
 

Willem Wolters (1812-1861) zandgraf 292, vak F 

Directeur van de Koninklijke Nederlandse Grofsmederij 

 

Personalia 

Geboren: 18 mei 1812 te Leiden 

Zoon van: Willem Jacobuszoon Wolters en Francina Storm 

Gehuwd met Antje de Graaff op 28 mei 1846 te Bloemendaal 

Overleden: 5 november 1861 te Leiden 

Begraven: 9 november 1861 

 

Samenvatting 

Willem Wolters wordt in 1812 in Leiden geboren. Hij is het vijfde kind in een gezin van 

zes. Over zijn jongste jaren is weinig bekend. Op vijfentwintigjarige leeftijd gaat hij als 

boekhouder werken op de dan net opgerichte Nederlandse Grofsmederij aan de 

Zijlsingel. Hij valt kennelijk in positieve zin op, want als de positie van directeur drie 

jaar later vacant is, wordt Wolters de nieuwe directeur. 

 In 1846 treedt hij in het huwelijk met de 

zestien jaar jongere Antje de Graaff uit 

Bloemendaal. Willem en Antje krijgen vier 

kinderen, allen zonen; het eerste en laat-

ste zoontje overlijden zeer jong, na vijfen-

twintig respectievelijk veertien maanden. 

 Willem Wolters is een uitstekende 

directeur, die de Grofsmederij tot grote 

bloei brengt, vooral dankzij de wereld-

beroemde ankers en kettingen. De Neder-

landse marine is een grote afnemer. In 

1850 wordt het bedrijf koninklijk.  

 Naast leiding geven aan de Koninklijke 

Nederlandse Grofsmederij, is Wolters ook 

op kerkelijk en maatschappelijk terrein 

actief. Hij is ouderling in de Hervormde 

Kerk en regent-president van het Minne-

huis. Hij ontvangt twee hoge onder-

scheidingen voor zijn verdiensten.  

 
Willem Wolters 

(geschilderd door de Leidse  
schilder Hendrik Ringeling) 

 Hij overlijdt al op negenenveertigjarige leeftijd. Zijn vader had al in 1838 een 

familiegraf op de begraafplaats Groenesteeg gekocht. Daarin wordt Willem Wolters op 

9 november 1861 begraven.  
 

 



Volledige versie 
 

Ouderlijk gezin 

Willem Wolters wordt op 18 mei 1812 op de Garenmarkt in Leiden geboren als zoon 

van Willem Jacobuszoon Wolters (1772-1861) en Francina Storm (1773-1840). In de 

archieven komen we het beroep van zijn vader eerst tegen als ‘handelaar’, later als 

‘boekhouder’. Het is de tijd van de Franse overheersing en de geboorteakte van Willem 

is dan ook in het Frans gesteld.  
 

 
Geboorteakte Willem Wolters 

 

Het gezin, waarin Willem opgroeit telt zes kinderen:  

(1) Jacob Michiel (geboren in 1802); 

(2) Catharina (geboren in 1804); 

(3) Suzanna Geertruida (geboren in 1806); 

(4) Pieter (geboren in 1809); 

(5) Willem (geboren in 1812); 

(6) Johannes (geboren in 1815, slechts vijf weken in leven gebleven). 

 

Persoonskenmerken 

Van onze hoofdpersoon Willem is niet veel bekend. In 1832, hij is dan twintig jaar en 

moet in militaire dienst, staat in het inschrijvingsregister van de Nationale Militie dat hij 

wordt vrijgesteld van militaire dienst en dat zijn persoonskenmerken zijn: 



 Gezicht: ovaal Voorhoofd: hoog Ogen: grijs 

 Neus: gewoon Mond: klein Kin: spits 

 Wenkbrauwen: blond Haar: blond Lengte, 1,744 meter 

 

Grofsmederij 

Willem gaat in maart 1837 als boekhouder 

werken op de (later Koninklijke) Nederlandse 

Grofsmederij te Leiden. Deze Grofsmederij 

[zie kader aan het einde van dit artikel] is in 

1836 opgericht door William Archibald Bake 

(1783-1843), die ook de eerste directeur is. 

