François Was (1846-1903) zandgraf 403, vak G
Advocaat, procureur, raadslid, burgemeester, maatschappelijk zeer actief,
deels als vertegenwoordiger van de gemeenteraad
Personalia
Geboren: 28 september 1846 te Sint Maartensdijk (Zeeland)
Zoon van: Marinus Was en jonkvrouwe Constance Justine Charlotte de Casembroot
Ongehuwd
Overleden: 4 april 1903 te Leiden
Begraven: 8 april 1903 te Leiden
Samenvatting
François Was, burgemeester van Leiden van 1894 tot 1903, het jaar waarin hij
overlijdt, wordt geboren op 28 september 1846 in het Zeeuwse dorp Sint
Maartensdijk waar zijn vader Marinus predikant is. Zijn moeder is jonkvrouwe
Constance Justine Charlotte de Casembroot. Na de lagere school bezoekt François
het gymnasium in Zierikzee, waarna hij in Leiden rechten gaat studeren. Na zijn
promotie vestigt François Was - die ongehuwd blijft - zich als advocaat in Leiden. Hij
gaat inwonen bij zijn ouders die naar Leiden zijn verhuisd en wordt voor de Liberalen
lid van de gemeenteraad. Na het overlijden (in 1893) van burgemeester De Laat de
Kanter, wordt Was gevraagd hem op te volgen. Tijdens zijn ambtsperiode ontwikkelt
Was een aantal initiatieven die vooral ten goede moeten komen aan de 'gewone'
Leidenaar. Kort na de eeuwwisseling krijgt François Was serieuze gezondheidsproblemen. Na een langdurige ziekte overlijdt hij in zijn huis op de Nieuwe Rijn op 4
april 1903.
Volledige versie
François Was wordt op 28 september
1846 geboren in Sint Maartensdijk, op
het eiland Tholen in Zeeland. Zijn vader
Marinus Was, predikant en zijn moeder
jonkvrouwe Constance Justine Charlotte
de Casembroot, noemen hun eerstgeboren zoon naar zijn grootvader van
vaderskant. François is het vijfde kind in
het gezin. Vier zusjes, waarvan er een
heel jong overlijdt, gingen hem voor. Na
François volgen nog drie zusjes en een
broer. Twee van deze zusjes worden ook
niet ouder dan één jaar.
Geboorteakte François Was

Zijn ouders zijn, volgens een artikel van J.A.F. Coebergh in het Leidsch
jaarboekje 1904, 'zeer geacht en bemind, en om hunne eenvoudige levenswijze bij
rijk en arm in hoog aanzien'. Vele malen heeft Coebergh met François gesproken,
die daarbij steeds 'opgetogen, met groote opgewektheid verhalen uit zijne jeugd'
vertelt.
De eerste zeven schooljaren brengt
François door in Sint Maartensdijk. De drie
volgende jaren zit François op een kostschool
te Breda om daar 'meer uitgebreid lager
onderwijs' te volgen. In 1862 gaat hij naar het
gymnasium in Zierikzee. Na zijn eindexamen
vertrekt de jonge Was in 1862 naar Leiden om
rechten te gaan studeren. Na zijn kandidaatsexamen vestigt zich hij als repetitor Romeins
Recht, wat hij later uitbreidt tot het 'heden'. In
1873 promoveert François Was op zijn proefschrift 'De toestemming der partijen bij het
huwelijk', waarna hij zich vestigt als advocaat.
De naam van Was als advocaat is, vooral buiten
Leiden, bekend geworden door de procedure
die hij voerde voor het Hervormde kerkbestuur
van Leiderdorp tegen de Dolerende gemeente
daar. Deze procedure wordt ten gunste van de
Portret van de jonge François Was
hervormden beslist.
(Zeeuws Archief)

Woonhuis Was aan de Nieuwe Rijn,
versierd t.g.v. kroning Wilhelmina
Fotograaf: J. Goedeljee (1898)

In 1872 verhuizen de ouders van François
naar Leiden, waar zij het pand Vliet 23 betrekken
en François bij hen gaat inwonen. Helaas overlijdt zijn vader Marinus Was nog in hetzelfde jaar.
Hij wordt op 28 augustus 1872 begraven op
begraafplaats Groenesteeg in zandgraf 403, vak
G, hetzelfde graf waarin ook de moeder van
François Was, François zelf en twee neefjes,
kinderen van zijn broer Eduard, later worden
begraven.
In 1878 verhuist de familie naar Rapenburg
49. Acht jaar later koopt Was het pand Nieuwe
Rijn 28 (later bekend als het pand van dansacademie Wielinga) en verhuist hij opnieuw. Op
dit adres zal Was blijven wonen tot zijn dood in
1903. Zijn moeder is tien jaar eerder, op 17
februari 1893 op de leeftijd van 77 jaar overleden
en vier dagen later ter aarde besteld.

