Cornelis Willem Hendrik van Kaathoven (1796-1879), keldergraf 17, vak A
Huisarts en stadsgeneesheer ten tijde van de cholera-epidemieën
Personalia
Geboren: 11 september 1796 te Leiden
Zoon van Hendrik Pieter van Kaathoven en Masje Kalkoven
Gehuwd met: (1) Gertrude Sebaldine Luchtmans op 23 oktober 1823 te Leiden
(2) Diederica Anna Elisabeth Pompe op 19 april 1827 te Leiden
Overleden: 1 februari 1879 te Leiden
Begraven: 5 februari 1879
Samenvatting
Van Kaathoven wordt in 1796 in Leiden geboren als een van de acht kinderen van een
apothekersgezin. Hij gaat aan de universiteit van Leiden geneeskunde studeren en
wordt daarna arts in Leiden.
In 1823 huwt hij met Gertrude Luchtmans
en het echtpaar gaat op de Steensschuur
wonen, waar zich bij de geboorte van het
eerste kind een drama afspeelt: het babytje
overlijdt na enkele uren en moeder enkele
dagen later.
Cornelis hertrouwt in 1827 met Diederica
van Pompe en krijgt met haar tien kinderen.
Het gezin woont met twee dienstbodes, na
een korte periode op de Breestraat, op het
statige Rapenburg: eerst op nummer 47 en
later op nummer 27.
Van Kaathoven is als stadsgeneesheer
betrokken bij de cholera-epidemieën van
1832, 1848 en 1849.
Naast zijn drukke werkzaamheden als
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arts, vindt hij ook tijd om op maatschappelijk
gebied actief te zijn: Van Kaathoven zit vierentwintig jaar in de gemeenteraad, is regent
van het Caeciliagasthuis en van het Huiszittenhuis, en is curator van het Stedelijk
Gymnasium.
Van Kaathoven is zeer geïnteresseerd in letterkundige zaken. Hij is lid van de
Maatschappij van Nederlandse Letterkunde, van diverse leesgezelschappen en heeft
zelf en met anderen een aantal publicaties op zijn naam staan.
In 1879 overlijdt hij, 82 jaar oud, en wordt begraven in het door zijn vader gekochte
familiegraf op de begraafplaats Groenesteeg.

Volledige versie
Jeugd en studie
Cornelis Willem Hendrik van Kaathoven wordt op 11 september 1796 te Leiden
geboren als vierde kind van Hendrik Pieter van Kaathoven (1767-1844) en Masje
Kalkoven (1772-1846). Hij heeft vijf zussen en twee broers. Cornelis wordt op de dag
van zijn geboorte gedoopt in de Hooglandse Kerk.

Deel uit het doopregister van de Hooglandse Kerk

Vader Hendrik Pieter van Kaathoven is apotheker in Leiden. Zoon Cornelis gaat in
1810, op 14 jarige leeftijd, aan de Leidse universiteit medicijnen studeren. Hij rondt zijn
opleiding af met een academische promotie in 1821. Zijn dissertatie is getiteld
Specimen medico-physiologicum inaugurale, de dentium formatione atque natura.
Huisarts en cholera-epidemie
Na zijn promotie wordt Cornelis van Kaathoven praktiserend arts in Leiden. Hij heeft
een belangrijke rol als stadsgeneesheer tijdens de cholera-epidemie van 1832. Samen
met zijn collega’s medici prof.dr. Pruys van der Hoeven en dr. Salomon [beiden ook
op Groenesteeg begraven] schrijft hij in 1833 hierover het boek Geschiedverhaal van
de cholera-epidemie te Leiden in 1832.

Tekening van de wachtkamer
van dokter Van Kaathoven

Het boek over de
cholera-epidemie

Het waren heftige tijden voor een stadsgeneesheer met conflicten over de aanpak met
het stadsbestuur, waarvan De Mey van Streefkerk burgemeester was. Leiden telt dan
34.000 inwoners, waarvan vele duizenden slachtoffer worden van de epidemie. Deze
besmette personen worden in de Lakenhal en het Nosocomium opgevangen en
behandeld.
Huwelijk en gezin
Cornelis Willem Hendrik van Kaathoven trouwt op 23 oktober 1823 in Leiden met
Gertrude Sebaldine Luchtmans. Zij twee jaar ouder dan Cornelis en de dochter van
Samuel Luchtmans en Constance Elisabeth Rau. Constance is de dochter van een
Utrechtse hoogleraar en Samuel Luchtmans is een telg uit het vermaarde drukkers- en
boekhandelarengeslacht Luchtmans. Zij is dus ‘een goede partij’ voor Cornelis.

