Jacobus Hartevelt (1868-1917) zandgraf 604, vak J
Laatste Hartevelt als directeur van de Leidse distilleerderij
Personalia
Geboren: 16 maart 1868 te Leiden
Zoon van: Abraham Hartevelt en Maria Coenradina van Vrijberghe de Coningh
Gehuwd met: Dora Bohn op 23 juli 1896 te Zoeterwoude; huwelijk is in 1906 ontbonden
Overleden: 2 november 1917 te Leiden
Begraven: 6 november 1917
Samenvatting
Jacobus (roepnaam Koos) Hartevelt wordt in 1868 te Leiden geboren. Hij kan goed leren
en wil notaris worden. Als hij kandidaat-notaris is, overlijdt zijn vader op 45-jarige leeftijd.
Moeder blijft met een aantal jonge kinderen achter. Koos, slechts 22 jaar en de oudste
zoon, moet het notariaat vaarwel zeggen om de leiding van het familiebedrijf Hartevelt
over te nemen. Ondanks zijn jonge leeftijd geeft Koos op uitstekende wijze leiding aan
het bedrijf en weet het tot grote bloei te brengen.
Koos Hartevelt is een warm, sociaal voelend
mens, die naast zijn eigen directeurschap ook veel
commissariaten in allerlei industriële bedrijven
vervult. Daarnaast zit hij in een aantal besturen op
sociaal en cultureel terrein. Zo is hij onder andere
voorzitter van het departement Leiden van de
Maatschappij van Nijverheid, bestuurslid van de
Kamer van Koophandel, dagelijks bestuurslid van de
Leidse Spaarbank, bestuurslid van de Vereniging tot
Bevordering van de Bouw van Werkmanswoningen
en bestuurslid van het Leidse Volkshuis.
Verder is Koos vijf jaar een zeer gewaardeerd lid
van de gemeenteraad. Kort na zijn zilveren jubileum
als hoofd van de firma overlijdt hij plotseling op 2
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november 1917 in de kracht van zijn leven.
Deze zeer verdienstelijke Leidse burger laat daarbij een aanzienlijk bedrag na aan
de Vereniging Oud Leiden.
In 1917 zijn er geen opvolgers binnen de familie van dit familiebedrijf, dat al in 1734
werd opgericht en sinds 1780 in handen was van de familie Hartevelt. Koos is de laatste
Hartevelt-directeur. Er komt een nieuwe directeur en de naam van het bedrijf wordt
gewijzigd in Distilleerderij De Fransche Kroon, v/h Hartevelt & Zn. Het bedrijf zal
uiteindelijk opgaan in de firma Lucas Bols BV.

Volledige versie
Zijn afkomst
Jacobus (roepnaam Koos) Hartevelt wordt op 16 maart 1868 in Leiden geboren als
oudste zoon van Abraham Hartevelt (1845-1890) en Maria Coenradina van Vrijberghe
de Coningh (1845-1895). In dit gezin worden zes kinderen geboren, na Koos zijn dit:
Catharina Johanna (1870), Anton (1872), Abraham (1877), Maria Coenradina (1878) en
Willem Hendrik (1882).

Geboorteakte Jacobus Hartevelt

Koos maakt deel uit van een welgestelde familie. Zijn betovergrootvader, ook
Jacobus geheten, was tijdens de Patriottentijd1 kolonel van de burgerwacht bij de
volksbeweging van 1784. Hij onderscheidde zich bij het herstellen van de rust en ontving
als blijk van erkentelijkheid een gouden medaille.
Zijn overgrootvader, net als zijn vader Abraham Hartevelt geheten, was wethouder
in Leiden en lid van de Provinciale Staten. Deze Abraham woonde in het midden van
de negentiende eeuw in een kapitaal pand aan de Oude Singel. Bovendien had hij een
riant buitenverblijf Groenoord aan de Haarlemmertrekvaart.
Vanaf 1780 zijn de Hartevelts directeur/eigenaar van de distilleerderij Hartevelt [zie
verder voor een kader over dit bedrijf].
Zijn opleiding
Koos is intelligent en gaat een opleiding voor notaris volgen. Gezien zijn onkreukbare
eerlijkheid en stipte nauwgezetheid lijkt hij voor dit ambt geknipt. Hij is kandidaat-notaris
als zijn vader op 45-jarige leeftijd op 20 oktober 1890 overlijdt. Zijn moeder blijft met
enkele jonge kinderen achter.
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De Patriottentijd (1781-1787) was een periode van politieke spanningen tussen aanhangers van
stadhouder Willem V en kritische burgers, die patriotten, die de stadhouder beschuldigden van het verval
van de Republiek en meer politieke inspraak eisten.

