
 

Thomas van Wijk (1818-1892) keldergraf 96, vak A 

Willem Frederik van Wijk (1819-1902) keldergraf 293, vak A1 

Directeuren van de textielfabriek Gebroeders Van Wijk & Co 

 

Personalia Thomas van Wijk 

Geboren: 22 januari 1818 te Leiden 

Zoon van: Willem Frederik van Wijk en Jannetje Zitman 

Gehuwd met Johanna Petronella van Driel op 24 november 1852 te Leiden 

Overleden: 6 december 1892 te Leiden 

Begraven: 10 december 1892 
 

Personalia Willem Frederik 

Geboren: 6 november 1819 te Leiden 

Zoon van: Willem Frederik van Wijk en Jannetje Zitman 

Gehuwd met: (1) Cornelia Victoire Stegerhoek op 7 november 1844 te Leiden 

  (2) Jacoba Verheij op 22 mei 1851 te Gorinchem 

Overleden: 19 juli 1902 te Leiden 

Begraven: 23 juli 1902 

 

Samenvatting 

Thomas en Willem Frederik (een naam die in de familie veel voorkomt) van Wijk zijn 

de stichters van het bekende textielbedrijf Gebr. Van Wijk & Co. In 1850 wordt het 

bedrijf opgericht, nadat hun grootvader Dirk van Wijk al in 1795 als textielfabrikant was 

begonnen en hun vader dat had voortgezet.  

 Het zijn kinderrijke gezinnen en het bedrijf blijft tot 1957 bestaan met vijf generaties 

lang familieleden als directeur. Daarnaast zijn er nog andere firmanten, waarvan 

enkele generaties Corts de bekendste zijn. Hun fabrieken stonden op de Hogewoerd, 

het Levendaal en aan de Kanaalweg. In 1915 vereerde koningin Wilhelmina het bedrijf 

met een bezoek.  

 Naast hun drukke werkzaamheden 

in het bedrijf vinden Thomas en Willem 

Frederik  beiden tijd om ook maat-

schappelijk actief te zijn, met name in 

christelijke organisaties.  

 De broers zijn begraven in kelder-

graven op de begraafplaats Groene-

steeg: Thomas in graf 96 en Willem 

Frederik in graf 293. Diverse andere 

familieleden zijn ook op Groenesteeg 

begraven.  

 
Breigarenfabriek aan het Levendaal 



Volledige versie 
 

Familiegeschiedenis 

De geschiedenis van Van Wijk in Leiden gaat terug tot 1623 als een zekere Thomas 

van Wijk vanuit Groot-Brittannië naar Leiden komt en daar huwt met Maertge 

Salomons de Clerq, eveneens uit Groot-Brittannië overgekomen en met Vlaamse 

ouders. Thomas vindt werk in de bloeiende Leidse textielnijverheid. 

 In 1626 wordt hun zoon Jan Thomas geboren, die net als zijn vader in de textiel 

werkzaam is. Jan trouwt driemaal en uit het eerste huwelijk wordt in 1648 de enige 

zoon en stamhouder Thomas geboren. Deze Thomas gaat als baggerman op een 

schuit in de Leidse grachten werken. Hij is al over de veertig als hij in het huwelijk 

treedt. Pas nadat hij twee echtgenotes heeft verloren, schenkt de derde echtgenote 

hem een zoon, die de naam Johannes (1705-1797) krijgt en Jan wordt genoemd. Jan 

trouwt met Maria Toornvliet, een huwelijk waarin zestien kinderen worden geboren.  

 Als elfde telg wordt, honderd jaar na zijn grootvader Thomas, Dirk van Wijk (1748-

1831) geboren. Deze Dirk, een meester-wever, is de opa van onze hoofdpersonen 

Thomas en Willem Frederik van Wijk.  

