Cornelis Johannes Leembruggen (1838-1905) keldergraf 15, vak A
Textielbaron met vele maatschappelijke functies
Personalia
Geboren: 8 augustus 1838 te Leiden
Zoon van: Adrianus Cornelis Leembruggen en Carolina Maria Pluijgers
Gehuwd met: Louise Jacoba Modderman op 19 januari 1871 te Amsterdam
Overleden: 23 maart 1905 te Leiden
Begraven: 25 maart 1905 te Leiden
Samenvatting
Cornelis Johannes Leembruggen wordt op 8 augustus 1938 te Leiden geboren in
een geslacht van textielfabrikanten. Het bedrijf Clos & Leembruggen is in 1766
opgericht en Cornelis Johannes is de vierde generatie Leembruggen-directeuren. Hij
is een fabrikant met veel liefde voor zijn arbeiders. Onder zijn leiding stijgt het aantal
werknemers sterk en neemt de productie flink toe.
Daarnaast is Cornelis Johannes ook maatschappelijk zeer actief. Jarenlang is hij
voorzitter van de Leidsche Bouwvereniging, die door zijn vader is opgericht. Ook is
hij bestuurslid van de Leidsche Maatschappij van Weldadigheid en lid van de
Provinciale Staten van Zuid-Holland. Hij schenkt het museum De Lakenhal een
belangrijk schilderij van Jan Steen.
Cornelis Johannes Leembruggen ambieert een adellijke
titel. Onder koning Willem III worden ondernemers echter
niet meer in de adelstand verheven. Hij besluit om, via een
omweg, toch te proberen een titel te verkrijgen en vertrekt
naar Italië. Daar lukt het hem om op 22 december 1887 de
titel van baron te verwerven. In Nederland wordt de titel
echter niet erkend. De baron kiest een tweede omweg: op
11 november 1889 neemt hij het Italiaanse staatsburgerschap aan. De keerzijde hiervan is dat hij vele van zijn
Nederlandse functies moet neerleggen. Op 30 april 1891
stemt het college van B&W in Leiden erin toe dat Leembruggen de titel van baron aan zijn naam mag toevoegen.
Cornelis Johannes
Op 17 mei 1893 laat Leembruggen zich weer in Leiden
Leembruggen
inschrijven met de toevoeging ‘baron’, maar de meeste
van zijn vroegere functies krijgt hij niet terug.
Op 22 maart 1905 overlijdt de baron. De nalatenschap bedraagt bijna een half
miljoen gulden, waarmee Leembruggen een van de rijkste textielondernemers van
Leiden is. Hij wordt net als zijn vader, grootvader, echtgenote en later ook zijn zoon,
in het familiegraf op Groenesteeg begraven.

Volledige versie
De aanloop naar het directeurschap
Cornelis Johannes (Kees voor de familie) Leembruggen wordt op 8 augustus 1838 in
Leiden geboren. Hij is voorbestemd om directeur te worden bij de firma P. Clos &
Leembruggen, een textielbedrijf dat gericht is op de vervaardiging van en de handel
in greinen en garens. Het bedrijf is 1 mei 1766 opgericht door Gerard Leembruggen
en zijn compagnon Paulus Clos, met als stille vennoot Willem van Aken. Clos
verdwijnt al snel uit beeld en de familie Leembruggen zet het bedrijf voort.

