
 

Diederik van Leyden Gael (1775-1846) keldergraf 30, vak A 

Puissant rijk en de ‘Redder van Leiden’ 
 

Personalia 

Geboren: 29 augustus 1775 te Leiden 

Zoon van: Johan Gael en Françoise Johanna van Leyden 

Gehuwd met: Johanna van der Hoop op 24 februari 1819 te Leiden 

Overleden: 24 september 1846 te Leiden 

Begraven: 29 september 1846 te Leiden 

 

Samenvatting 

Diederik wordt op 29 augustus 1775 geboren in een vooraanstaande Leidse familie. 

Vader is burgemeester van Leiden en moeder mag de titel  gravin voeren. Het gezin 

telt vijf kinderen; Diederik is de enige die zijn ouders overleeft. 

 Diederik wordt opgevoed door een gouverneur 

en voorbereid op bestuurlijke functies. Hij begint 

aan een studie rechten, maar maakt deze niet af. 

Als de Fransen in 1795 in Holland aan de macht 

komen, wordt Diederiks vader, bekend voorstander 

van het Oranjehuis, uit het stadhuis verdreven. Als 

na enige jaren de oranjehaat wat is geluwd, worden 

de Van Gaels weer tot het stadhuis toegelaten.  

 Diederik wordt in 1803 lid van de gemeenteraad 

en zal dat 42 jaar blijven. Hij bekleedt ook functies 

in de Vroedschap, bij het Hoogheemraadschap en 

in de Provinciale Staten van Holland.  

 Van Leyden Gael behoort tot de Waalsche 

Gemeente en is tot zijn dood actief in diverse 

functies, o.a. als diaken en ouderling. 

 
Gemeenlandshuis van het 

Hoogheemraadschap 

 Diederik is door een aantal erfenissen zeer vermogend. Hij trouwt in 1819 met 

Johanna van der Hoop; het echtpaar woont in het kapitale pand Breestraat 125 en 

bezit ook het kasteel Abtspoel te Oegstgeest. 

 Van Leyden Gael en zijn echtgenote hebben zich ingezet voor vele liefda-

digheidsinstellingen, zoals hofjes en weeshuizen. Daarnaast hebben zij velen 

anoniem financieel ondersteund. 

 Diederik kan worden beschouwd als de redder van de Leydse Spaarbank en de 

stad Leiden. Tijdens de financiële crisis van 1830 heeft de spaarbank een tekort van 

ruim ƒ 89.000. Van Leyden Gael verklaart zich garant voor deze schuld, waardoor de 

bank een faillissement weet te ontlopen. 

 Als de gemeentesecretaris Pierre du Pui in 1838 overlijdt, blijkt dat hij op grote 

schaal heeft gefraudeerd. De schade voor de stad is anderhalve ton en de krediet-



 

waardigheid van de stad flink aangetast. Gelukkig is er een anonieme weldoener die 

het tekort aanzuivert. Pas na diens dood mag zijn naam worden geopenbaard. In 

1846, als Diederik overlijdt, blijkt hij de gulle gever te zijn. 

 

Volledige versie 
 

Het ouderlijk gezin en zijn jeugd 

Diederik wordt op 29 augustus 1775 te Leiden geboren als vierde zoon van de 

Leidse burgemeester Johan Gael (1745-1818) en van de gravin Françoise Johanna 

van Leyden (1745-1813). Na Diederik wordt er in 1777 nog een dochter geboren. 

 Op 1 september wordt Diederik gedoopt, waarbij hij als doopnamen Diederik van 

Leyden krijgt. Zijn oom van moederszijde, Diederik van Leyden, is de enige getuige. 

Dat Diederik niet alleen naar zijn oom wordt vernoemd, maar ook de familienaam 

Van Leyden ontvangt komt omdat de familie Van Leyden vreest dat er geen 

mannelijke erfgenamen zullen komen. Men hoopt op deze wijze de naam Van 

Leyden te laten voortleven.  

