Abraham Montagne (1810-1897) zandgraf 3C, vak D
Chef der secretarie, redacteur Leidsch Dagblad, amanuensis Stadsbank van
Leening en daarnaast ook maatschappelijk zeer actief
Personalia
Geboren: 17 juli 1810 te Leiden
Zoon van: Isak Montagne en Grietje Tijs
Gehuwd met: Geertruida Johanna Hoogeboom in 1834
Overleden: 8 februari 1897
Begraven: 12 februari 1897
Samenvatting
Abraham Montagne trouwt in 1834 met Geertruida Johanna Hoogeboom. Zij krijgen
vijftien kinderen, maar slechts zes daarvan worden 15 jaar of ouder. Geertruida sterft
al op 46-jarige leeftijd in 1858, waarna Abraham in 1862 hertrouwt met de 36-jarige
Catharina Josephina d'Harvant. Uit dit huwelijk worden geen kinderen geboren.
Abraham werkt op het stadhuis als chef van de secretarie. Daarnaast is hij
(hoofd)redacteur van de Leidsch Dagblad en ook amanuensis van de Stadsbank van
Leening. Na een conflict met het Leidsch Dagblad, richt hij een eigen krant op, maar
dat wordt een flop: na negen maanden stopt dit Nieuwe Leidsch Dagblad. Daarna
gaat hij schrijven voor de Leydsche Courant.
Naast dit werkt heeft Abraham Montagne nog een aantal maatschappelijke
functies. Zowel op kerkelijk gebied, in de gezondheidszorg (het beheersen van de
cholera) als bij Mathesis Scientiarum Genetrix is hij actief. Ook draagt hij zijn steentje
bij als tekstschrijver bij diverse uitgaven.
Op 8 februari 1897 overlijdt hij op 86-jarige leeftijd en wordt op Groenesteeg
begraven in het graf waar zijn tweede vrouw al in 1886 was begraven.
Volledige versie
Abraham Montagne wordt geboren in Leiden op 17 juli 1810. Hij is de zoon van Isak
Montagne en Grietje Tijs. Bij zijn huwelijk in 1808 is vader comptoirbediende
(kantoorbediende). Het geboorteadres van Abraham is niet bekend, maar in 1812
woont het gezin op de Herengracht, waar zijn moeder bij haar huwelijk woonde en
zijn broers Jan (1812) en Isaac (1814) worden geboren.
In 1834 trouwt Abraham met de 22-jarige Geertruida Johanna Hoogeboom, de
oudste dochter van de Leidse (deken)fabrikant Jacobus Johannes Hoogeboom.
Abraham is dan sinds twee jaar werkzaam als klerk ter secretarie.
Tussen 1835 en 1856 worden er vijftien kinderen geboren. De hoge kindersterfte
treft ook dit gezin hard. Slechts zes kinderen worden ouder dan 3 jaar. Moeder
Geertruida sterft al in 1858, op 46-jarige leeftijd; het jongste kind is dan nog geen

twee jaar oud. Zij wordt begraven op Groenesteeg in keldergraf 165, vak B, waar ook
Abraham’s moeder en de op jonge leeftijd overleden kinderen begraven zijn.
Vier jaar na het overlijden van zijn vrouw, hertrouwt Abraham Montagne op 9
januari 1862 in het Gelderse Herwen en Aerdt met de 36-jarige Catharina Josephina
d'Harvant. Uit dit huwelijk worden geen kinderen geboren. Catharina d'Harvant,
geboren te 's Gravenwaard (gem. Lobith) is de dochter van burgemeester Willem
Frederik 'dHarvant en Susanna Maria Laurina Zijnen.
Abraham Montagne leidt een arbeidzaam leven. Naast zijn werkzaamheden op
het stadhuis, later als Chef der Secretarie en Rekenkamer, is hij redacteur bij het
Leidsch Dagblad en in 1839 amanuensis van de Stadsbank van Leening.