Geboortebewijs van Adriaan Cornelis en Cornelis Johannes Leembruggen

Gerard Leembruggen (1731-1786) stamt uit een Leids geslacht van handelaren
en ambachtslieden. Hij wordt als directeur opgevolgd door zijn jongste zoon Cornelis
(1785-1865), die op zijn beurt weer wordt opgevolgd door zijn zoon Adrianus Cornelis
(1815-1877). ‘Onze’ Cornelis Johannes zal de vierde generatie Leembruggen
worden die leiding geeft aan P. Clos & Leembruggen.
Cornelis Johannes wordt in 1850 ingeschreven op het Leidse Gymnasium, maar
hij verblijft hier maar korte tijd. Hij gaat naar het buitenland om het vak van
textielfabrikant te leren, een gebruikelijke stap voor jonge mannen die zijn voorbestemd om hun vader als ondernemer op te volgen. Zo is hij in 1857 student aan de
Weberschule in Mühlheim am Rhein en maakt hij in 1861 een reis naar Bradford, een
belangrijk textielcentrum in Engeland. Ook in 1863 maakt Cornelis Johannes een
textielreis, dit maal naar Duitsland.
Het textielbedrijf krijgt behoefte aan nieuwe investeringen, maar het lukt
aanvankelijk niet om geld bijeen te krijgen. Het toeval helpt, als op 30 augustus 1865
brand uitbreekt. Het pand en de inboedel zijn goed verzekerd en op 10 oktober wordt
gemeld dat het pand aan de Langegracht op grotere schaal zal worden herbouwd
volgens de nieuwste eisen van de tijd en met de modernste machines ingericht. Op
24 juni 1867 wordt Cornelis Johannes naast zijn vader mededirecteur van het bedrijf.

De andere activiteiten in zijn jonge jaren
Niet alleen als textieldirecteur in opleiding is Cornelis Johannes actief. In 1859 wordt
hij lid van de Loge La Vertu, de Leidse Vrijmetselarij, waar hij opklimt van leerling
naar meester. Toch bedankt hij op 11 oktober 1866 voor het lidmaatschap, mogelijk
omdat hij geen bestuursfunctie krijgt. Overigens is en blijft hij de Waalse kerk trouw.
In 1863 wordt Leembruggen schutter bij de plaatselijke schutterij. Hij klimt op en
wordt in 1868 eerste-luitenant; een jaar later neemt hij eervol ontslag.
Zijn huwelijk
Op 19 januari 1871 treedt Cornelis
Johannes in het huwelijk met Louise
Jacoba Modderman, geboren op 2
augustus 1852 te Batavia. Louise is al
jong wees geworden, in Amsterdam
opgevoed door haar twee voogden. Zij
verhuist later naar Leiden, waar zij via
de Waalse kerk Cornelis Johannes leert
kennen.
Het echtpaar vestigt zich op de
Nieuwe Rijn 28 en krijgt op 11
december 1871 hun enigst kind, Willem
Adriaan. Ruim drie jaar later, op 8 april
1875, overlijdt Louise, waarschijnlijk
Geboorteakte van Willem Adriaan Leembruggen
aan tbc.
Sociaal en maatschappelijk betrokken ondernemer
Na de dood van zijn vader op 17 augustus 1877 komt de firma geheel in handen van
Cornelis Johannes, die het bedrijf tot grote bloei brengt. Leembruggen is in deze
periode een vooraanstaand Leidenaar geworden, wat onder andere blijkt uit zijn
lidmaatschap van het comité dat een standbeeld voorburgemeester Van der Werf
moet voorbereiden.
Al omstreeks 1860 ontstaat in Nederland een discussie over kinderarbeid. De
meningen over het laten werken van kinderen onder de veertien jaar lopen sterk
uiteen. Clos & Leembruggen is tegen deze kinderarbeid en ondertekent in 1863 het
bekende manifest tegen kinderarbeid. Zij willen een regeling waarin de arbeid en rust
wordt vastgelegd, en ook een vorm van onderwijs.
In 1871 laat Clos & Leembruggen het personeel vaccineren tijdens de pokkenepidemie. Cornelis Johannes is ook secretaris van de commissie van toezicht van de
Leidsche Arbeiders Vereniging en jarenlang voorzitter van de Leidsche Bouwvereniging, die door zijn vader is opgericht. Op 6 december 1877 benoemt de
gemeenteraad hem tot bestuurslid bij het Stedelijk Werkhuis, dat was opgericht om
de bedelarij te weren.

