de verloskunde (cum laude)
op 4 juli 1868 en doctor in de heelkunde (cum laude) op 5 maart 1869.
In 1869 wordt Arnoldus huisarts in Oostzaan, waar hij Jannetje Kruijt ontmoet. Na
zijn komst naar Leiden zet hij zich - naast zijn eigen huisartsenpraktijk - als arts bij
verschillende Leidse Ziekenfondsen en als bestuurder binnen de Nederlandsche
Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (NMG) en daarbuiten ook in voor de
verbetering van het Ziekenfondswezen. Ook is hij de oprichter van de afdeling Leiden
van de NMG waarvan hij voorzitter is van 1880-1881 en in 1920. Voorts heeft hij de
afdeling Leiden van Het Groene Kruis mede opgericht.
Arnoldus van Rhijn is ook als bestuurder op diverse andere terreinen actief en
maatschappelijk betrokken. Hij is onder meer lid van de gemeenteraad van Leiden van
1895-1901. Eerst namens de Liberale Unie en in 1901 namens de Vrijzinnig
Democratische Bond na de afsplitsing van de Liberale Unie.
Van 1877-1895 is Arnoldus voorzitter van het Leidse
schaakgezelschap Palamedes. Op 2 maart 1895
richt hij het Leidsch Schaakgenootschap (LSG) op
en wordt daarvan de eerste voorzitter (1895-1914).
In 1922 wordt hem het erelidmaatschap van de LSG
toegekend. Hij is ook aanwezig bij de oprichting van
de Nederlandsche Schaakbond, waarvan hij voorzitter is van 1897-1806 en van 1907-1908. Niet
alleen als bestuurder, maar ook als schaker doet hij
van zich spreken. Volgens schaakkenners behoort
hij tot de Nederlandse subtop. Jarenlang is hij één
van de sterkste schakers van Leiden.
Zijn echtgenote overlijdt in 1880 op veel te jonge
leeftijd aan de gevolgen van roodvonk. Hij hertrouwt
op 10 november 1887 te Doesburg met Christina
Hendrika Josina Fokker, verwant aan luchtvaartpionier en vliegtuigbouwer Anthony Fokker en woont
Dr. Arnoldus van Rhijn
van 1890-1919 in Huis ter Lucht in de Donkersteeg
(nr. 19) in Leiden.
Zijn tweede echtgenote overlijdt in 1916. In 1919 verhuist hij als weduwnaar naar
het Rapenburg (nr. 120) waar hij woont tot zijn overlijden in 1923. Arnoldus van Rhijn
overlijdt op 15 februari 1923 volgens zijn dochter aan de gevolgen van een longontsteking en niet, zoals de Leidse media destijds ten onrechte schreven, ten gevolge
van een val uit een tram. Hij ligt samen met zijn tweede echtgenote en zijn dochter
begraven op Begraafplaats Rhijnhof (keldergraf nr. 3) in Leiden.

Haar kinderen
Het echtpaar Van Rhijn-Kruijt krijgt zes kinderen: Hendrik Bernardus (1872), Gesina
Beatrix Cornelia (1874), Johannes Christiaan (1875), Arnoldus (1877), Sophia
Gijsberta (1878) en Willem Pieter (1880).
Het noodlot slaat meerdere keren ongemeen hard toe bij dit jonge gezin. Twee
kinderen, Johannes Christiaan en Sophia Gijsberta, overlijden in begin 1880, nog zeer
jong, aan roodvonk tijdens de epidemie die Leiden dan treft. Een derde kind, Willem
Pieter, overlijdt in maart 1882, eveneens zeer jong, aan hersenontsteking.

Overlijdensadvertentie Johannes Christiaan (Leidsch Dagblad 1 april 1880)

Overlijdensadvertentie Sophia Gijsberta (Leidsch Dagblad 14 april 1880)

Overlijdensadvertentie Willem Pieter (Leidsch Dagblad 14 maart 1882)

Dankbetuiging overlijden Willem Pieter (Leidsch Dagblad 3 april 1882)

Johannes Christiaan

Sophia Gijsberta

Willem Pieter

De eerstgeboren zoon van Jannetje Kruijt en
Arnoldus van Rhijn, Hendrik Bernardus (Henri),
overlijdt op 21 mei 1891 na een lang ziekbed; hij is
nog maar 18 jaren jong en zit in de zesde klas van
het Stedelijk Gymnasium in Leiden.
Nog voor zijn overlijden heeft zijn vader een
verzoek bij de gemeente ingediend tot restitutie van
het schoolgeld voor zijn zoon, omdat hij vanwege
zijn ziekte het Gymnasium niet kan bezoeken. Dat
verzoek wordt ingewilligd.