 De twee broers direct boven Diederik sterven in hun eerste levensjaar; zijn oudste 

broer wordt 21 en zijn jongere zus overlijdt op 31-jarige leeftijd. Diederik is het enige 

kind dat zijn ouders overleeft.  

 Als Diederik twaalf jaar is koopt zijn vader het kapitale pand, dat thans bekend 

staat als Breestraat 125, voor ƒ 28.000. In dit huis blijven zijn ouders en Diederik zelf 

hun hele leven wonen.  

 Diederik gaat niet naar school, maar wordt opgevoed door een gouverneur, die 

door zijn ouders is aangesteld om hem voor te bereiden op een universitaire studie. 

Op 13-jarige leeftijd gaat hij naar de Leidsche Hoogeschool, zoals de universiteit 

destijds heette. Hij studeert Romeins en hedendaags recht, maar maakt de studie 

niet af; de reden daarvan is onbekend. 

 

De periode 1795-1818 

 Als de Fransen in 1795 in Holland aan de macht 

komen, wordt Diederiks vader met andere regenten op 

het stadhuis gevangen gehouden wegens vermeende 

oneerlijkheid met de stadskas. Na het storten van een 

hoge waarborgsom worden ze vrijgelaten. De waar-

borg wordt pas na langdurig protest en nadat de 

onhoudbaarheid van de beschuldiging is gebleken, 

teruggestort.  

 In het begin van de negentiende eeuw, als de 

oranjehaat wat is geluwd, worden de Van Gaels weer 

tot het stadhuis toegelaten. Diederik komt in 1803 in 

de gemeenteraad en zal dat tot 1845 blijven. Hij is ook 

een aantal perioden wethouder. 
 

Stadhuis Leiden 



 

 In 1803 treedt Van Leyden Gael toe tot het Hoogheemraadschap; tussen 1814 en 

1817 is hij lid van de Provinciale Staten van Holland.  

 In 1793 wordt Diederik lidmaat van de Leidsche Waalsche Gemeente. Hij zal tot 

aan zijn dood op kerkelijk gebied actief blijven als diaken, ouderling en bijna veertig 

jaar als lid van de Commissie tot den Eeredienst. 

 

Liefhebber van de Nederlandse taal 

Van Leyden Gael heeft veel belangstelling voor de Nederlandse taal. Vanaf 1805 is 

hij lid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Diederik heeft een zeer 

uitgebreide bibliotheek. In 1841 schenkt hij een bijna volledige verzameling van 

Nederlandse toneelstukken aan de Maatschappij, onder de uitdrukkelijke voorwaarde 

dat de naam van de schenker pas na zijn dood bekend mag worden. 

 Dit laatste gebeurt op 17 juni 1847 in de jaarvergadering van de Maatschappij. De 

voorzitter formuleert het aldus: “”…Nu echter, na zijn afsterven, zou ik, mijns achtens, 

van ondankbaarheid te beschuldigen zijn, indien ik, bij deze gelegenheid, den naam 

des edele schenker niet erkentelijk openbaarde…” 

 Diederik is verder lid van een drietal Leidse genootschappen op het gebied van 

taal en kunst: het taalgenootschap “Kunst wordt door Arbeid verkregen”, het lees-

gezelschap “Miscens Utile Dulci” en het schilder- en tekengenootschap “Ars Aemula 

Naturae”.  
 

Huwelijk en het kasteel Abtspoel 

Diederik treedt op 24 februari 1819, kort na 

het overlijden van zijn vader, in het huwe-

lijk met Johanna van der Hoop. Johanna, 

op 20 juli 1784 te Beverwijk geboren, is in 

haar jeugd naar Leiden gekomen. Zij gaat 

vanaf 1801, evenals de familie Gael, ter 

kerke in de Waalsche Gemeente. Diederik 

kent zijn latere vrouw dus al achttien jaar 

voordat zij trouwen.  

 Hoewel Johanna van der Hoop van 

goede komaf is - zij is de dochter van 

Adriaan Salomon van der Hoop, bewind-

hebber van de Oostindische Compagnie - 

doet het verhaal de ronde dat vader Johan 

Gael geen voorstander is van een huwelijk 

van zijn zoon met Johanna. Dit zou ver-

klaren waarom het paar zich pas na vaders 

dood en als zij 43 respectievelijk 35 jaar 

oud zijn, in de echt verbindt. 