Trouwakte

Op 28 december 1823 wordt in hun huis op het Steenschuur dochtertje Henrietta met
veel complicaties voor moeder en kind geboren. Henrietta overlijdt na 14 uur en moeder
Gertrude enkele dagen later.
Cornelis hertrouwt op 19 april 1827 in Leiden met Diederica Anna Elisabeth Pompe
(1807-1888), nog maar 19 jaar en afkomstig uit Gorichem. Het echtpaar woont aanvankelijk op de Breestraat, waarvandaan het gezin in 1828 vertrekt naar het Rapenburg (nr.
47). Tien jaar later verhuizen ze met enkele dienstbodes naar Rapenburg 27, een
kolossaal pand uit 1728, naast bibliotheek 'Thysiana'. Hij houdt ook de woning aan op nr.
47, die wordt verhuurd. Het pand op nr. 27 met een bijbehorend koetshuis koopt hij voor

ƒ 12.000,-. Daarnaast bezit Van Kaathoven ook een kapitale bouwmanswoning met
landerijen in Leiderdorp.
Van Kaathoven is een vermogend man. In het overzicht van de aanslagen in de
personele belasting over het jaar 1851 vinden we een aanslag van ƒ 268,42. Naast het
bezit van dit vastgoed verzamelt hij veel kunst.
Uit zijn tweede huwelijk worden tien kinderen geboren:
(1) Everdina Margaretha (1828; na 1 jaar en 7 maanden overleden);
(2) Hendrik Pieter (1829 en op 15-jarige leeftijd overleden);
(3) Jacobus (1830-1891);
(4) Everdina Margaretha (1832-1919);
(5) Cornelis Willem Hendrik (1834-1880);
(6) Jan (1835-1887);
(7) Willem Leendert (1837-1915; oudste van een tweeling);
(8) Margaretha (1837; jongste van een tweeling en na ruim een maand overleden);
(9) Margaretha (1840-1882);
(10) Sophia Hendrika Martina (1841-1915).

Rapenburg 47

Rapenburg 27

Gemeenteraadslid
Van Kaathoven komt in 1845 in de Leidse gemeenteraad en heeft daarvan
vierentwintig jaar deel uitgemaakt. Ook is hij in de periode 1856-1859 lid van de
Provinciale Staten van Zuid-Holland.
De vergaderingen van de raad zijn bij zijn aantreden nog niet openbaar. Van
Kaathoven roert zich zelfs ‘met stemverheffing’ bij het conflict in 1848 over het

Huiszittenhuis.1 Hij heeft een ernstige aanvaring met het liberale raadslid Thorbecke.
Van Kaathoven pleit daarbij voor meer openbaarheid van de raad. Het is daarom
opmerkelijk dat hij in 1851, als de raad voorstelt om voortaan openbaar verkiezingen
te houden en te vergaderen, tegenstemt. Het voorstel wordt wel aangenomen.
Ook laat hij nadrukkelijk zijn stem horen bij de cholera-epidemieën van 1848 en
1849. Hij, en niet alleen hij, vindt dat de stedelijke overheid tekortschiet met name in
de medische armenzorg. Van Kaathoven is van mening dat de beschikbare ruimte in
het Caeciliagasthuis veel te klein en aftands is en dat de taken en bevoegdheden van
de stadsgeneesheren niet duidelijk zijn omschreven.
Nevenfuncties
Naast geneesheer en raadslid is Van Kaathoven ook op andere fronten actief. Op zijn
eigen terrein van de geneeskunde is hij regent van het Caeciliagasthuis en van de
Verenigde Gast- en Leprooshuizen.
Van Kaathoven draagt tevens op maatschappelijk terrein zijn steentje bij: hij is
regent van het Huiszittenhuis en de Armen-diaconie en lid van de Maatschappij van
Weldadigheid. Tevens is hij curator van het Stedelijk Gymnasium.
Publicaties en letterkunde
Ondanks al zijn activiteiten in de gezondheidszorg en op
andere terreinen, ziet Van Kaathoven kans om alleen of met
anderen te publiceren. In 1845 werkt hij mee aan het rapport
Bedenkingen op het ontwerp van wet betrekkelijk de
uitoefening der geneeskunde. In 1848 stelt hij samen met
collega-raadslid en scheikundige A.H. van der Boon Mesch
het rapport Over den gebrekkigen staat van de geneeskundige inrigting voor zieke armen te Leiden en in 1863
verschijnt, na zijn proefschrift van 1821, een tweede dissertatie Over hypodermatische injectie. In 1879 komt het boek
Tableaux anciens et modernes, porcelaines et antiquités;
successions délaissées uit, waarvan hij medeauteur is en
Academisch Proefschrift
waaruit zijn interesse in de kunst blijkt.
Van Kaathoven heeft grote belangstelling voor de letterkunde. Hij is lid van de
Maatschappij van Nederlandse Letterkunde, lid van de leesgezelschappen Van Tienen
/Tot Nut en Genoegen en Miscens Utile Dulci, evenals van het geneeskundig leesgezelschap Nobis et Aliis.
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Kerk en overheid werkten samen in het Huiszittenhuis aan de bedeling van armen (de 'huiszitten').
Bestuurders werden voor de helft door de stad benoemd en voor de helft door de kerk. De stad gaf
subsidie, de uitvoering lag in handen van de Hervormde diaconie. Echter, tussen gemeenteraad en
diaconie boterde het niet. De gemeenteraad vond de armenzorg te duur en niet effectief genoeg. In juni
1848 liep het helemaal fout. Het college van B&W wilde uit onvrede met het gevoerde beleid de door
de kerk benoemde diakenen uit het Huiszittenhuis aan de Oude Rijn verwijderen. Daarbij vielen rake
klappen. De zaak was verhard door de principiële opstelling van de liberale raadsleden onder
aanvoering van J.R. Thorbecke, die stelde dat de armenzorg bij de overheid thuishoorde en niet bij de
kerk.