François Was was niet alleen een geslaagd advocaat; hij is ook betrokken bij een
indrukwekkende hoeveelheid maatschappelijke organisaties, al dan niet als lid van
de gemeenteraad. Een lidmaatschap dat hij voor de Liberalen vervulde van 4
september 1883 tot aan zijn benoeming als burgemeester.
Wanneer burgemeester L.M. de Laat de Kanter in februari 1893 overlijdt,
ontvangt François Was korte tijd later een brief van de Commissaris van de Koningin
in Zuid-Holland met de vraag of Was bereid is een benoeming als burgemeester van
Leiden te aanvaarden. Daartoe zou Was zijn bloeiende advocatenpraktijk moeten
opgegeven. Hij accepteert de benoeming, maar het besluit viel hem kennelijk zwaar.
In zijn installatierede op 17 maart 1894 zegt hij onder meer: 'Eene zware taak!
Inderdaad, mijne heren, ik voel al het gewicht mijner verantwoordelijkheid voor het
besluit om mij voor deze betrekking beschikbaar te stellen; niet alleen met het oog op
den werkkring dien ik laat varen, doch bovenal op de nieuwe taak die ik op mij ga
nemen'.
De inwoners van Leiden waren
tevreden met de benoeming van Was; men
koestert hoge verwachtingen van hem.
Verwachtingen,
die,
volgens
zijn
tijdgenoten, niet werden beschaamd.
François stond er weliswaar om bekend dat
hij streng was, maar nooit onrechtvaardig.
Coebergh, een goede vriend van Was,
beschrijft het als volgt in het Leidsche
jaarboekje 1904: 'Hij eischte van allen
trouwe en nauwkeurige plichtsvervulling;
schoot men daarin te kort, dan bleef eene
ernstige vermaning niet uit, en hem, tot
wien ze gericht was, bleef ze lang in het
geheugen, maar hij zelf was ze spoedig
vergeten, want dat maakte hem juist,
niettegenstaande zijn kras optreden,
Gebrandschilderd raam in het stadhuis
beminnelijk'.
(Glasschildering: A.H. Hofman, 1940)
Van François Was werd gezegd dat hij 'hoogst eenvoudig' was, zowel in zijn
levenswijze als in de omgang. Dat gold echter niet wanneer hij als burgemeester in
het openbaar moest optreden, want 'dan wenschte hij als zoodanig te worden
erkend'. Wanneer hij niet met de benodigde onderscheiding werd behandeld,
wanneer er bijvoorbeeld geen plaats voor hem was gereserveerd, dan verliet
François Was de zaal, aldus Coebergh.
Was nam zijn taak als burgemeester zeer serieus. Kort na zijn aantreden bracht
hij al wijzigingen aan in de organisatie van de politie en begon spoedig met de
voorbereidingen om delen van de omliggende dorpen te annexeren. Een plan dat in
augustus 1896 ten uitvoer werd gebracht. Vormde eerst de Zijlsingel de stadsgrens
met Leiderdorp, na de annexatie liep de grens bij de Driftstraat (om in 1920 te

worden verlegd naar de huidige grens). Maar ook Oegstgeest en Zoeterwoude
leverden veel grond in.
Het is ook Was die het landgoed
Endegeest voor een bedrag van
ƒ 75.000,- aankoopt om er een
'krankzinnigengesticht' te vestigen, dat
in 1897 wordt geopend. Bij die
gelegenheid wordt François Was 'het
Ridderkruis
der
Nederlandschen
Leeuw' op de borst gespeld door de
minister van Binnenlandse Zaken mr.
H. Goeman Borgesius. In 1899
benoemt Was, als Curator van de
Kasteel Endegeest
Universiteit, de eerste hoogleraar
(Fotograaf: A.H.M. van Vliet, 1957)
psychiatrie in Nederland, dr. Jelgersma.
In 1897 verliezen 800 mensen hun werk als de fabriek van de Leydsche
Katoenmaatschappij afbrandt. Omdat dit niet de eerste keer is en Was ervan op de
hoogte was dat de toen ingezamelde gelden om de werknemers te helpen niet op de
goede plek terechtkwamen, besluit Was in te grijpen om herhaling te voorkomen.
Ondanks aanvankelijk forse tegenwerking, richt Was een fonds op om in de toekomst
hulp te kunnen verstrekken aan de getroffen arbeiders. Uiteindelijk - en na veel
netwerken - komt het fonds tot stand en is er eind 1897 een bedrag van ruim
ƒ 53.000,- ingezameld. Er wordt een stichting opgericht onder de naam 'Stichting
voor werkeloozen door rampen te Leiden'. Kortweg gezegd is de opzet dat arbeiders
die werkloos zijn geworden door een ramp worden gesteund met geldelijke bijdragen
en zo mogelijk met werkverschaffing.
François Was maakt ook een plan om
Leiden te voorzien van wijkverpleging. In
1898 keurt de raad het plan goed en zal er
jaarlijks ƒ 2000,- worden uitgetrokken voor de
'hulp bij ziekten en andere nooden'.
Niet alleen de gezondheid van de
Leidenaren had de aandacht van Was, ook de
huisvesting nam hij onder de loep. Jaren
voordat het rijk de Woningwet uitvaardigde,
had Leiden al verordeningen waardoor
bijvoorbeeld huizen onbewoonbaar konden
worden verklaard. De eerste keer dat dit
gebeurde, was onder het burgemeesterschap van Was. In 1894 werden zeven
woningen in de Papegaaispoort (Hogewoerd)
onbewoonbaar verklaard. Er zouden nog vele
Burgemeester Was (ca. 1900)
woningen volgen, tot ver in de 20e eeuw.
(Fotograaf: J. Goedeljee)

