Jannetje Maria Trouvé (1808-1871) zandgraf 141, vak E
Geboren als vondeling en gestorven als niet onbemiddeld burger van Leiden
Personalia
Geboren: 5 december 1808 (waarschijnlijk) te Leiden
Dochter van onbekende ouders
Gehuwd met: Arij Potuijt op 22 februari 1838 te Rotterdam
Overleden: 24 oktober 1871 te ‘s-Gravenhage
Begraven: 27 oktober 1871
Samenvatting
Jannetje Maria Trouvé [ook geschreven als Trouvée] wordt naar alle waarschijnlijkheid
op 5 december 1808 te vondeling gelegd. Op 15 december wordt zij opgenomen in het
Armen Wees- en Kinderhuis aan de Hooglandse Kerkgracht met als achternaam
Trouvé (gevonden).
Jannetje Maria groeit in dit weeshuis op,
waar zij tot haar zestiende jaar verblijft. We
weten niet veel van haar jeugd. Wel is te
vinden dat zij in februari 1838 in het huwelijk
treedt met de drie jaar oudere onderwijzer
Arij Potuijt, die ook bij de vrijwillige brandweer actief is. In juli 1839 krijgt het echtpaar
een zoontje, Arie Johannes, die na drie
weken komt te overlijden.
In 1856 overlijdt Arij Potuijt en vijftien jaar
later, op 24 oktober 1871, Jannetje Maria
Trouvé. Beiden zijn op de begraafplaats
Groenesteeg in zandgraf 141 ter aarde besteld. Op het graf is geen zerk meer aanwezig; wel staat er nog het nummerpaaltje.
We zullen nooit met zekerheid kunnen
Nummerpaaltje zandgraf 141
vaststellen wat de werkelijke meisjesnaam
van Jannetje Maria Trouvé had moeten zijn en of haar achternaam is ingegeven omdat
zij een vondeling, een ‘trouvé’, was.
Van een wees zijn de volledige feiten vaak niet te achterhalen. Dit in tegenstelling
tot vele Groenesteeg begraven personen, waaronder fabrikanten en andere invloedrijke personen uit Leiden. Toch is zij ‘goed terecht gekomen’ zouden we nu zeggen.
Bij haar overlijden is zij niet onbemiddeld, dit kunnen we opmaken uit de notities van
haar testament, verleden bij de Leidse notaris A. van Leeuwen.

Volledige versie
Geboorte en doop
Jannetje Maria wordt (vermoedelijk) op 5 december 1808 in Leiden geboren en daar
te vondeling gelegd. Tien dagen later wordt zij opgenomen in het Heilige Geest of
Armen Wees- en Kinderhuis aan de Hooglandse Kerkgracht. Het is niet bekend wie
haar ouders zijn en zij zal door het leven gaan met als achternaam Trouvé [of Trouvée],
een naam die haar waarschijnlijk door het weeshuis is gegeven en wellicht aangeeft
dat Jannetje Maria ‘gevonden’ is.

Ingenomen een vondeling, na gissing 10 dagen, en ontslagen april 1825
(Archief van het Heilige Geest of Armen Wees- en Kinderhuis)

Op 15 december 1808 wordt zij Nederlands Hervormd gedoopt in de Hooglandsche
Kerk te Leiden. Onder de doopgetuigen zijn de Meesteren Regenten van het Heilige
Geest of Armen Wees- en Kinderhuis alsmede een naaivrouw en een minnenmoeder.