 In 1795 gaat Dirk met een proefstuk ‘baaltje wol’ naar de Lakenhal om het daar te 

laten keuren. Daarmee staat hij aan de wieg van de latere textielfabriek De Gebr. Van 

Wijk & Co. Dirk huwt in 1774 met Jannetje Fassijn en krijgt met haar veertien kinderen, 

waarvan het zevende kind Willem Frederik van Wijk (1788-1879) is, de vader van 

Thomas en Willem Frederik, van beroep wever. 
 

Het ouderlijk gezin van Thomas en Willem Frederik 

Op 22 januari 1818 respectievelijk 6 november 1819 worden Thomas en Willem 

Frederik in het ouderlijk huis in Leiden geboren, Thomas op de Hooigracht en Willem 

Frederik op de Oude Rijn. 

 
Geboorteakte Thomas 



 
Geboorteakte Willem Frederik 

 

Hun ouders zijn Willem Frederik van Wijk (1788-1879) en Jannetje Zitman (1793-

1828). De voornamen komen ook voor als Willem Fredrik en als Jans of Jansje. Het 

echtpaar Van Wijk - Zitman is 8 september 1815 getrouwd. Vader van Wijk wordt ook 

wel “De Rus” genoemd omdat hij tijdens zijn diensttijd in 1812-1814, na eerst voor 

Napoleon te hebben gediend, deel uitmaakt van het Russische leger. Moeder Jans is 

de dochter van een aardappelschipper en groeide op in de Groenesteeg te Leiden.  

 Thomas is het tweede kind. Het oudste kind, Willem Frederik, overlijdt al kort na zijn 

geboorte, op 14 november 1818. Als een jaar later weer een zoon wordt geboren, krijgt 

deze opnieuw de voornamen Willem Frederik. Vervolgens worden nog vijf dochters 

geboren: Jansje (5 augustus 1821), Catharina (21 februari 1821), Johanna Maria (30 

januari 1824), Margaretha Cornelia (29 december 1825) en Christina Petronella 

Geertruida (16 mei 1827). Ruim een jaar na de geboorte van Christina, op 6 augustus 

1828, overlijdt moeder Jannetje Zitman, op vijfendertigjarige leeftijd. Het gezin woont 

dan op de Herengracht. 

 Op 26 april 1832 hertrouwt vader Willem Frederik op 43-jarige leeftijd met de 22-

jarige Maria Pieternella Rinnaar (1809-1871), van beroep naaister, ook wel Petronella 

genoemd. Het echtpaar Van Wijk - Rinnaar krijgt vier kinderen: Johannes Dirk (7 

oktober 1832), Dirk Frans (5 mei 1834), Jacobus Johannes (30 september 1836) en 

Sara Maria (13 augustus 1838). Met uit beide huwelijken tezamen twaalf kinderen moet 

het een druk huishouden zijn geweest in de jeugdjaren van Thomas en Frederik. 

 

Huwelijk van Thomas van Wijk 

Op 24 november 1852 trouwt Thomas van Wijk in Leiden met de ook uit Leiden 

afkomstige Johanna Petronella van Driel (1823-1877).  



 
Huwelijksakte Thomas van Wijk en Johanna Petronella van Driel 

 

Het echtpaar Van Wijk - Van Driel krijgt zeven kinderen:  

(1) Jansje Engelina, geboren op 20 maart 1854, overleden op 23 december 1921; 

(2) Engelina, geboren op 16 februari 1856, overleden op 5 september 1927; 

(3) Willem Frederik, geboren op 7 maart 1858; 

(4) Govert, geboren op 18 december 1859, na ruim drie overleden op 5 maart 1863; 

(5) Johanna Petronella van Wijk, geboren op 23 maart 1862, overleden op 13 

september 1902;  

(6) Thomas, geboren op 12 juni 1864, overleden op 19 september 1909; 

(7) Govert, geboren op 28 maart 1866, overleden op 16 december 1949. 

 

Huwelijken van Willem Frederik van Wijk 

Op 7 november 1844 trouwt Willem Frederik van Wijk in Leiden met Cornelia Victoire 

Stegershoek (1823-1849). 