 
Huwelijksakte 

 



 

 

 
Laan te Oegstgeest op de plaats waar 

vroeger het kasteel Abtspoel heeft gelegen 

Het echtpaar verblijft meestal in 

hun huis op Breestraat 125, maar 

’s zomers vertoeven zij ook 

regelmatig op hun buitenplaats 

Abtspoel te Oegstgeest, gelegen 

vlakbij het Warmonderhek. Na de 

dood van Johanna van der Hoop in 

1862 wordt Abtspoel verkocht. Anderhalf jaar later wordt het afgebroken om plaats te 

maken voor een weg, die nu de Abtspoelweg heet. 
 

 
Het kasteel Abtspoel 

 

Schatrijk en weldoener 

Van Leyden Gael en zijn vrouw zijn zeer vermogend. Zij worden omstreeks 1820 

beschouwd als de rijkste inwoners van Leiden. Ze bezitten ongeveer een miljoen 

gulden. Zijn broertjes overlijden op jonge leeftijd overlijden en zijn zus wordt slechts 

31 jaar, waardoor hij de enige erfgenaam van zijn ouders wordt. Tevens is hij de 

enige erfgenaam van zijn peetoom Diederik van Leyden en tante Aletta Gael. Deze 

oom, die in 1810 overlijdt, is schatrijk en bezit bijvoorbeeld een kunstcollectie die de 

basis vormt voor het Rijksmuseum. Ook is zijn peetoom de eigenaar van de heer-

lijkheden Vlaardingen, Vlaardingen Ambacht en de Babberpolder. Diederik verkoopt 

dit onroerend goed in 1830 aan de gemeente Vlaardingen. 

 Om al zijn bezittingen goed te kunnen beheren, verdiept Van Leyden Gael zich in 

financieel beheer; hij is een expert op het gebied van financiële aken. Dat komt hem 

natuurlijk goed van pas, niet alleen om zijn eigen vermogen te beheren, maar ook bij 

zijn vele bestuurlijke functies, die meestal op financieel terrein liggen. 



 

 Van Leyden en zijn echtgenote hebben veel op charitatief gebied gedaan. Niet 

alleen door zitting te nemen in verschillende besturen, maar ook door velen in stilte 

financieel te ondersteunen. Diederik is van 1820 tot 1845 regent van een viertal 

hofjes: Meermansburghofje, Jan Pesijnhofje, Brouckhovenshofje en het  Annahofje. 

Verder is hij een van de oprichters van de Leidsche Maatschappij van Weldadigheid 

en gecommitteerde van de voormalige Weeskamer. Zijn vrouw Johanna is regentes 

van het Leids Weeshuis, een functie die zij vervult van 1820 tot 1843. 
 

 
Het Meermansburghofje 

 

 Na het overlijden van Diederik Van Leyden Gael in 1846 wordt uit duidelijk hoe 

gul hij was en hoe zeer dat werd gewaardeerd.  

 In het jaarverslag 1846 van de Leidsche Maatschappij van Weldadigheid wordt hij 

als volgt herdacht: “Een zeer treurige taak, ons door dankbaar gevoel en herinnering 

opgelegd, blijft ons over. Het is de hulde aan de nagedachtenis van hem, die zijn 

leven aan weldoen toewijdde. De dood van den Heer Diederik van Leyden Gael is 

voor deze stad een wezenlijke ramp. Aan rijkdom menschenliefde parende, was zijne 

geldelijke hulp niet alleen de krachtige steun voor zeer velen, ook zijn bemoedigende 

toespraak droogde menige traan”.  