Koos, slechts 22 jaar oud, moet het notariaat vaarwel zeggen om de leiding van het
familiebedrijf over te nemen. Het is ongetwijfeld een offer voor hem geweest om zijn
opleiding af te breken en de leiding op zich te nemen van het distillateurs-bedrijf.
Directeur distilleerderij Hartevelt
Koos gaat niet bij de pakken neerzitten, maar zet zich volledig voor de zaak in. Onder
zijn leiding floreert de distilleerderij, die gevestigd is aan de Langegracht, tussen de
Volmolengracht en de Zandstraat.

Interieur van de distilleerderij en stokerij, 1910.

Het gaat Hartevelt voor de wind en Koos wordt gaandeweg zelfs een vermogend
man. Dit betekent niet dat hij zich gelukkig voelt als directeur/eigenaar van dit familiebedrijf. Wellicht daarom brengt hij regelmatig en graag te berde dat hij ook kandidaatnotaris is, en dat hij zeer actief is in de politiek, het industriële en het maatschappelijk
leven.
Huwelijk, dochter en echtscheiding
Koos Hartevelt trouwt op 23 juli 1896 in
Zoeterwoude met de twintig jarige Dora
Bohn, geboren in Haarlem en op dat moment
wonende in Frankfurt aan de Main. Het
huwelijk wordt in Zoeterwoude voltrokken
omdat Koos daar op dat moment woont. Na
de huwelijksvoltrekking gaat het echtpaar in
Leiden wonen. Op 7 oktober 1898 wordt
Maria Coenradina, hun enige kind, geboren.
Huwelijksadvertentie in het Leidsch Dagblad

Het huwelijk houdt niet lang stand, want op 25 september 1907 wordt door de
Arrondissementsrechtbank te ’s Gravenhage de scheiding uitgesproken. Na een kort
verblijf in Breda, vestigt Dora zich in ’s Gravenhage, waar zij op 18 september 1952, op
76-jarige leeftijd, overlijdt.

Huwelijksakte

Echtscheidingsakte

Nevenactiviteiten
Koos Hartevelt is actief in vele organisaties. Zo is hij voorzitter van het departement
Leiden van de Maatschappij van Nijverheid, van de Leidse Sleepbootmaatschappij en
de Vereniging tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer.
Verder bestuurslid van de Kamer van Koophandel, de Leidse Spaarbank, de
Vereniging tot Bevordering van de Bouw van Werkmanswoningen, het Volkshuis, de
Schouwburg, de Leidse Bouwmaatschappij en de Leidse Vereniging tot bestrijding van
de werkeloosheid en haar gevolgen.
Hij is commissaris van de Leidse Katoenfabriek, de Leidse Broodfabriek en de Leidse
Maatschappij van Weldadigheid

Leidse Schouwburg (1910)

Voor dergelijke instellingen zet hij zich in. Het werk aan anderen overlaten ligt niet in
zijn aard. Trouw en altijd op tijd op vergaderingen. Ook is hij vrijgevig: wie financiële
steun nog heeft, kan op hem rekenen. Hij is royaal voor anderen, maar leeft zelf sober.
In 1908 komt hij in de gemeenteraad voor de liberalen. Kort daarna ontstaat een felle
strijd binnen zijn partij en treedt Hartevelt af. In 1913 wordt hij weer herkozen. Hij treedt
in het openbaar debat weinig op de voorgrond, wat vooral wordt veroorzaakt omdat hij
niet makkelijk spreekt. Niet alleen in het debat, maar ook in het gewone dagelijks leven
heeft hij daar moeite mee.
Hartevelt is veel effectiever in het commissie werk. Hij is lid van drie gemeentelijke
commissies: Fabricage, de Stedelijke Fabrieken voor Gas en Elektriciteit en Onderzoek
van reclames op Belastingen.