Het echtpaar Van Wijk - Stegerhoek krijgt drie kinderen: 

(1) Jansje Maria, geboren op 28 februari 1846, overleden op1 augustus 1920; 

(2) Een naamloos (NN) op 18 december 1847 doodgeboren kindje; 

(3) Cornelia, geboren op 26 januari 1849 en op 29 juli van dat jaar overleden. 

In 1849 heerst in Leiden een cholera-epidemie. Zeer waarschijnlijk zijn zowel moeder 

Cornelia Victoire Stegerhoek, op 24 juli 1849, als haar dochtertje Cornelia op 29 juli 

1849, daaraan overleden. 



 Op 22 mei 1851 hertrouwt Willem Frederik met Jacoba Verheij (1822-1900) in haar 

geboorteplaats Gorinchem. Het echtpaar Van Wijk - Verheij krijgt vijf kinderen: 

(1) Willem Frederik, geboren op 21 juni 1852, overleden op 21 juni 1938; vanaf 1882 is 

zijn achternaam Verheij van Wijk, nadat hij zijn moeders naam heeft bijgekocht; 

(2) Wouter, geboren op 23 december 1853, overleden op 19 april 1915; 

(3) Jacob, geboren op 12 juni 1856 en na 19 maanden overleden op 9 maart 1858; 

(4) Thomas, geboren op 9 januari 1858, overleden op 30 januari 1932; 

(5) Jacob, geboren op 13 november en evenals de eerdere Jacob heel jong, na 16 

maanden, overleden op 8 maart 1863. 

 

De fabrikanten Thomas en Willem Frederik 

In 1840 wordt Thomas van Wijk ‘fabrikeur’ en gaat in het textielbedrijf, dat gesticht is 

door zijn grootvader Dirk maar dan geleid wordt door zijn vader Willem Frederik sr., 

werken. In 1845 komt ook Thomas’ broer Willem Frederik jr. in het bedrijf.  

 In 1850 richten de broers Thomas en Willem Frederik het bedrijf Gebroeders Van 

Wijk & Co (voorheen de Leidsche Wollen Dekenfabriek) op. Er worden dekens, 

breigaren en sokken geproduceerd. De fabriek is vanaf 1862 gevestigd aan de 

Hogewoerd 145-153 te Leiden. In 1864 werd de eerste stoommachine aangeschaft. 
 

 
Gebr. Van Wijk Hogewoerd 

 

Nevenfuncties van Thomas en Willem Frederik 

Naast hun functies van directeuren van de textielfabriek Gebr. Van Wijk & Co, hebben 

Thomas en Willem Frederik vele nevenfuncties.  



 Thomas is regent van een groot aantal hofjes, zoals: Sint Annahofje, Bethaniën-

hofje, Catrijn Jacobsdochterhofje, Catrijn Maartensdochterhofje, Coninckshofje, Sions-

hofje en Van Woudendorpshofje. Daarnaast is hij ook regent van het Huiszittenhuis, 

de Armbakkerij en het Minnehuis aan de Kaarsenmakersstraat. Verder is Thomas nog 

bestuurslid van het Diaconieweeshuis, de Christelijke Vereeniging van Armenbezoek 

en van de Christelijke Vereeniging voor Ondersteuning aan On- en Minvermogenden. 

Tevens is hij diaken van de Nederlands Hervormde Gemeente. 

 Frederik Willem is betrokken bij vele kerkelijke organisaties: bestuurslid van de 

Vereeniging voor Christelijke Belangen, de Christelijke Vereeniging van Armenbezoek, 

het Nederlands Bijbelgenootschap afd. Leiden en het Hulpgenootschap “Uitbreiding 

Gods Koninkrijk op Aarde”; penningmeester van de Vereeniging Christelijk Onderwijs 

aan On- en Minvermogenden en de Christelijke Wijkvereniging voor zondagscholen; 

ouderling van de Nederlands Hervormde Gemeente. Ook is hij een van de oprichters 

van het diaconessenziekenhuis. 

