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De beroemdste Burgemeester
van LEIDEN
(Leiden, 14-6-1529 - aldaar, 4-1-1604)

Inleiding
Frans Hemelop, sinds 1986 penning-
meester van de Leidsche vereeniging
van Postzegelverzamelaars (opgericht
17 januari 1940) en voorts sinds 1992
redacteur van het verenigingsblad
‘de Sleutelpost’ en tevens webmaster
vanaf 2000, verrast ons nu met zijn
vijfde postzegelontwerp ter gelegen-
heid van de ‘Postzegel Totaaldag’ op
16 januari 2011.
Het thema is het 125 jarig bestaan van
de ‘3 October Vereeniging Leiden’.

In 2008 ontwierp hij een persoonlijke
zegel over de grondlegger van de
Leidse Sterrewacht, Frederik Kaiser
1808-1872), waarbij ik een korte
levensschets van Kaiser schreef.
In 2009 waren de ‘Pilgrim Fathers’
(Leiden: 1609-1620) aan de beurt.
En in 2010 werd ik erbij betrokken
toen de moedige protestrede van prof.
R.P. Cleveringa (26 november 1940)
door de penningmeester in het zonnetje
werd gezet met... wederom een mooi
postzegelvelletje.
Burgemeester Lenferink (historicus),
opende daarbij onze tentoonstelling,
onderhield zich langdurig met de doch-
ter van Cleveringa en haar echtgenoot

(lid van de Hoge Raad), waardoor het
clubgebouw van K&G op het Waard-
eiland in Leiden een heel feestelijk
plekje werd.

En nu dan, ook weer heel Leids,
de 125 jarige 3 October Vereniging.
Dank Frans, goed bedacht!

Een historische lijn
Het ontplofte kruitschip sloeg een
enorm gat in Leidens binnenstad op
12 januari 1807. Ik mocht over dat
drama, met zijn vele vraagtekens, in
‘de Sleutelpost’ publiceren.
Op de verwoeste plek kwam het van
der Werff park en later richtte men
daar het fraaie standbeeld van Pieter
Adriaansz van der Werff op.
Ieder jaar begint de 3 oktober viering
met een kranslegging door de burge-
meester bij dat standbeeld.

Portret van Pieter Ariaansz. van der Werff,
kopergravure door Jacob Houbraken, 1777.

Pieter Adriaansz

van der Werff
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En over die burgemeester, de man die
een dergelijke belangrijke rol speelde
bij het ontzet van Leiden in 1574,
willen wij wat meer vertellen.

Burgemeester Van der Werff
Hij werd geboren in 1529, vermoede-
lijk in Gouda. Hij was van beroep
zeemtouwer, maker van zeemlappen,
evenals zijn vader en twee broers. De
vader vestigde zich in 1526 in Leiden.
Hij preekte de idealen van de Weder-
dopers en werd derhalve als ketter out-
cast en in 1534 in Haarlem onthoofd.
Omdat zijn vrouw berouw toonde
kwam zij er met een boete af en redde
zo haar gezin. Pieter, de latere burge-
meester, was toen 5 jaar oud.

Als zeemtouwer en handelaar in huiden
en bont raakte hij in welstand. Achter
zijn huis had hij een grote werf, een
soort fabrieksterrein met een ‘kalander-
molen, gedreven door paarden’ waar-
mee wol glanzend gemaakt werd.

Het woonhuis bestaat helaas niet meer,
dus het heeft weinig zin om in de van
der Werfstraat (een zijstraat van de
Pelikaanstraat) te gaan kijken, maar bij
de Vollersgracht en de Janvossensteeg,
tussen de Oude Singel en de Oude Rijn
bent u op historisch terrein.

Maar waar bent u dat eigenlijk niet in
de Leidse binnenstad?
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De ketter Pieter, met zijn goede con-
necties met Willem en Maurits van
Oranje, was bij de komst van Alva niet
veilig. Hij vluchtte naar Wezel, werd
bij verstek terdood veroordeeld, en
kwam pas jaren later terug toen de
kust veiliger leek.
Hij kwam in de 40-Raad en werd vrij-
wel direct tot een van de vier burge-
meesters benoemd. Van der Werff was
een van de standvastigste leiders in de
opstand tegen de Spanjaarden. De
Spanjaarden belegerden Leiden twee-
maal en wilden de stad uithongeren.
In september 1574 kwam het honge-
rende volk in opstand. Van der Werff
bood zijn lichaam aan als voedsel om
aan te geven dat men nog goede moed
moest houden.

De herfststormen, het wassende water
en de naderende geuzen deden de
Spanjaarden eieren voor hun ‘geld’
kiezen. Leiden raakte ontzet!

In 1604 overleed Pieter Adriaansz van
der Werff. Zijn geboortenaam Vermeer
schijnt hij nooit gebruikt te hebben.
Ik heb niet kunnen achterhalen waar-
aan hij overleed, maar 75 was voor
die tijd natuurlijk een hoge leeftijd.

Drie nazaten, Johannes, Pieter en Adri-
aan van Assendelft hebben, als eerbie-
dige achterneven, in 1661 voor hun
heldhaftige grootvader een grafmonu-
ment opgericht in de Hooglandse Kerk.
Dit monument is vervaardigd door
Rombout Verhulst.
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Van der Werff was twaalf maal burge-
meester van Leiden en had tweemaal
zitting in de Staten van Holland. Hij
gaf standvastig leiding bij de belege-
ring van Leiden, streed tegen de pest
en de hongersnood, bood weerstand bij
de muiterij van de burgers en het leger.
Collecteerde ten bate van de Oranjes
om te helpen de tirannie te verdrijven.
Heldhaftig en vastberaden dat moet
hij zijn geweest.

H.A.C. Kamphuisen

Bronnen:
Diverse boeken en internet.

Onze website

De enquête heeft geleid tot meer dan
50 nieuwe e-mail-adressen. Daarom
kon ik iedere ‘bekende’ op 13 novem-
ber meedelen dat de perscampagne
voor de 13 October zegel was gestart.

Wat kunt u op de website vinden?

- de data van de bijeenkomsten en de
agenda voor de komende maand;

- een filatelistische reeks over Leiden
(begonnen door W.F. Briel en voort-
gezet door W. Hogendoorn;

- foto’s en plaatsaanduiding van ons
onderkomen bij Rijn en Vliet;

- natuurlijk informatie over het lid-
maatschap van onze vereniging;

- maar ook ‘de Sleutelpost’ vanaf
2008, volledig in kleur;

- alle sinds 2007 uitgegeven en/of nog
bestelbare eigen postzegels en films
Pilgrim Father- en Cleveringa-zegel;

- en tenslotte plaats voor uw digitale
‘Sleuteltje’ naast die in dit blad;

Wilt u meer op onze website?

- Op onze site vindt u links naar de
mailbox van de voorzitter, secretaris,
penningmeester en

- van uw web-master: Frans Hemelop

http://www.lvpv.nl