Als Bake al in juni 1840 opstapt, volgt Willem 

Wolters hem als directeur op.  

 Willem Wolters is een uitstekende direc-

teur. Onder zijn leiding gaat de Grofsmederij 

de zo succesvolle ankers produceren. Hij 

maakt in 1850 mee dat de Grofsmederij het 

predicaat ‘Koninklijk’ krijgt. Later wordt hijzelf 

geëerd als Ridder in de Orde van de Neder-

landse Leeuw en als Ridder in de Orde van 

St. Stanislaus, een hoge Russische onder-

scheiding. 

 

 
William Archibald Bake 

 

Huwelijk en gezin 

Op 28 mei 1846 trouwt de vierendertigjarige Willem Wolters met de dan achttienjarige 

Antje de Graaff. Het huwelijk vindt plaats in haar geboorte- en woonplaats Bloemen-

daal, waar Antjes vader, Nicolaas de Graaff, predikant is. 
 

 
Trouwakte Willem Wolters en Antje de Graaff (deel) 

 



Willem en Antje krijgen op 9 mei 1847 hun 

eerste kind, Willem Nicolaas Anthonie. Het 

moet een groot verdriet voor de ouders zijn 

geweest dat hun zoontje kort na zijn tweede 

verjaardag overlijdt. Pas in 1854 komt is er 

weer een geboorte en het kind krijgt 

dezelfde namen Willem Nicolaas Anthonie. 

Daarna volgen nog twee zonen: Anthon 

Theodoor (geboren op 25 juli 1856) en Jan 

Pieter Jacob (geboren op 22 oktober 1859). 

Ook dit jongste kind overlijdt zeer vroeg; het 

wordt slechts veertien maanden. 

 Het echtpaar woont aanvankelijk op de 

Hooigracht, vervolgens op de Hogewoerd 

en vanaf 1857 aan de Oude Singel.  

 

 
Antje de Graaff (1850) met op de achter 
grond een schilderij van de Grofsmederij  

 

Overige activiteiten 

Naast zijn drukke baan als directeur van de 

Grofsmederij, weet Willem Wolters ook 

nog tijd te vinden voor andere zaken, zoals 

commissaris van de Leidsche Laken-

fabriek. Daarnaast doet hij vrijwilligerswerk 

als ouderling bij de Nederlands Hervormde 

Gemeente en als regent-president van het 

Minnehuis aan de Kaarsenmakersstraat. 

 

Overlijden 

Willem Wolters wordt slechts negenen-

veertig jaar: hij overlijdt op 5 november 

1861 aan de gevolgen van ‘een ernstige 

kwaal’. Zijn echtgenote is pas drieëndertig 

en zal vijf jaar later, op 9 augustus 1866, 

hertrouwen met Joannes Hendricus 

Roozeboom. In dit huwelijk worden nog 

twee zonen geboren: Jacobus Johannes 

(geboren op 9 december 1867) en Willem 

Nicolaas (geboren op 21 januari 1869).  

 
Poort van het Minnehuis 

 



 
Overlijdensadvertentie (Leydse Courant 8 november 1861) 

 

 
Overlijdensakte Willem Wolters 

 

Zandgraf 292  is op 28 mei 1838 gekocht 

door Willem Wolters sr., vader van onze 

hoofdpersoon. Tussen 1840 en 1861 zijn er 

zes familieleden van Willem Wolters in 

begraven: 

(1) Francina Storm (25 september 1840; 

zijn moeder); 

(2) Willem Nicolaas Anthonie Wolters (17 

juni 1849; oudste zoontje, net twee jaar); 

(3) Catharina Elisabeth Storm (24 septem-

ber 1857; de weduwe van Willems oud-

ste broer Jacob Michiel); 

(4) Jan Pieter Wolters (7 januari 1861; jong-

ste zoontje; veertien maanden); 

(5) Willem Jacobszoon Wolters (26 januari 

1861; zijn vader); 

(6) Willem Wolters (9 november 1861). 
 