 

Het overlijden van Thomas 

Op 6 december 1892 overlijdt Thomas van Wijk, 74 jaar oud, in zijn huis aan het 

Plantsoen. Hij wordt begraven in keldergraf 96 op de begraafplaats Groenesteeg. Het 

graf is op 3 september 1877 door Thomas gekocht en in dit graf zijn volgens het graf-

boek de volgende zes personen begraven: 

(1) Johanna Petronella van Driel, zijn echtgenote (4 september 1877); 

(2) Cornelia van Wijk, een kleinkind dat na zeven maanden is overleden, de dochter 

van Thomas’ oudste zoon Willem Frederik (30 juni 1888); 

(3) Thomas zelf (10 december 1892); 

(4) Johanna Petronella van Wijk, het vijfde kind van Thomas (16 september 1902); 

(5) Thomas van Wijk, het zesde kind van Thomas (22 juli 1909); 

(6) Jansje Engelina Hengeveld van Wijk, het oudste kind van Thomas (23 december 1921). 

Op de zerk (zie foto volgende pagina) staat als laatste de naam van Govert van Wijk 

gebeiteld, die op 16 december 1949 is overleden. Het is onduidelijk waarom deze naam niet 

in het grafboek voorkomt.  
 

 
Overlijdensadvertentie Thomas van Wijk (Leidsch Dagblad 9 december 1892) 

 



 
Overlijdensakte Thomas van Wijk 

 

 
Keldergraf 96 



Het overlijden van Willem Frederik 

Op 19 juli 1902 overlijdt Willem Frederik van Wijk, 82 jaar oud. Hij had een 

ongeneeslijke ziekte en overleefde een operatie niet. Het Leidsch Dagblad besteedt 

op die dag op de voorpagina hieraan aandacht: 

In den ouderdom van ruim 82 jaar is alhier overleden de heer W.F. van Wijk, een man, 

die veel en velen op allerlei wijze steunde, een man dus, door wiens afsterven veel en 

velen, vooral in de stad onzer inwoning, een zwaar verlies zullen lijden. 

 De heer Van Wijk was een eenvoudig en vriendelijk man, geacht en bemind door 

allen die hem kenden. Dit bleek zoo duidelijk in de laatste weken, toen een 

ongeneeslijke, pijnlijke krankheid, door hem met geduld verdragen, hem aan het 

ziekbed bond, dat, na een noodig geachte operatie, zijn sterfbed werd.  

 De heer Van Wijk, te Leiden geboren, bleef gevestigd in onze stad, ook nadat hij 

zich teruggetrokken had uit de steeds meer en meer in bloei en omvang toenemende 

industriële onderneming, thans bekend onder de firma Gebrs. Van Wijk & Co. 

 Zijn rust was echter geenszins een nietsdoen. Integendeel, de Ned. Herv. Kerk 

wijdde hij een tijdlang zijn werkkracht als ouderling en tot voor korten tijd nog was hij 

lid der Gemeente-Commissie van het Ned. Herv. Kerkgenootschap.  

 Het Christelijk Onderwijs aan On – en Minvermogenden verliest in hem een groot 

en ijverig voorstander, het bestuur der Vereeniging voor dat Onderwijs een medelid, 

dat zedelijk en financieel tot grooten steun was.  

 De wijkvereniging, wier gebouw aan het Levendaal staat, de oudste wijkvereeniging 

hier ter stede, van welke in der loop der jaren zulk een invloed ten goede voor een deel 

onzer gemeente is uitgegaan, telde onder haar beste vrienden den heer Van Wijk, die 

deel van het bestuur uitmaakte, terwijl zijn naam ook verbonden is aan de afdeeling 

Leiden van het Ned. Bijbelgenootschap, aan de Vereeniging voor Christelijke 

Belangen en aan het Diaconessenhuis, aan den Witten Singel, tot wier oprichters hij 

behoorde. Buitendien mochten nog tal van Leidsche instellingen van nut en weldadig-

heid den heer Van Wijk onder haar begunstigers rekenen. 