 Professor Siegenbeek formuleert het in het Jaarboek 1847 van de Maatschappij 

der Nederlandse Letterkunde aldus: “Door de voorzienigheid met groote middelen 

gezegend, achtte hij zich door haar tot rentmeester gesteld, en eenmaal tot 

rekenschap van derzelfde gebruik verpligt te zijn. Door zulke beginselen gedreven, 

besteedde hij een groot deel zijner rijke inkomsten, om zulken, die buiten hun schuld 



 

tot gebrek vervallen waren, weder aan een eerlijk levensonderhoud te helpen, het 

bekrompen bestaan van naarstige huisvaders door liefdadige voorschotten te 

verbeteren, alle inrigtingen van algemeene en bijzondere weldadigheid krachtig te 

ondersteunen, met één woord, door alles wat tot verlichting der menschheid, of 

verzachting van haar lijden dienen kon, met onbekrompene mildheid te bevorderen”. 

 

Redder van de Leydsche Spaarbank 

In 1818 wordt de Leydsche Spaarbank opgericht. Daar kan iedereen geld deponeren 

tegen een fatsoenlijke rente, die de bank belegt in staatsobligaties. Van Leyden Gael 

wordt in 1821 commissaris van de spaarbank en blijft dat twintig jaar lang. De groei 

van de bank stopt in 1830, het jaar waarin de Belgen in opstand komen tegen koning 

Willem I, wat leidt tot een daling van de beurs. 

 De koers van staatsleningen keldert door 

deze labiele politieke situatie, waardoor de 

waarde van het onderpand waarin het spaar-

geld belegd wordt, gigantisch daalt. Op 30 

september 1830 komt de penningmeester van 

de Spaarbank met een overzicht: de waarde 

van alle bezittingen bedraagt ƒ 375.076, terwijl 

de verplichtingen ƒ 464.444 bedragen. Een 

tekort van ruim 89.000 gulden! Er is een solide 

garantie nodig om de bank te kunnen redden. 

De gemeente en ook koning Willem I worden 

benaderd, maar zij kunnen de gewenste 

garantie niet geven en de bank dreigt failliet te 

gaan. 

 Gelukkig komt er een redder in de nood. Op 

11 oktober 1830 blijkt dat ‘een weldenkend 

ingezeten dezer stad’ verklaart ”dat de proble-

men hem zoozeer op het hart wegen dat hij 

zich gedrongen gevoelt de Bank met een 

gedeelte van zijn vermogen te ondersteunen”. 

 
Leydsche Spaarbank 

aan de Oude Rijn 

 Daartoe wil deze weldoener 200 certificaten staatsschuld van elk duizend gulden 

in bewaring geven bij de bank. Zijn naam, steeds als ‘Lener’ aangeduid, moet strikt 

geheim blijven. 

 Gelukkig herstellen de koersen zich. Daardoor hoeven niet alle 200 certificaten 

verkocht te worden. Het vertrouwen van de buitenwereld in de bank neemt weer toe, 

waardoor de Leydsche Spaarbank in een periode van tien jaar de schuld aan ‘de 

Lener’ kan aflossen. 

 Als de Bank weer gezond is, kondigt Diederik zijn vertrek als commissaris aan. In 

1843 wordt besloten om alle papieren over de 200 certificaten te verzegelen en pas 

na de dood van de Lener diens naam te openbaren. Eind september 1846 is het zo 

ver en wordt geopenbaard dat het Diederik van Leyden Gael is die de Leydsche 

Spaarbank heeft gered.  



 

 

De redder van de stad Leiden. 

Diederik van Leyden Gael behoort tot de kleine kring van rijke Leidenaren die op alle 

fronten het beleid bepalen. Velen van hen behoren tot de Waalse Gemeente, zoals 

Paul du Rieu, wethouder en later burgemeester, en Pierre Antoine du Pui, stads-

secretaris vanaf 1813. 

 Als Du Pui op 5 augustus 1838 overlijdt, gaat - zoals gebruikelijk - een afvaar-

diging van het stadsbestuur naar de weduwe om de sleutels van zijn bureau en 

kasten op te halen om te zien waar de overledene nog aan werkt en hoe het met zijn 

kas is gesteld.  