Als persoon
Koos Hartevelt is een aangenaam persoon met veel aandacht voor anderen en een
Leidenaar in hart en nieren. Hij heeft een ijzeren plichtsbetrachting. Zo vertrekt hij ’s
ochtends in de winter nooit later van tien minuten over half acht en ’s winters nooit later
van tien minuten voor half acht van zijn huis naar kantoor. Dagelijks gaat hij klokke half
elf naar de Leidse Spaarbank. Koos heeft vaste principes waar hij niet van afwijkt.
Daarmee geeft hij de indruk een niet gemakkelijk man te zijn.
Overlijden
Zijn dood is zeer onverwacht gekomen. Tijdens de raadsvergadering van 25 oktober
1917 - deze vergadering duren van één uur ’s middags tot middernacht - krijgt hij pijn in
zijn borst en verlaat de vergadering. Op straat wordt hij erg benauwd en houdt Koos een
rijtuig aan om hem thuis te brengen.
Na een zeer onrustige nacht lijkt alles de volgende dagen mee te vallen. Op 1
november zit hij nog opgewekt zijn zus en zijn dochter voor te lezen. De volgende
ochtend om half negen blijkt hij overleden te zijn. Hij is slechts negenenveertig jaar.

Overlijdensakte

Op 6 november wordt onder grote belangstelling
het stoffelijk overschot van Koos Hartevelt ter aarde
besteld in zandgraf 604. Aan het graf wordt niet
gesproken. De droefheid om zijn heengaan is groot;
de stad heeft een trouwe en dienstbare inwoner
verloren, die een aanzienlijk bedrag nalaat aan de
Vereniging Oud Leiden.
Het graf was op 4 maart 1895 door Koos gekocht
om erin zijn overleden moeder te begraven. Op die
dag werden de overblijfselen van zijn vijf jaar daarvoor
overleden vader van keldergraf 90 overgebracht naar
graf 604; op 5 maart werd de moeder van Koos in dit
graf begraven.

Overlijdensadvertentie van de familie
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Overlijdensadvertentie van het personeel
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Binnen de familie Hartevelt is geen opvolger en het bedrijf gaat in andere handen
over. Koos is de laatste Hartevelt als directeur van deze Leidse distilleerderij, die verder
gaat onder de naam Distilleerderij De Fransche Kroon, v/h Hartevelt & Zn.
Jenever-distilleerderij Hartevelt & Zoon
In 1734 kreeg Willem van Aken toestemming
om in de voormalige suikerraffinaderij van
Julien Parat aan de Langegracht 59 in Leiden
een distil-leerderij te beginnen onder naam De
Fransche Kroon.
Het distilleren of branden van wijn gebeurde
om te voorkomen dat alcohol in de aan bederf
onderhevige wijn verloren ging. Later begon hij
ook met de productie van moutwijn. In enorme
koperen ketels werd een gegist graanbeslag
van de mout van gerst en rogge drie keer
gestookt om moutwijn te maken. Tot 1880 was
deze methode om moutwijn te stoken overal
gangbaar; daarna kwam er een nieuwe
Gevelsteen2 met de initialen van
goedkopere methode van stoken in zwang.
Willem van Aken
In 1780 kocht Abraham Harteveld (toen nog met een "d" geschreven en de
overgrootvader van Koos) dit bedrijf en gaf het de naam Harteveld. Na zijn overlijden
in 1793 kwam het bedrijf aan zijn zonen Adrianus en Joannes, respectievelijk geboren
in 1759 en 1764. Zij breidden het gebouw uit met pakhuizen en een kantoorgebouw
(Langegracht 61) en noemden zich Hartevelt (met een “t”). Joannes was de stuwende
kracht en overleed in 1824.
Hierna groeide het bedrijf nauwelijks meer tijdens de negentiende eeuw tot met de
komst van Koos weer een periode van expansie aanbrak. Het bedrijf kwam tot grote
bloei.
In 1910 vierde het bedrijf haar 150-jarig jubileum; men had het jaartal 1760 van de
gevelsteen als oprichtingsdatum aangehouden. Ter gelegenheid van dit jubileum is
een boek uitgebracht met vele foto’s van het bedrijf rond 1900.
Op 21 oktober 1915 vierde Koos Hartevelt zijn zilveren jubileum als hoofd van de
firma. Kort daarna, op 2 november 1917, overleed hij. Hiermee verdween de laatste
van het geslacht van distillateurs, dat sinds 1780 onafgebroken het bedrijf had
geleid. Op 15 juni 1918 werd de firma een NV. Jacob Schots uit Krommenie werd
tot directeur benoemd en de naam werd gewijzigd in De Fransche Kroon v/h
Hartevelt & Zoon.
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Deze gevelsteen lange tijd zoek geweest en men dacht dat deze verloren was. Dankzij Joop Gijsman,
de voorzitter van STIEL, is de steen in 2012 teruggevonden in Groningen bij de dochter van de laatste
directeur. In augustus 2014 is de verloren gewaande steen weer teruggeplaatst in de gevel aan de
Langegracht boven de toegangspoort van het complex.
Waarom het jaartal 1760 op de steen staat blijft tot op heden een nog onopgelost raadsel, mogelijk werd
toen die poort gebouwd of vernieuwd. De distilleerderij bestond al sinds 1734 onder Van Aken en
Hartevelt begon er in 1780.