De sociale bewogenheid van Leembruggen blijkt eveneens uit zijn interesse voor
het badhuis, waar hij vanaf 1877 tot zijn dood commissaris is. Hij is ook bestuurslid
van het Algemeen Belang, de enige Leidse liberale kiesvereniging, en van de
afdeling Leiden van de Maatschappij voor Bevordering van de Nijverheid. Ook vele
onbemiddelde studenten mogen op zijn in stilte verstrekte financiële steun rekenen.
De ster van Leembruggen is intussen zo hoog gestegen dat hij voor het
Algemeen Belang op 12 mei 1886 in de Provinciale Staten van Zuid-Holland wordt
gekozen. Cornelis Johannes is ook lid van Mathesis Scientiarum Genetrix en een van
de oprichters de Vereeniging de Praktische Ambachtsschool. In 1887 wordt hij
voorzitter van de Kamer van Koophandel. Hij is ook lid van de 3 October-Vereeniging
en van Amicitia. Uit deze vele zaken blijkt de maatschappelijke betrokkenheid van de
liberaal Cornelis Johannes Leembruggen.
In 1889 schenkt Leembruggen aan de Lakenhal het schilderij van Jan Steen
Roof door Rachel van de afgodsbeelden van haar vader. De schenking van zo’n
belangrijk werk lijkt te zijn voortgekomen uit een behoefte aan maatschappelijke
erkenning die mogelijk mede de oorzaak is van een van de meest opmerkelijke
ambities van Leembruggen: het verwerven van een adellijke titel.

Schilderij van Jan Steen, door Leembruggen geschonken aan de Lakenhal

Baron
Leembruggen ambieert een adellijke titel. De familie Leembruggen behoort (nog) niet
tot de Nederlandse adel. Volgens de criteria die in de 19de eeuw gelden om in de
Nederlandse adelstand te worden opgenomen, vervalt in Leembruggens geval de
mogelijkheid om een dergelijke titel te verkrijgen.
De enige manier is om in een ander land een
adellijke titel te verwerven. Dat lukt hem in Italië,
waar aan Cornelis Johannes Leembruggen op 22
december 1887 de titel ‘baron’ wordt verleend. Hij
krijgt ook een familiewapen: een schild van zilver
met daarop een geharnaste ridder met sabel, die
over een brug rijdt.
Het is onduidelijk wat de motieven van de
Italiaanse koning waren om hem in de adelstand te
verheffen. Het familieverhaal dat Cornelis
Johannes een Italiaanse instelling van openbaar
nut begunstigd had, zou waar kunnen zijn. Een Glas in lood raam met daarin het
wapen van baron Leembruggen
grote export naar Italië van producten uit de fabriek
P. Clos & Leembruggen tegen een bijzonder lage prijs, kan een andere mogelijkheid
zijn geweest.
Het is helaas voor Leembruggen niet mogelijk om de titel van baron zonder meer
ook in Nederland met recht te kunnen dragen. Dat kan wel na eerst het Italiaanse
staatsburgerschap te hebben aangenomen. Ook die stap zet Cornelis Johannes en
op 11 november 1889 wordt hij Italiaans staatsburger. Het adresboek van Leiden
geeft aan dat in 1889 Leembruggen in Milaan woont, met als tijdelijk adres de Leidse
woning Oude Singel 78.
In Leiden richt hij het verzoek aan B&W om aan zijn
naam de titel van baron toe te voegen. Het college
stemt daarin toe en schrijft op 30 april 1891: … op
diens verzoek de titel van baron in het
bevolkingsregister bij zijn naam te schrijven en
gezien de overlegde stukken waaruit blijkt dat hem
door de Italiaanse Regeering den titel van Baron is
toegekend […] en dat hij burger geworden is van
het Koninkrijk Italië is besloten het bevolkingsregister dienovereenkomstig te wijzigen.
Voor Cornelis Johannes Leembruggen heeft
zijn stap om Italiaans staatsburger te worden wel
het gevolg dat hij een aantal functies in Leiden
moet opgeven. Dat is bijvoorbeeld het geval met
het lidmaatschap van de Provinciale Staten en het
voorzitterschap van de Kamer van Koophandel. Hij
kan wel lid van de gemeenteraad van Leiden
Schilderij met de baron
blijven.