Doopakte van Jannetje Maria (Dooparchief Hooglandse Kerk)

Het Weeshuis
Jannetje Maria groeit op in het weeshuis aan de Hooglandse Kerkgracht. Dit gebouw
is een Rijksmonument. De geschiedenis van het weeshuis gaat terug tot de late
middeleeuwen. In de vijftiende eeuw werd het ‘Heilige Geest Weeshuis’ aan de

Breestraat ( nr. 18, naast De Harmonie) gesticht. Wegens ruimtegebrek verhuisde
dit in 1583 naar het veel ruimere pand van het voormalige Onze Lieve Vrouwegasthuis aan de Hooglandse Kerkgracht, dat was vrijgekomen.
De stichtingsoorkonde van dit gasthuis stamt uit 1403, maar er is al eerder sprake
van giften aan een gasthuis op deze locatie. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog deden
zeer veel mensen een beroep op de gasthuizen. Dit leidde in 1577 tot een wijziging
in de armen- en wezenzorg, waarbij het Onze Lieve Vrouwegasthuis in 1583 werd
samengevoegd met het St. Elisabethsgasthuis in de Camp.
Het gebouw aan de Hooglandse Kerkgracht werd overgedragen aan de Heilig
Geestmeesters, die er het Heilige Geest of Armen Wees- en Kinderhuis in vestigden.
Na het betrekken van het gebouw in 1583 werd in 1604 voor de eerste keer een
grote verbouwing en uitbreiding gerealiseerd. Hierbij werd de vleugel aan de
noordzijde gebouwd. Tot in de negentiende eeuw is het weeshuis diverse keren
verbouwd en gemoderniseerd. Tot 1961 was een weeshuis in het gebouw gevestigd
en daarna kreeg het gebouw andere functies. Sinds 2010 en na een grondige
restauratie, is het gebouw in gebruik als het Utopa-Weeshuis/Kinderrechtenhuis van
de Stichting Utopa.

Aquarel van het Heilige Geest of Armen Wees- en Kinderhuis te Leiden
aan de Hooglandsche Kerkgracht (H.P. Schouten)

Jannetje Maria woont ruim zestien jaar in dit weeshuis. Tijdens haar verblijf ontvangt
zij ƒ 1,30 per week, waarvoor blijft onbekend. In april 1825 verlaat zij het Weeshuis.
Waar Jannetje Maria daarna verblijft tot aan haar huwelijk in 1838 is niet duidelijk
geworden.

Huwelijk
Wat we wel weten is dat Jannetje Maria op 22 februari 1838 te Leiden trouwt met Arij
Potuijt.

Huwelijksadvertentie

Huwelijksakte

Het is niet uitgesloten dat Arij al heeft kennismaakt met Jannetje Maria, toen zij nog in
het weeshuis was. Immers Arij is bekend bij het Weeshuis door zijn deelname als
spuitgast (buitengewoon) bij de Vrijwillige Brandweer. Ook woont hij voor zijn huwelijk
aan de Hooglandsche Kerkgracht.

Deelname Vrijwillige Brandweer te Leiden

Arij is ‘onder’ Bloemendaal geboren op 23 april 1805 en gedoopt op 28 april. Het
echtpaar gaat wonen op de Hooglandsche Kerkgracht. Arij is dan onderwijzer.

Doopakte van Arij Potuijt

Op 15 juli 1839 wordt het echtpaar verblijd met een zoon, Arie Johannes. Doch na drie
weken overlijdt hij op 5 augustus 1839. Op 9 augustus wordt hij op de begraafplaats
Groenesteeg in zandgraf 302 begraven.
Het is opmerkelijk dat dit zandgraf op 9 augustus 1839 is gekocht door de dames
Jannetje Rubb en Cornelia Johanna Brugman, die toen 61 resp. 70 jaar oud waren en
er later, in 1850 resp. 1855, zelf in zijn begraven. In 1858, toen was Arij reeds overleden, is het overgeboekt op naam van ‘Jannetje Maria Trouvé, weduwe van Arij Potuijt.
Voor zover we hebben kunnen nagaan is er geen (familie)relatie tussen bovengenoemde dames en de familie Potuijt - Trouvé. Tenslotte is in dit graf nog het echtpaar Verboog - Molenaar begraven: Hester Molenaar in 1859 (78 jaar) en Nicolaas
Verburg in 1869 (87 jaar). Nicolaas Verboog heeft het graf op 17 april 1863 gekocht.