In 1900 komt Was met het plan om een minimum- en maximumloon voor
'werklieden der gemeente' in te voeren (1900) waarmee Leiden ook een
voortrekkersrol vervult, al was het daarmee niet de allereerste gemeente in
Nederland. In diezelfde periode ontwikkelt Was het plan voor de vestiging van een
abattoir. Dit plan ontmoet veel tegenstand en bezorgt hem veel kopzorgen, maar het
abattoir zal er uiteindelijk komen, al heeft Was de opening ervan zelf niet meer
mogen meemaken.

College van Burgermeester en wethouders tijdens het burgermeesterschap van mr.
F. Was. V.l.n.r.: de gemeentesecretaris M.C. de Vries van Heyst, de burgemeester
F. Was en de wethouders H.C. Juta., J. Korevaar en M.C. Dekhuyzen.
Was vervult een groot aantal maatschappelijke functies voor langere of kortere
tijd. Soms als vertegenwoordiger van de gemeenteraad, soms uit hoofde van zijn
burgemeesterschap, maar ook omdat hij zich betrokken voelt als privépersoon
De lijst die volgt, is verre van compleet: lid van de Schoolcommissie van
Curatoren van het Gymnasium, kantonrechter-plaatsvervanger, bestuurslid van de
Leidsche Maatschappij voor Weldadigheid, bestuurslid van de Kweekschool voor
Zeevaart, lid van het College van Regenten van de strafgevangenis voor militairen (in
1903 Rijkswerkinrichting voor vrouwen), regent van het Bouchovenhofje, het Sint
Stevenhofje, het Barth. Willems van Assendelfthofje, correspondent van het Instituut
tot Onderwijs voor Blinden te Amsterdam, adviseur van de Nederlandse Bank,
beschermheer van de typografische vereniging Laurens Jansz Coster, beschermheer
van de Zuid-Hollandse IJsvereniging, president-commissaris van de NV De Leidsche
Broodfabriek, Curator van de Leidse Universiteit enzovoort.

De gezondheid van François
Was is fragiel. Kort na zijn
benoeming tot burgemeester zijn de
ogen van Was zo slecht dat hij zelf
bijna niet meer kan lezen en
schrijven. Nadat bij hem in 1896
suikerziekte wordt vastgesteld en hij
bloed opgeeft, lijkt zijn gezondheid
steeds verder achteruit te gaan.
Maar er voltrekt zich een klein
wonder. Was hield zich aan een
streng dieet en hij knapte weer op.
Na een maand kuren in Carlsbad kon
hij zijn werk weer aan.
Erg lang heeft Was niet kunnen
genieten van zijn herstel, ook al ging
hij regelmatig terug naar Carlsbad. In
1901 klaagt hij over vermoeidheid en
beginnen zijn krachten af te nemen.
In februari 1902, wanneer de prins
der Nederlanden een bezoek brengt
François Was, zittend in zijn tuin (ca. 1900)
aan de stad Leiden, vertoont Was
(Fotograaf: J. Goedeljee)
zich voor het laatst in het openbaar.
Volgens Coebergh ontwikkelt hij een dag na het bezoek 'eene bronchitus en
seedert heeft zich een lijden voorgedaan dat hij met geduld en onderwerping heeft
gedragen, maar door hen die hem omringden, niet was aan te zien'.
Zijn zusters Otteline en Wilhelmine verzorgen hem liefdevol, maar ruim een jaar
later, op 4 april 1903, overlijdt François Was, nog maar 56 jaar oud, in zijn huis op
Nieuwe Rijn 28. Vier dagen later, op een gure aprildag, wordt François onder grote
belangstelling begraven op de begraafplaats Groenesteeg.

Overlijdensakte François Was

Vele sprekers voeren het woord en prijzen Was
om wie hij was en wat hij deed. Over één ding zijn
alle sprekers het roerend eens: Leiden zal
burgemeester Was niet snel vergeten. Hoe zeer hij
geliefd was, bleek ook uit het feit dat er op zijn
lijkbaar 19 kransen lagen.
Kort na zijn overlijden, in 1895, wordt in de
Burgemeesterswijk de Wasstraat aangelegd en
bebouwd door de bekende Leidse aannemer
J. Botermans.

Zandgraf 403, het familiegraf
Was, waarin François werd
begraven; dit graf is in 1945
geruimd en opnieuw uitgegeven
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