Laatste jaren van de baron
Op 17 mei 1893 wordt Leembruggen weer ingeschreven in Leiden op het vertrouwde
adres Oude Singel 78. De meeste van zijn vroegere functies krijgt hij niet terug.
Slechts een enkele nieuwe functie accepteert hij, zoals bij het Waalse Jean
Michelshofje. Hij trekt zich enigszins terug uit het openbare leven en concentreert
zich op zijn mecenaat, familie en onderneming.
In 1896 schenkt hij De Lakenhal het schilderij Eucalyptu’ van Floris Verster en
twee jaar later een beurtschipperhoorn uit 1595 met stadswapens, waaronder dat
van Leiden.
Leembruggen verhuist naar het kleinere buurhuis Oude Singel 80. Hij overlijdt op
22 maart 1905, waarschijnlijk aan een keelziekte of tbc. Hij wordt drie dagen later net als zijn vader Adrianus Cornelis, zijn grootvader Cornelis, zijn echtgenote Louise
Jacoba en later zijn zoon Willem Adriaan - begraven in het familiegraf op de
begraafplaats Groenesteeg.

Overlijdensbericht

Familiegraf Leembruggen

Zijn enige zoon Willem Adriaan erft de nalatenschap, waarbij het kapitaal wordt
vastgesteld op f 472.912,955. Cornelis Johannes Leembruggen was met zijn kapitaal
van bijna een half miljoen gulden een van de rijkste textielondernemers in Leiden.
De zeven generaties Leembruggen
Gerard Leembruggen (1731-1786), een van de stichters van het bedrijf P. Clos &
Leembruggen, is de eerste directeur (Clos verdwijnt als snel naar de achtergrond).
Gerards jongste zoon Cornelis (1785-1865) is de tweede Leembruggen die de firma
leidt, waarna diens zoon Adrianus Cornelis (1815-1877) de logische opvolger is.
Cornelis Johannes (1838-1905) is de vierde generatie die aan het roer van de firma
komt te staan.
Diens enige zoon Willem Adriaan (1871-1925) neemt op zijn beurt weer het
directeurschap over van ‘de baron’. Na vier dochters krijgen Willem en zijn vrouw een
zoon, die naar zijn grootvader Cornelis Johannes (1904-1982) wordt vernoemd. Ook
deze Leembruggen bekleedt het directeurschap van het bedrijf. De zevende en
laatste generatie Leembruggen die de firma P. Clos & Leembruggen leidt, is Philip
Adriaan (1937-).
Van deze zeven Leembruggens zijn
er vier in het familiegraf op de
begraafplaats Groenesteeg begraven:
Cornelis (1865), Adrianus Cornelis
(1877), de baron Cornelis Johannes
(1905) en Willem Adriaan (1925). Bij het
overlijden van de oprichter Gerard
bestond de Groenesteeg nog niet als
begraafplaats; in 1982, toen Cornelis
Johannes jr. overleed was de begraafplaats al gesloten. De laatste Leembruggendirecteur (Philip Adriaan) is nog
in leven.

Schilderij met Willem Adriaan

De geschiedenis van de firma P. Clos & Leembruggen
Gedurende meer dan tweehonderd jaar is de op 3 april 1766 opgerichte firma P. Clos
& Leembruggen een van de grotere Leidse textielbedrijven. De eerste fabriek in
greinen en trijpen staat aan de Oude Vest. In 1832 koopt Clos & Leembruggen het
greinfabriekje van de firma P. en J. Poot aan de Langegracht. Rond 1850 is er veel
export, vooral naar het huidige Indonesië en naar Hong Kong.