 Tal van vrienden van wie velen zich thans, in dit deel des jaars, elders bevinden, 

zullen met leedwezen vernemen de tijding van het afsterven van den heer Van Wijk, 

dien zij zoo noode zullen kunnen missen. 

Willem Frederik wordt begraven in keldergraf 293 op de begraafplaats Groenesteeg.  
 

 
Grafboek keldergraf 293 



Het graf is op 24 mei 1900 door Willem Frederik gekocht om er twee dagen later zijn 

tweede echtgenote Jacoba Verheij in te begraven. Jacoba en Willem Frederik zijn de 

enige twee die in dit graf ter aarde zijn besteld. 
 

 
Overlijdensakte Willem Frederik van Wijk 

 

 
Keldergraf 293 



 
 

Het textielbedrijf Van Wijk 
 

De Leidse textielbedrijf Van Wijk heeft bestaan van 1795-1957. In 1795 vermeldt het 

“Looij-boek” van de Lakenhal dat “Dirk van Wijk, dekenwever te Leiden, zijn stukken 

ter keuring had aangeboden”. Met deze aanbieding werd Dirk van Wijk (1748-1831) 

als ‘fabrikeur’ erkend, wat betekent dat hij fabrikant is. Hiermee legt Dirk de grond-

slag voor het textielbedrijf dat gedurende 150 jaar een mooi bestaan heeft gekend. 

 Dirks zoon, de wever Willem Frederik sr. (1788-1879) sticht in 1815 aan de 

Kerksteeg een eerste fabriek voor wollen dekens en wordt daarmee ook fabrikeur. 

Tot die tijd worden de dekens thuis bij Van Wijk vervaardigd. In 1840 wordt Thomas 

van Wijk (1818-1892), een zoon van Willem Frederik sr., de volgende Van Wijk 

fabrikeur en gaat dan mede leidinggeven aan het textielbedrijf. Vijf jaar later treedt 

een andere zoon, Willem Frederik jr. (1819-1902), toe tot het familiebedrijf Van Wijk.  

 In 1847 komt Bertram Corts 

(1813-1880) [ook begraven op 

Groenesteeg] de directie verster-

ken. In die periode wordt een pand 

aan de Herengracht aangekocht. 

In 1850 richten de broers Thomas 

en Willem Frederik het bedrijf 

Gebroeders Van Wijk & Co op, 

waar dekens, breigaren en sokken 

worden geproduceerd. De wollen-

stoffenfabriek is vanaf 1862 ge-

vestigd aan de Hogewoerd 145-

153. In 1864 wordt de eerste 

stoommachine aangeschaft. In 

1871 wordt ook een pand aan de 

Vestestraat in gebruik genomen, 

waar een tweede stoommachine 

wordt geïnstalleerd.  

 Het gebruik van stoommachi-

nes in fabrieken gaat gepaard met 

kinderarbeid, waartegen steeds 

meer protesten komen. Dit heeft 

geleid tot de Kinderwet van Van 

Houten, die in 1874 wordt aange-

nomen. 

 

 
Wollenstoffenfabriek Gebr. Van Wijk & Co 

(Hogewoerd 145-153) 

 In 1882 wordt Willem Frederik Verhey van Wijk (1852-1938), die sinds 1871 

medewerker is van de firma, benoemd tot directeur van dit familiebedrijf, de vierde 

generatie Van Wijk, gerekend vanaf de oprichter Dirk. Hij was sinds het overlijden 

van firmant Corts in 1880 al belast met de leiding van de administratie van het bedrijf. 

Het pand aan de Herengracht dient dan als kantoor, de Vestestraat wordt afgestoten 



en de fabriek staat op de Hogewoerd. In de Rijnstraat, herinnert een gevelteken nog 

aan het bedrijf dat in deze omgeving zijn panden had.  
 