Overlijden
Cornelis Willem Hendrik van Kaathoven overlijdt op 1 februari 1879 in Leiden. De
overlijdensadvertentie wordt pas op 12 februari geplaatst met de vermelding Wegens
buitenlandsche betrekkingen eerst heden geplaatst.

Overlijdensakte

Leydse Courant 10 februari 1879
Vier dagen later wordt Cornelis Willem Hendrik Kaathoven op de begraafplaats
Groenesteeg in keldergraf 17 ter aarde besteld. Dit familiegraf is op 1 juli 1829 gekocht
door Cornelis’ vader, Hendrik Pieter van Kaathoven en op de zerk staat alleen zijn
naam: H.P. VAN KAATHOVEN.

Familiegraf van Kaathoven (keldergraf 17)
Als eerste wordt zijn kleinzoon Hendrik Pieter Willebrands, die na 9 maanden was
overleden, in dit graf begraven. Deze Hendrik Pieter was de zoon van George Diderich
Willebrands en Cornelis’ jongste zus Magdalena Hendrica. Naast deze kleinzoon en
Cornelis zelf, zijn nog veertien anderen in dit graf begraven: drie Willebrandsen, één
Lührmann (een zoon van Cornelis’ oudere zus Neeltje, die met Johann Lührmann was
getrouwd), zijn ouders en acht andere Van Kaathovens:
(1) Alida Magdanela Willebrand (1832; 4 maanden);
(2) Hendrik Pieter Willebrands (1833; een ‘nieuwe’ Hendrik Pieter, 4 jaar geworden)
(3) een doodgeboren en naamloze Willebrands (1838)
(4) Cornelis Lührmann (1833; 15 jaar);
(5) Hendrik Pieter van Kaathoven (1844; 77 jaar; vader)
(6) Masje Kalkoven (1846; 75 jaar; moeder)
(7) Everdina Margaretha van Kaathoven (1829; 1 jaar; dochter)
(8) Margaretha van Kaathoven (1838; dochter; na ruim een maand overleden);
(9) Willem Leonardus van Kaathoven (1840; 32 jaar; jongste broer);
(10) NN van Kaathoven, (1866; 1 dag geleefd; waarschijnlijk kleinkind);
(11) Jacqueline van Kaathoven (1873; 3 maanden; kleinzoon, zoon van Willem Leendert);
(12) Wilhelmina van Kaathoven (1876; 2 maanden; kleindochter, dochter van Willem Leendert);
(13) Cornelis Willem Hendrik van Kaathoven (1880; doodgeboren; waarsch. kleinzoon);
(14) Johann Casper van Kaathoven (1881; 4 jaar; kleinzoon, zoon van Willem Leendert);
Na het overlijden van Van Kaathoven wordt een uitgebreide boedelinventaris
opgemaakt door notaris Van leeuwen. Vele zaken zijn later geveild en van deze
veilingen is een catalogus bewaard gebleven.
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