Kort na 1860 begint een zeer moeilijke periode. De smaak van het publiek gaat
vooral uit naar Engelse noviteiten en de vraag naar producten van de firma Clos &
Leembruggen neemt af. Als tegenmaatregel wordt de Engelsman Charles Wood in
de directie opgenomen met als taak het assortiment zoveel mogelijk af te stellen op
de vraag. Ook wordt de fabriek gemoderniseerd. Dan brandt in september 1865 de
fabriek aan de Langegracht af. Het is een ontzettende slag, maar ook deze weet men
met moed en werkkracht te boven te komen. Op dezelfde plaats wordt in 1866 een
nieuwe en nog veel mooiere stoomspinnerij gebouwd.
Cornelis Johannes komt in 1867 aan het roer van de firma, die zich onder zijn
bewind op ongekende wijze uitbreidt. Reeds in 1874 is het mogelijk het bedrijf
belangrijk te vergroten. In dat jaar wordt de spinnerij van de failliet gegane firma Van
Heukelom & Co tussen de Langegracht en de 3e Binnenvestgracht gekocht en van
nieuwe spinmachines voorzien.

Interieur van de spinnerij van Clos & Leembruggen aan de Langegracht nr. 44

Het gaat het bedrijf voor de wind en in 1880 is de spinnerij van Clos &
Leembruggen het belangrijkste wolverwerkende bedrijf van Leiden, vóór Krantz, Le
Poole, Parmentier, Scheltema en Zaalberg. Met zijn inkomen van f 32,500 per jaar is
Cornelis Johannes Leembruggen de zevende Leidenaar onder de mensen met de
hoogste belastingaanslag

Helaas volgt kort daarop een nieuwe zware tegenslag. Men heeft net plannen
klaar om beide fabrieksgebouwen met een ijzeren brug hoog boven de Langegracht
met elkaar te verbinden, als op 21 mei 1884 de nieuw verworven aanwinst eveneens
door brand geheel teniet gaat. Een jaar later wordt de fabriek weer heropend en de
luchtbrug aangebracht. Ook in ander opzicht is 1885 een keerpunt. De vraag naar
polemieten en wollen greinen is tot een minimum gedaald. Moderner stoffen
veroveren de markt. Het spinnen van sajet wordt hoofdzaak, het weven van wollen
stoffen bijzaak. Deze omschakeling wordt een succes; de sajet van Clos &
Leembruggen wordt in Nederland een begrip.

Luchtbrug van Clos & Leembruggen, over de Langegracht

In 1890 heeft het bedrijf 194 arbeiders in dienst. Op 20 november 1891 neemt
Leembruggen de Leidsche Sajetfabriek over, gelegen aan de Ververstraat. Zodra in
de nabijheid van de Langegracht geschikte panden leeg komen, worden deze
gekocht. Door deze aankopen, de gunstige economische ontwikkelingen en het
verstandige beleid van de directie, stijgt de productie van sajetten en gesponnen
garens in een snel tempo. Op sociaal gebied wordt in 1894 een voorziening
geschapen voor de werknemers, die bij ziekte (vrijwel) hun hele loon blijven
ontvangen.