Hendrik Bernardus

Leidsch Dagblad 4 juli 1891

Handelingen gemeenteraad Leiden 12 januari 1891 (pag. 1)

Overlijdensakte Hendrik Bernardus van Rhijn (1872-1891)

Na vier overleden kinderen, zijn de enig overgebleven nazaten van Jannetje Kruijt en
Arnoldus van Rhijn hun zoon Arnoldus en dochter Gesina Beatrix Cornelia.
Arnoldus van Rhijn jr. is werkzaam als bedrijfsingenieur bij de Machinenfabrik
Grevenbroich AG in Grevenbroich (D) en daarna bij Stork N.V. te Hengelo en de N.V.
Koninklijke Nederlandsche Zoutindustrie te Boekelo. Als hobby beoefent hij de
klassieke schilderkunst op treffende wijze. Hij wordt vroeg weduwnaar van Elisabeth
Anna Maria Kadesch met wie hij een zoon heeft gekregen. Hij hertrouwt met Henriette
Luïse Mannes en sterft op 9 mei 1965 op 88-jarige leeftijd in verpleeghuis Oranje
Nassau’s Oord in Wageningen. Hij ligt samen met zijn tweede echtgenote begraven
op begraafplaats “Doorwerth” in Heelsum.
Gesina Beatrix Cornelia (Ina) van Rhijn
is een zeer verdienstelijk kunstschilderes
en lid van de Leidse schilder- en tekenacademie Ars Aemula Naturae. Daarnaast
is zij gedurende 15 jaar vanaf de oprichting
lid geweest van het bestuur van de afdeling
Leiden van Het Groene Kruis en wordt haar
vanwege haar bijzondere verdiensten in
dat verband het erelidmaatschap toegekend. Ook is zij actief in de Leidse botanische gemeenschap met haar onderzoek
naar en omvangrijke collectie van plantengallen die zij uiteindelijk schenkt aan het
toenmalige Rijksherbarium in Leiden.

Leidse Courant 22 december 1958

Leidsch Dagblad 24 september 1924

Met haar vader woont zij sinds 1919 aan het Rapenburg (nr. 120). Na diens overlijden
verblijft zij acht jaar in Ospedaletti in Italië. In 1938 keert zij terug naar Nederland om
te gaan wonen in het jongste hofje van Leiden, het Justus Carelhuis. Zij overlijdt onge-

huwd op 23 december 1967 op 93-jarige leeftijd in Meerssen waar zij toen inwonend
was bij haar neef ir. A.E.A. van Rhijn.
Haar overlijden
Jannetje overlijdt helaas op de veel te jonge leeftijd
van 31 jaar aan de gevolgen van roodvonk op 13
januari 1880 in Leiden, drie dagen na de geboorte
van haar jongste kind, Willem Pieter. Het moet voor
haar echtgenoot een immens verdriet zijn geweest
in de wetenschap dat hij, zelfs als arts, niet bij
machte was het leven van zijn echtgenote en later
dat van vier van zijn zes kinderen te redden.
Jannetje wordt begraven op begraafplaats
Groenesteeg op 16 januari 1880 in keldergraf 78,
het graf waarin later vier van haar zes kinderen
zouden worden bijgezet.

Jannetje van Rhijn-Kruijt
met één van haar kinderen
(foto: B. Bruining, Leiden)
Leidsch Dagblad 17 januari 1880

Overlijdensakte Jannetje Kruijt (1848-1880)

Grafboek van keldergraf 78

Graf van Jannetje Kruijt en vier van haar kinderen
(foto: collectie Arnold Sol Westzaan)

Na haar overlijden
Na het overlijden van Jannetje hertrouwt Arnoldus van Rhijn op 10 november 1887 in
Doesburg met Christina Hendrika Josina Fokker. Zij betrekken in 1890 Huis ter Lucht
in de Donkersteeg (nr. 19) in Leiden.

Huis ter Lucht, Leiden (omstreeks 1910)
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