 
Gevelteken Rijnstraat 

 

 In 1890 houdt een Staatscommissie een enquête onder werknemers in Leiden 

over hun (meestal zware) arbeids- en leefomstandigheden. Bij hoge uitzondering 

komen fabrieksarbeiders, ook van de Gebr. Van Wijk, hierbij zelf aan het woord. Het 

verslag van deze enquête bevat interessante details, niet alleen over werktijden en 

beloning, maar ook over wat zij eten en hoe zij hun vrije tijd doorbrengen.  

 Zo geeft de 53-jarige dekenwerker Herman Stol - op dat moment 30 jaar bij Van 

Wijk werkzaam, getrouwd en zeven kinderen - een mooi inkijkje in zijn leven. Hij 

werkt zes dagen in de week van 5.30 uur tot 20.00 uur, met anderhalf uur rust, en 

verdient per week ƒ 7,- (de directeuren verdienen 15 tot 30 keer zoveel). Hij ging op 

zijn zevende jaar al fabriekswerk doen, kan niet lezen en schrijven. Zijn werk bestaat 

uit dekens spoelen, zwavelen, drogen en strijken.  
 

 
Fabriek Van Wijk & Co aan de Herengracht (kinderen aan een spinmachine onder 
toeziend oog van een meesterknecht; de drijfriemen zijn onbeschermd; ca. 1900) 

 

 

 In 1910 wordt het bedrijf aan de Hogewoerd ingrijpend verbouwd. Er komt een 

extra verdieping op en er wordt een nieuwe vleugel aangebouwd met op de hoek 

een toren voorzien van een waterreservoir. 



 

 
Wollenstoffenfabriek Gebr. Van Wijk met toren 

 

 Het bedrijf, dat regelmatig op wereldtentoonstellingen en jaarbeurzen te vinden 

is, ontwikkelt zich tot een grote producent van dekens en andere wolproducten in 

Nederland. Er moet opnieuw worden uitgebreid en er komt in 1913 een hyper-

moderne breigarenfabriek met een gewapend betonconstructie aan het Levendaal 

(140-150). Acht betonnen kolommen vormen de geleding van de gevel waarin grote 

boogramen zijn opgenomen. 
 

 
Breigarenfabriek aan het Levendaal (foto vanaf stadhuistoren) 

 



 

 In december 1915, tijdens de Eerste Wereldoorlog, brengt koningin Wilhelmina 

een bezoek aan Leiden. Vele Leidenaren hebben die dag de vlag uitgehangen en 

staan langs de route die Hare Majesteit door de stad aflegt. De koningin had te 

kennen gegeven het een en andere te willen zien en horen over de Leidse textiel-

industrie. Door burgemeester De Gijselaar en zijn wethouders wordt besloten haar 

de nieuwe fabriek van Van Wijk aan het Levendaal te laten zien. 

 De verschillende firmanten, afkomstig uit de families Van Wijk en Corts, 

begeleiden Hare Majesteit, die van een van de zonen, Abraham Corts, een fraai 

boeket krijgt aangeboden.  

 Onder andere wordt aan koningin Wilhelmina een grote collectie stoffen getoond, 

die Van Wijk in deze oorlogstijd voor het Nederlandse leger heeft gemaakt. 

Wilhelmina is zeer geïnteresseerd, bekijkt het hele bedrijf en laat zich een aantal 

zaken uitleggen. Het bezoek duurt ruim een uur en aan het einde spreekt Wilhelmina 

haar lof uit over de fabriek en roemt de veiligheid en de hygiëne, die aan de laatste 

eisen voldoen. 

 

 
Het etiket op de Van Wijk dekens 

 

 Verdere uitbreidingen vinden plaats in 1929 en 1945. In 1940 is Van Wijk een van 

de oudste nog werkende textielfabrieken van Leiden. De directie wordt dan gevormd 

door Jacques Guillaume Jean Verhey van Wijk (1883-1972), zoon van Willem 

Frederik, en Johan ter Haar.  