Zandgraf 292 

Op 1 juli 1907 waren de grafrechten verlopen en is het graf ‘aan de administratie 

vervallen’. In dat jaar is het weer uitgegeven en zijn er nog twee personen in begraven. 

 



 

Koninklijke Nederlandse Grofsmederij 
 

De Nederlandse Grofsmederij is op 31 augustus 1836 opgericht door de in 1783 in 

Woerden geboren, maar in Leiden opgegroeide William Archibald Bake, luitenant-

kolonel bij de artillerie. Het bedrijf vestigt zich op een terrein op de stadswal bij de 

Zijlsingel. Het benodigde kapitaal van ƒ 200.000 wordt vergaard door de uitgifte van 

tachtig aandelen. Koning Willem I is met twaalf aandelen van ƒ 1.000 een van de  

grootste aandeelhouders.  

 De eerste grote opdracht, die op het nippertje en tegen een afbraakprijs wordt 

verkregen, is de levering van de spoorrails voor de allereerste Nederlandse trein-

verbinding in 1837 tussen Haarlem en Amsterdam. Dit project loopt uit op een 

nachtmerrie voor directie en commissarissen en leidt tot een verlies van ƒ 150.000. 

Met het vervaardigen van spoorstaven is men dan ook niet verder gegaan. Al in juni 

1840 treedt Bake terug en wordt de boekhouder, Willem Wolters, zijn opvolger.  

 Dan richt het bedrijf zich op de fabricage van ankers en kettingen voor de 

scheepsbouw en komt het echt tot bloei. De firma krijgt naast een grofsmederij nog 

diverse andere afdelingen: een ijzergieterij, een machinefabriek, een constructie-

werkplaats, een kettingfabriek en een scheepswerf. Schepen zijn tot dat moment 

van hout en met het vervaardigen van ijzeren schepen loopt men hierin voorop. In 

1844 is de eerste aanbesteding van een ijzeren trekschuit. 
 

 
Scheepswerf 

 

Al in 1850 krijgt de onderneming het predicaat ‘koninklijk’, waarschijnlijk omdat de 

Koninklijke Marine een grote klant is. In 1851 wordt begonnen met de productie van 

kettingen en met dat product zal het bedrijf wereldberoemd worden. “De Grof” gaat 

zich verder specialiseren in het vervaardigen gietwerk zoals putdeksel, krukassen, 



molenassen en zelfs vuurtorens. Later komen daar coquilles (vormen voor het gieten 

van staal) bij, dat uitgroeit tot een naoorlogse specialiteit. Vanaf 1857 maakt men 

stoomketels naast ander constructiewerk als gashouders en inrichtingen voor gas-

fabrieken. Ook stoommachines horen sinds 1860 tot het productieprogramma. In 

deze periode heeft het bedrijf 150 werklieden. 
 

 
Grafsmederij begin 20ste eeuw (1) 

 

Als in 1861 Willem Wolters overlijdt, wordt hij opgevolgd door David Leonard 

Wolfson, directeur van een fabriek voor marine en stoomwezen te Soerabaja. 

Wolfson breidt de fabriek in 1867 verder uit. In 1868 neemt Wolfson ontslag en wordt 

hij opgevolgd door Van Bleiswijk Ris, die bijna twintig jaar directeur zal blijven. Het 

bedrijf is succesvol, gaat onder andere ook stoomboten bouwen, maar moet zich wel 

regelmatig aanpassen aan de omstandigheden.  