Rond 1895 is het bedrijf aanzienlijk uitgebreid. Vijf jaar later volgt de aankoop
van de failliete distilleerderij ‘Het Anker’ aan de Oude Herengracht en is Clos &
Leembruggen het meest gemechaniseerde wolverwerkende bedrijf in Leiden.
Helaas wordt het bedrijf op 25 februari 1909 weer getroffen door een brand, die
het hoofdgebouw aan de Langegracht geheel verwoest. Voor wat de productie
betreft valt de ramp nogal mee, want door de toegepaste spreiding van het bedrijf
over een aantal complexen kan de firma na drie dagen weer de benodigde capaciteit
leveren. Eind 1909 staat er aan de Langegracht al weer een geheel nieuw, in
gewapend beton opgetrokken, gebouw, zelfs voorzien van een Sprinklerinstallatie.
Dit gebouw is het huidige pand Langegracht 3-5. In 1910 volgt de aankoop van de
sajetspinnerij en machinale breierij van de firma J. Parmentier & Zonen.
Met een grootse viering van het 150-jarig bestaan in 1916 worden ‘nieuwe tijden’
ingeluid. De firma wordt omgezet in een naamloze vennootschap, die zeer bewogen
‘jeugdjaren’ doormaakt. Het Jaegercomplex tussen de 3de Binnenvestgracht en de
Maresingel wordt aangekocht, wat de bouw van een nieuwe spinnerij mogelijk maakt.
Na de eerste wereldoorlog verandert
de smaak van het publiek opnieuw: er is
een toenemende vraag naar fijnere en
kleurrijkere garens. Clos & Leembruggen
past zich met voortvarendheid bij deze
marktverandering aan met een nieuw
product: de ‘Leithenwol’. Met een totale
productie van 750.000 kg wordt Clos &
Leembruggen de grootste in haar branche.
De grote crisis na de beurskrach in
1929 brengt voor Clos & Leembruggen
zeer zorgelijke tijden mee. Ingrijpende
Leithenwol
maatregelen moeten worden genomen:
zelfs loonsverlagingen zijn nodig. In 1939 voelt men de oorlog aankomen en koopt
de firma zoveel mogelijk wol in. Zo kon Clos & Leembruggen tijdens de tweede
wereldoorlog aanvankelijk blijven produceren, maar in het najaar van 1944 moet het
bedrijf worden stilgelegd. Gelukkig blijft de fabriek voor plundering gespaard.
In september 1945 komt de aanvoer van grondstoffen weer op gang en kan de
productie weer worden gestart. Drukke jaren met zeer gunstige bedrijfsresultaten
gaat de fabriek nu tegemoet. De gebouwen aan de Ververstraat worden ontruimd en
op de plek van het Jaegerpand wordt in 1949 een nieuwe spinnerij geopend. Het
ontwerp is van de Leidse architect Bernard Buurman. Op de begane grond is een
grote productiehal met lange gevels en grote ramen; daarboven enkele bijruimtes,
een monumentale ingang en een prachtig trappenhuis.
In de vijftiger jaren worden de aandelen van de Frisia Wolspinnerij en de
Hollandia Wol- en Kousenfabrieken te Veenendaal verworven. Naast het
vervaardigen van zuiver wollen garens worden ook - met veel succes - garens van
kunst- en synthetische vezels op de markt gebracht.

De export, die ongeveer 60 procent van de totale productie bedraagt, geschiedt
onder andere naar Duitsland, Scandinavië, Oostenrijk, Zwitserland, het MiddenOosten, Noord- en Midden Amerika en naar diverse Afrikaanse staten.
Rond het 200-jarig bestaan in
1966 heeft het concern, dat dan wordt
geleid door mr. Cornelis Johannes
Leembruggen, de kleinzoon van ‘de
baron’, 725 werknemers. Kort daarna
krijgt het bedrijf steeds meer last van
internationale concurrentie. Uiteindelijk is het in 1979 met deze oerLeidse firma gedaan. Na een aantal
jaren van leegstand, wordt het pand
aan de 3de Binnenvestgracht onder de
naam ‘Nieuwe Energie’ gebruikt voor
een bijzondere combinatie van activi- Het gebouw ‘Nieuwe Energie’ aan de Maresingel
teiten: bedrijven op het gebied van communicatie (zoals het Leidsch Dagblad) en
daklozenopvang. Ook de Clos en Leembruggenweg op het bedrijventerrein
Roomburg herinnert nog aan deze roemruchte firma.
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