 Tijdens de Tweede Wereldoorlog krijgt het bedrijf al snel te maken met productie-

problemen omdat de aanvoer van grondstoffen sterk vermindert en de textiel-

distributie in 1941 wordt ingevoerd. Het leidt tot gedwongen ontslagen. Relatief 

vallen de problemen voor Van Wijk mee: de hele textielbranche wordt sterk inge-

krompen, maar bij Van Wijk blijft men doorwerken. In dit tweede oorlogsjaar werken 

nog 400 mensen in de fabriek.  



 

 Vanaf 1942 ziet de directie zich geconfronteerd met de eisen van de arbeidsinzet. 

Eerst moeten textielarbeiders worden aangewezen om in Duitsland te worden 

tewerkgesteld. De bedrijven worden uitgekamd op bruikbare krachten. Begin 1944 

moet voor alle arbeiders een aanvraag voor vrijstelling worden ingediend, het 

zogenaamde Zurückstellingsverfahren. Directeur Ter Haar weigert aan de eisen van 

de bezetter te voldoen en laat een schaduwadministratie aanleggen, waardoor tal 

van Van Wijkwerknemers niet naar Duitsland hoeven.  

 Rond 1940 zijn er al plannen voor een nieuwe fabriek aan de Kanaalweg. De 

oorlog gooit echter roet in het eten, maar direct hierna, nog in 1945, wordt daar een 

dekenfabriek in bedrijf gesteld.  

 In de gevel van het fabriekspand aan het Levendaal wordt in oktober 1948 door 

directeur Jacques Guillaume Jean Verhey van Wijk de hieronder afgebeelde 

gevensteen aangebracht die een kopie is van de gevensteen “Gaeren” op de Oude 

Singel 242.  
 

 
Gevelsteen Levendaal 

 

 In reliëf is hier een garenwinder afgebeeld. Hij is aan het werk met een door een 

handzwengel aangedreven twijnwiel. Op de achtergrond staat de spindel of 

garenmolen, hier werd het garen omheen gewonden. Een twijnwiel is geen 

spinnewiel. Met een twijnwiel worden twee of meer enkelvoudige draden in elkaar 

gedraaid waardoor een stevig garen ontstaat of een speciaal effect bereikt kan 

worden. Met een spinnewiel wordt vanuit de losse wol één draad gesponnen. 
 



 

 In de vijftiger jaren maakt Van Wijk furore met zijn ‘geblokte deken’, die in vele 

Leidse gezinnen tot op de dag van vandaag in gebruik is. Ook de knotten wol van 

Van Wijk zijn in deze periode een begrip.  
 

 
Geblokte deken van Van Wijk 

 
Van Wijk wol 

 

 Na 1957 begint de neergang van het bedrijf. Er volgt een fusie met de sajet-

fabrieken van Cranenburg & Van Heringa, een bedrijf dat stamt uit 1873 en fabrieken 

heeft aan het Rapenburg, de Vliet en de Kaiserstraat. Het fusiebedrijf gaat Van Wijk 

en Heringa heten. Er volgt een korte opleving, maar het tij is niet te keren. 

 In 1962 wordt de landelijk bekende tekenares Fiep Westendorp gevraagd voor 

een grote reclamecampagne. De breiende dame met de wolknot is jarenlang het 

logo van Van Wijk, daar mag Fiep dus niet veel aan veranderen. Ze tekent zeven 

verschillende advertenties voor Van Wijk, die in diverse dagbladen en tijdschriften 

worden geplaatst.  
 

 
Reclamecampagne (tekening Fiep Westendorp, 1962) 

 



 

 In 1963 wordt het bedrijf opgekocht door Zwolsman, die het op een liquidatie laat 

aankomen. In 1989 worden de fabrieksgebouwen tussen het Levendaal en de 

Hogewoerd gesloopt en komt er een groot appartementencomplex.  
 

 

 
Sloop Van Wijk-fabriek aan de Hogewoerd (1989) 
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