 Na Bleiswijk Ris wordt in 1885 Cornelis Bonger directeur tot 1901. In deze periode 

wordt de scheepsbouw, met name baggerschepen, steeds belangrijker. In 1889 zijn 

er 270 werknemers, tien jaar later zelfs 440. De oorspronkelijke fabricage van ankers 

en kettingen blijft ondertussen bestaan, waarvoor in 1897 een nieuwe fabriek in 

gebruik wordt genomen. Er komt tevens een grote uitbreiding met een directie-

gebouw, constructiewerkplaats, magazijnen en ijzer- en metaalgieterij, alles hyper-

modern uitgevoerd. Als zich, ook in 1897, de mogelijkheid voordoet om het patent-

recht voor een nieuwe wijze van fabricage van kettingen te verwerven (elektrisch 

gelast en onbreekbaar) wordt een deel van het Waardeiland gekocht om er een 

nieuwe kettingfabriek en (later) ijzergieterij op te bouwen.  

 



 

 
Grofsmederij begin 20ste eeuw (2) 

 

Onder ir. Haitink, die in 1901 als nieuwe directeur aantreedt, bereikt het bedrijf een 

nog grotere omzet. Maar Haitink wordt ook geconfronteerd met tegenslagen in de 

vorm van stakingen; vijf jaar lang kan geen dividend worden uitgekeerd. Toch blijft 

de grofsmederij een goed lopende onderneming al maakt de Eerste Wereldoorlog 

er tijdelijk een einde aan.  

 De directeuren Touw (1920-1930) en Van Ginkel (1930-1942) krijgen met de 

crises van de twintiger en dertiger jaren te maken. De volgende directeur, ir. De Jong 

(1942-1971) ziet kans de firma vrij ongeschonden door de Tweede Wereldoorlog te 

loodsen (kettingen worden op de bodem van de Zijlsingel opgeslagen) en daarna 

weer op te bouwen. De elektrisch gelaste en onbreekbare kettingen, krukassen en 

uiteraard ankers, vinden hun weg naar binnen- en buitenlandse afnemers.  

 Wel wordt er steeds meer concurrentie ondervonden, maar door samenwerking 

met Werkspoor (Amsterdam) en Wilton-Fijenoord (Rotterdam) weet men het te 

redden. Op 31 augustus 1961 wordt het 125-jarig bestaan groot gevierd.  

 Vanaf begin jaren zeventig gaat het snel bergafwaarts en volgen diverse ontslag-

rondes. In 1978 wordt de sluiting bekendgemaakt en een faillissement volgt. De 

bedrijfsopstallen worden gesloopt en op het schiereiland aan de Zijlsingel wordt in 

1979 het Ankerpark aangelegd, waarvan de naam nog herinnert aan het product 

waarmee de Grofsmederij een eeuw voordien de lof van de Marine oogstte. In 1980 

wordt het park door wethouder Cees Waal geopend met de onthulling van een groot 

anker.  

 In het nieuwe Singelpark neemt het Ankerpark een prominente plaats in. Buurt-

bewoners hebben in de afgelopen jaren op verschillende momenten kunnen mee-

denken over de mogelijkheden voor het Ankerpark. In september 2019 was de 

presentatie van het definitief ontwerp, midden in het park. Uitgangspunt was om van 

het Ankerpark een aantrekkelijker park te maken, het bestaande groen te verbeteren 

en meer bezoekers te trekken, mét behoud van de huidige parkstructuur en de 

gezonde bomen in het park. 



 In het Ankerpark krijgt de speeltuin een nieuwe plek, wordt de wal opgehoogd en 

veel nieuw groen toegevoegd. Ook komt er een kunstwerk van 15 meter hoog. Het 

Ankerpark vormt een belangrijke oversteek van de Zijlpoort naar de Meelfabriek. In 

2020 is daarom een beweegbare brug voor voetgangers over de Oude Rijn 

gekomen: de Loviumbrug. Zo wordt het park beter bereikbaar als onderdeel van de 

Singelparkroute. 
 

 
Sloop Grafsmederij (1978) 

 

 
Opening Ankerpark door Cees Waal (1980) 



 

 
Kunstwerk in het Ankerpark (2020) 
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