Na een conflict over de koers die het
Leidsch Dagblad zou moeten varen,
verlaat de op eigenzinnige wijze conservatieve hoofdredacteur Montagne in 1867
de redactie van de krant. Hij besluit een
eigen krant op te richten, het Nieuwe
Leidsch Dagblad met uitgever De Breuk
en Smits. Dat wordt kennelijk geen
succes, want negen maanden later al
houdt de krant op te bestaan. De breuk
met het Leidsch Dagblad en de opheffing
van zijn eigen krant, was voor Abraham
Montagne geen reden om zijn - vaak
kritische - pen te laten rusten. Na
opheffing van zijn eigen dagblad,
verschijnen er regelmatig artikelen en
commentaren van zijn hand in de
Leysche Courant.
De werkzaamheden bij de Stadsbank
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B&W voor een 'personeele toelage'.
De werkzaamheden bij de Stadsbank van Leening blijft Montagne volhouden tot in
1875 de functie wordt opgeheven, waarna Montagne een verzoek indient bij B&W
voor een 'personeele toelage'. Na veel discussie gaat de raad akkoord met het
voorstel om Montagne een jaarlijkse toelage van ƒ 250,- toe te kennen. De
langdurige diensttijd gaf de doorslag.
Uit de krantenverslagen blijkt dat Abraham Montagne in 1889 een jaarwedde
kreeg van ƒ 2000,-. Op 1 januari 1892 wordt hij na een 60-jarige loopbaan eervol
ontslagen als ambtenaar ter secretarie met een pensioen van ƒ 1333,33 per jaar.
In 1846 raakt hij betrokken bij een conflict binnen de Hervormde Kerk over de
benoeming van de vrijzinnig predikant A. Rutgers van der Loeff. Montagne speelt
daarin een belangrijke rol als een van de aanvoerders van de orthodoxe oppositie.

Montagne betoogde daarbij dat de kerkenraad, die door coöptatie was
samengesteld, onwettig was. De kerkenraad vraagt tot tweemaal toe aan de
gemeenteraad om deze ‘ondergeschikte klerk’ tot de orde te roepen. De
gemeenteraad beantwoordt deze brieven echter niet, tot verbittering van de
kerkenraad.
Naast zijn werk voor de stad Leiden en de krant, vervult Montagne ook een aantal
maatschappelijke functies. Zo schenkt hij in 1847 de opbrengst - ƒ 41,05 - van een
brochure die hij eerder had uitgegeven aan de diaconie. In 1848 wordt in een
krantenadvertentie zijn volgende brochure aangekondigd: 'Handleiding tot de Kennis
der Plaatselijke Begrootingen, bijzonder die der stad Leyden' aangeboden.
In 1850 is hij lid van de 'Commissie belast met het beheer en toezigt bij het
heerschen der Cholera te Leyden' en in 1860 is hij voorzitter van Mathesis
Scientiarum Genetrix (MSG) en van de Commissie Tentoonstelling van Voorwerpen
van Nijverheid.
In hetzelfde jaar verschijnt het album met de titel 'Eenige afbeeldingen der
Hoofdgebouwen en fraaiste Gezigten in en nabij de stad Leiden'. De afbeeldingen
zijn van de hand van kunstschilder J.G. Bos, de bijschriften van A. Montagne Iz. Het
album bestaat uit twee series en is in 1975 opnieuw uitgegeven.
Wanneer in 1861 Nijverheids Vereeniging Afdeeling Leyden wordt opgericht,
neemt Montagne ook daar plaats in het bestuur. Uit diverse publicaties kan worden
afgeleid, dat Abraham Montagne een deskundige op belastinggebied kan worden
genoemd. Hij bracht niet alleen verschillende brochures uit over dit onderwerp uit,
maar gaf ook inleidingen en lezingen over 'de rijks-en gemeentebelasting en hare
werking'.
Abraham Montagne leidde tot op hoge leeftijd een actief leven. Op 8 februari 1897
overlijdt hij op 86-jarige leeftijd. Vier dagen later wordt hij op Groenesteeg begraven.
Zijn tweede vrouw Catharina d'Harvant is hem elf jaar eerder voorgegaan. Beiden
zijn begraven in graf 2, 109c, het graf waar ook zijn vader en zijn tante Elisabeth
Montagne zijn begraven.
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