 De heren komen tot de schokkende ontdekking dat er is heel veel geld is 

‘verdwenen’. Uit het onderzoek blijkt dat Du Pui met hulp van een paar ambtenaren 

gedurende 27 jaar gefraudeerd heeft. Zelfs de gemeenteontvanger heeft al die jaren 

geen lont geroken. Nu valt het met de gewone stadsrekening wel mee, maar de vele 

door Du Pui geadministreerde fondsen en kassen zijn flink geplunderd. De schade 

voor de stad wordt vastgesteld op ƒ 148.176,81. Bijna ander-halve ton in guldens, in 

1838; dat zou nu iets zijn in de buurt van vijftien miljoen euro!  

 Vanzelfsprekend moet de weduwe Du Pui haar vermogen afstaan, maar meer dan 

tienduizend gulden is er bij haar niet te halen. Ook de gemeenteontvanger jhr. Van 

Puttkammer voelt zich verplicht om voor zijn grove onoplettendheid te boeten, te 

meer omdat hij zijn zoon graag benoemd ziet als de nieuwe gemeentesecretaris. Met 

twintigduizend gulden koopt hij zijn nalatigheid af en zijn zoon wordt in 1839 

inderdaad de opvolger van Du Pui als stadssecretaris.  

 Door een alsnog ge-

vonden bedrag van bijna 

dertigduizend gulden res-

teert een tekort van bijna 

ƒ 89.000. Dat is een fors 

bedrag dat de krediet-

waardigheid van de stad 

sterk aantast, waardoor 

het er naar uitziet dat de 

belastingen gedurende 

vele jaren aanzienlijk ver-

hoogd moeten worden. 

 Gelukkig kan wethou-

der Du Rieu in een verga-

dering van de Gemeente-

raad de verheugende 

mededeling doen dat er 

een anonieme weldoener 
 

Spotprent over de frauderende gemeentesecretaris Du Pui 

is die dit tekort zal aanzuiveren. Iedereen denkt dat deze weldoener Koning Willem I 

is, maar in 1846, direct na zijn dood, blijkt de ware weldoener Diederik van Leyden 

Gael te zijn. 



 

 

Zijn overlijden 

Diederik van Leyden Gael wordt op 1 juni 

1841 voor zijn grote verdiensten op 

diverse terreinen benoemd tot Ridder in 

de Orde van de Nederlands Leeuw. Vijf 

jaar later, op 24 september 1846, komt hij 

te overlijden in het huis in de Breestraat, 

waar hij vrijwel zijn hele leven heeft 

doorgebracht. Zijn vrouw kondigt zijn 

heengaan aan met de woorden: “Heden 

overleed alhier, in den ouderdom van 71 

jaren, de Weledel Geboren Heer Diederik 

van Leyden Gael, Ridder der Orde van 

den Nederlandsche Leeuw, Oud lid van 

den Raad deze stad ….”. 

 
Zerk op het familiegraf Van Leyden Gael 

Hij wordt op 29 september 1846 begraven in keldergraf 30 op de begraafplaats 

Groenesteeg.  

 Ondanks zijn vele gulle giften is de nalatenschap nog steeds groot. De inventa-

risatie van de boedel kost vele dagen en komt uit op ƒ 1.283.677,53. Het pand 

Breestraat 125 wordt geschat op 6.000 gulden en het buiten Abtspoel op 16.000. 

Aan boerderijen en landerijen is er bijna voor 80.000 gulden. Na aftrek van ruim een 

kwart aan successiebelasting resteert nog altijd ruim een miljoen, waarvan de helft 

naar de weduwe gaat; zes neefjes en nichtjes krijgen ieder bijna 80.000 gulden. 

 

Haar overlijden 

Mevrouw van Leyden Gael blijft na het over-

lijden van haar man in de Breestraat wonen. 

Omdat zij slecht ter been is, laat zij de grote 

beneden-achterkamer als slaapkamer inrichten, 

zodat zij geen trappen hoeft te lopen. 

      Op 30 oktober 1862 laat haar broer Willem 

Gerrit van der Hoop weten: “Hedenmorgen te 

vijf ure ontsliep zacht, na eene ongesteldheid 

van weinige dagen, in den ouderdom van ruim 

79 jaren, Johanna van der Hoop.”  