Grafboek zandgraf 302

De Weesjongensspuit (1769 - 1927)
Op 3 oktober 1766 woedde een verschrikkelijke brand aan de Hoogstraat nabij de
Visbrug, op de plaats die nu nog gekenmerkt wordt door het opschrift in de gevels:
De trouw der burgerij heeft hier ‘t geen door geweld der vlammen wierdt gesloopt in
bet’ren staat hersteld anno MDCCLXVI.

(J. van Hiltrop, 1766, Erfgoed Leiden en Omstreken)

Is deze brand mede aanleiding geweest voor het stadsbestuur om een brandspuit te
plaatsen in het Weeshuis aan de Hooglandse Kerkgracht? In 1767 begonnen
onderhandelingen van de stadsregering met de regenten van het Weeshuis over het
plaatsen van een brandspuit in hun gesticht. Deze besprekingen duurden twee jaar,
waarna tenslotte een memorie werd opgemaakt over de kosten van een brandspuithuisje tot berging van de spuit. In juli 1769 besloot men dat de catechiseerschool tot
die berging zou worden geaccommodeerd en 25 september was het brandspuithuisje gereed. Een maand later arriveerde de spuit.
“De Brandspuyt geteekent met de Letters W en A, geadsigneert aan het H. Geestof Arme Weeshuis en het Armkinderhuis, staat in het Weeshuis, en wordt bediend
door Vyf Brandmeesteren, en behoord daar toe een manschap van 60 Personen,
gekoozen uit kinderen in de gemelde Godshuyzen gealimenteert wordende, waarbij
ook zullen moeten adsisteeren twee suppoosten van ieder der gemelde
Godshuyzen, om ordre en opzicht te hebben op het gedrag der voorsz. kinderen,
aan de voornoemde spuyt geëmployeert wordende, zonder dat de gemelde
suppoosten zich, met het blusschen van den brand, zullen vermogen te bemoeijen.”
Bron: Het Leids Jaarboekje, jaargang 1977.

Overlijden
Arij overlijdt eerder dan Jannetje Maria en wel op 30 september 1856 te Leiden, op
éénenvijftigjarige leeftijd; op dat moment al ‘zonder beroep’. Hij wordt op 4 oktober
begraven op de begraafplaats Groenesteeg in zandgraf 141. Dit graf is op die dag
gekocht door de weduwe Jannetje Maria Trouvé.
Op 24 oktober 1871 overlijdt Jannetje Maria te in ’s-Gravenhage. Bij navraag bij het
Haags Gemeentearchief is over haar geen enkele andere notitie te vinden. Moeten we
maar aannemen dat zij op 24 oktober ‘slechts’ bij iemand op bezoek was, of ’sGravenhage ‘gewoon’ bezocht?

Overlijdensakte (Haags Gemeentearchief)

Ongeveer twee jaar vóór haar overlijden laat zij een hernieuwd testament opmaken bij
de Leidse notaris A. van Leeuwen. De strekking is dat zij twee legaten, elk voor een
bedrag van ƒ 1000,--, schenkt aan het Weeshuis, dit ten gunste van de vondelingen
die dan nog in het Weeshuis verblijven.
Na het overlijden van Jannetje Maria wordt door dezelfde notaris onderstaande
advertentie in de krant gezet.

Advertentie (Leydse Courant 30 oktober 1871)

Op 27 oktober 1871, drie dagen na haar overlijden, wordt Jannetje Maria begraven op
de begraafplaats Groenesteeg te Leiden, in hetzelfde zandgraf nr.141 als haar echtgenoot vijftien jaar eerder. Op het graf is geen grafzerk meer aanwezig, er resteert
alleen een nummerpaaltje.
Hierna wordt nog het echtpaar van Bonga- Verboog in dit graf ter aarde besteld: op
28 januari 1888 Pieter van Bonga, tachtig jaar oud, en op 9 december 1890 Margaretha
Catharina Verboog, eveneens tachtig. Margaretha is de dochter van het echtpaar
Verboog - Molenaar, die in zandgraf 302 zijn begraven, het graf waarin in 1839 Arie
Johannes Potuijt, het drie weken oude zoontje van Arij en Jannetje was begraven.
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