Binnenplaats voor het schoonmaken van de kleine fusten met op de achtergrond een
poort met de sluitsteen (later in de gevel aan de Langegracht gebruikt) met
"De Franse Kroon, 1760, W.V.A.

Distilleerderij Van Hartevelt & Zoon; voor de wal een motorvrachtschip met vaten.

Interieur van "Lokaal nr. 4" met grote fusten

Het product met de vanouds bekende naam Hartevelt blijft bestaan. In 1930
introduceert men de Zeer Oude Hartevelt, die tot na de Tweede Wereldoorlog het
belangrijkste product blijft.
Lucas Verkoren, die in 1931 directeur
werd nadat hij zich binnen het bedrijf
opgewerkt had, bracht het bedrijf tot grote
bloei. Onder zijn bewind werden diverse
Leidse concurrenten overgenomen.
Verkoren was een liefhebber van kunst en
cultuur en zelf een begenadigd kunstschilder. Hij woonde aan de Oude Singel 144 in
een pand waar voordien Hartevelt en Schots
ook al gewoond hadden (dus een soort
directeurswoning); zijn achtertuin grensde
achter aan de distilleerderij.
In 1956 werd er nog een fabriekshal op
het binnenterrein gebouwd, maar het gebrek
aan ruimte was er uiteindelijk de oorzaak van
Oude Singel 144 (het linker witte pand)
dat de groei stagneerde.
Omstreeks 1960 is Hartevelt de derde fabrikant van gedistilleerde producten van
Nederland met een marktaandeel van zo'n 10% en circa 100 man personeel. Begin
1968 gaan de aandeelhouders akkoord met een voorstel van De Erven Lucas Bols
tot aandelenruil. Het percentage van Bols in de jenevermarkt neemt hierdoor
aanzienlijk toe. Vanaf de jaren 1980 groeit Hartevelt uit tot een van Nederlands
grootste jenevermerken. Op het bedrijventerrein Roomburg herinnert de Harteveltweg aan dit karakteristieke bedrijf.

Grafisch ontwerper Frans Mettes (1909-1984) ontwerpt tussen 1952 en 1977 voor de
verschillende producten van Hartevelt bijna jaarlijks een nieuw affiche. Het bedrijf
floreert in die jaren en zet de affiches in als belangrijkste reclamemiddel.
Mettes vernieuwt de vormgeving rondom de producten jenever, brandewijn en
vieuw. Deze werden van oudsher gezien als puur Hollandse dranken voor oudere
mannen. Door de aanpak van Mettes verandert dit beeld radicaal en krijgen de
producten van distilleerderij Hartevelt een veel luchtiger en jeugdiger imago.
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