      Vijf dagen later wordt zij bijgezet in het graf 

van haar echtgenoot. Het buitenverblijf Abtspoel 

wordt aan een zekere Gerrit Willink verkocht 

voor 550.000 gulden. 

 Na 16 jaar weduwschap zijn er nog veel 

legaten in haar testament opgenomen; er blijft 

nog ƒ 394.745,57 te verdelen. Hiervan gaat 

ƒ 125,2323,19 naar haar broer Willem Gerrit. 

 
Portret Johanna van der Hoop 



 

 

Breestraat 125 

Diederik van Leyden Gael heeft bijna zijn hele leven in het kolossale pand Breestraat 

125 gewoond, waarvan 27 jaar samen met zijn vrouw. Het huis is groot genoeg voor 

een kinderrijk gezin, maar het echtpaar blijft kinderloos. Daarom neemt Johanna een 

gezelschapsdame aan, Henriëtta Wilhelmina Coops, die haar jarenlang dient en zelfs 

overleeft. 

 De geschiedenis van het pand gaat terug tot de middeleeuwen. Er stonden 

destijds twee huizen, die in 1552 op naam komen van de rijke Gerrit Beuckelszoon 

Buytewech. In 1681 woont de Leidse burgemeester François van Kerchem er en in 

1719 mr. Cornelis Speelman, ridder en heer van Heeswijk en Dinther. Speelman laat 

in 1750 een nieuwe voorgevel, achtergevel en chique interieur in Lodewijk XV stijl  

aanbrengen.  Johan Gael koopt het huis in 1787 voor ƒ 28.000 en laat een nieuw 

koetshuis aan de Langebrug (destijds Voldersgracht geheten) bouwen. 

 Na de dood van Johanna van der 

Hoop (1862) wordt het pand, na een 

publieke verkoping op de Burcht, ver-

kocht aan de heer Driessen, directeur 

van de Katoenfabriek. Deze brengt het 

huis in de staat waarin we het nu nog 

kennen. In 1868 koopt hij het pand 

Langebrug 52 er bij om de woning uit te 

breiden. Ook Driessens dochter woont er. 

 Na de stadhuisbrand van 1929 wordt 

het pand enige tijd gehuurd door de 

gemeente Leiden. 

 In 1945 koopt brouwerij d’Oranjeboom 

de woning en laat het restaureren tot het 

deftige restaurant Het Gulden Vlies. Deze 

functie zal het tot 1957 behouden. 

Tussen 1957 en 1985 geeft het pand 

onderdak aan de studentenverenigingen 

Minerva en Augustinus, waarna het vanaf 

1985 wordt gebruikt als gemeentelijke 

vergaderlocatie. Sinds het jaar 1997 is 

deze patriciërswoning het hoofdkantoor 

van de reisorganisatie Djoser. 

 

 
Het Gulden Vlies 

 

Herbegrafenis Diederik van Leyden Gael 

In 2013 bestond de begraafplaats Groenesteeg 200 jaar. In het kader van dit jubi-

leum was er op 2 november een min of meer authentieke herbegrafenis van ‘de 

redder van Leiden’, Diederik van Leyden Gael.  

 Vanaf de Hooglandse kerk naar de begraafplaats Groenesteeg trok een koets, 

getrokken door vier zwarte Friese paarden, en met daarachter tachtig personen, 



 

gekleed in prachtige negentiende-eeuwse kostuums, door het centrum van Leiden. In 

fraai herfstweer werd deze uitvaartceremonie door ruim 15.000 toeschouwers 

gadegeslagen. Een aantal bekende Leidenaren liep mee, o.a. Jochem Myjer (als 

‘huilebalk’), Henri Lenferink (als burgemeester du Rieu) en Carel Stolker (als 

Joannes Henricus Scholten, de rector-magnificus in 1846).  
 

  
Start bij de Hooglandse kerk Op de Steenschuur 

 

  
Aankomst Groenesteeg De burgemeester spreekt aan het graf 
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