Petrus Isaäcus de Fremery (1809-1894) keldergraf 92, vak A
Eigenaar van de Zoutkeet en vijfentwintig jaar wethouder in Leiden
Personalia
Geboren: 11 april 1809
Zoon van: Casparus de Fremery en Ursule Hortence Sprecher de Bernegg
Gehuwd met: Cornelia Jacoba Catherina Cunaeus op 26 juni 1835 te Leiden
Overleden: 27 maart 1894 te Leiden
Begraven: 31 maart 1894
Samenvatting
Petrus Isaäcus de Fremery wordt in 1809 in Leiden geboren. De familie De Fremery
is eigenaar van de Leidsche Zoutkeet aan de Oude Singel en Petrus Isaäcus gaat
als vanzelfsprekend werken in het familiebedrijf, waarvan zijn grootvader al medeeigenaar was. Samen met zijn broer Johannes Andreas wordt Petrus Isaäcus
eigenaar en directeur. Petrus is geliefd bij de werknemers van deze zoutziederij.
Naast de werkzaamheden voor zijn bedrijf, is Petrus
actief op diverse fronten. Op 50-jarige leeftijd gaat hij
de politiek in; eerst als raadslid en later, gedurende
een kwart eeuw, als wethouder. De Fremery is ook
een lange periode lid van de Provinciale Staten van
Zuid-Holland.
Behalve in de politiek bekleedt De Fremery ook een
aantal andere functies: binnen de Waalsche kerk, bij
de Leidsche Maatschappij van Weldadigheid en als
voorzitter van de Openbare Bewaarscholen.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat, als Petrus
Isaäcus de Fremery in 1894 overlijdt, velen hem de
laatste eer komen bewijzen en dat aan het graf door
burgemeester Was en anderen lovende woorden over
deze markante Leidenaar worden uitgesproken.
Petrus Isaäcus de Fremery
(Jan Goedeljee; ca. 1885)

Volledige versie
Zijn leven
Petrus Isaäcus de Fremery wordt op 11 april 1809 geboren als jongste zoon van
Casparus de Fremery (1775-1853) en Ursula Hortence Sprecher de Bernegg (17721842). Hij heeft twee oudere broers, Jacobus Petrus (1800-1874) en Johannes
Andreas (1801-1865), en vier zussen, Hendrietta Magdalena (1802-1802), Jacoba
Christina (1805-1865), Petronella (1806-1807) en Henrietta Theodora (1812-1872).

Petrus wordt met zijn broer Johannes Andreas
eigenaar en directeur van de door zijn grootvader
Jacobus (1748-1826) en diens compagnon Hendrik
Weyland op 24 december 1771 voor ƒ 54.880 gekochte Leidse Zoutkeet aan de Oude Singel. Deze
Zoutkeet is een van de vele zoutketen die in de 17e
en 18e eeuw in de kustprovincies gevestigd zijn.
De Fremery trouwt op 26 juni 1835 met Cornelia
Jacoba Catherina Cunaeus.

Advertentie in Leydse Courant van 29 juni 1835

Petrus Isaäcus de Fremery
(M.L. Vermeer; ca. 1870)

Het echtpaar krijgt vijf kinderen: Casparus Jacobus (1836-1874), Johanna Catharina
(1837-1898), Ursule Hortense (1839-1897), Adále (1841-1924) en Henrietta Julie
(1843-1941). Zij wonen aanvankelijk boven de Zoutkeet, maar verhuizen later naar
een woning op de hoek van de Stationsweg en de Morssingel.

Gezicht op de Morssingel met singelsloot en brug naar het hoekhuis van De Fremery.
(gezien van de Stationsweg naar het westen)

Naast het werk voor de zoutziederij, is Petrus actief ook maatschappelijk actief. In
1859 gaat hij de politiek in. Na drie jaar raadslid wordt het wethouder en zal dat
vijfentwintig jaar, van 1862 tot 1887, blijven. Daarnaast is hij ook achttien jaar (18711889) lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland.
Behalve in de politiek heeft De Fremery ook andere verantwoordelijkheden.
Binnen de Waalsche kerk is hij ouderling (1852-1858) en ruim twintig jaar (18441865) lid van het College van Regenten van het Waalsche Wees- en Oudeliedenhuis
(Wallon). Hij is vijftien jaar (1865-1880) commissaris bij de Leidsche Maatschappij
van Weldadigheid en dertien jaar (1870-1883) voorzitter van de Openbare Bewaarscholen.
Op 27 maart 1894 overlijdt De Fremery, bijna vijfentachtig jaar oud. In het Leidsch
Dagblad van 29 maart staat het volgende over hem vermeld:
Onze gemeente heeft weder een hoogst achtenswaardig man door den dood
verloren, een man, die vroeger aan het openbare leven, niet alleen voor de stad
onzer inwoning, maar ook voor daarbuiten, een belangrijk aandeel nam, maar in de
laatste jaren daaruit geheel was teruggetreden. De heer P.I. de Fremery is niet meer.
Hij overleed in den ouderdom van bijna 85 jaren. Sedert eene reeks van jaren was hij
lid van den gemeenteraad en tevens wethouder alhier.
De kiezers schonken hem bovendien op andere wijze hun vertrouwen door hem
zitting in de Provinciale Staten te doen nemen. Wegens zijn hoogen leeftijd en den
staat zijner gezondheid gevoelde hij zich echter gedwongen de hem toevertrouwde
mandaten neer te leggen en zich door andere krachten te doen vervangen. Op
industrieel gebied heeft hij zich doen kennen als directeur der Leidsche Zoutkeet, als
hoedanig hij dan ook langen tijd lid der Kamer van Koophandel en Fabrieken was.
Dat hij onze gemeente liefhad en innig aan haar gehecht was, toonde hij nog
gedurende zijn ambteloos leven door de aanbieding aan het Stedelijk Museum van
een kostbaar geschenk, dat zoozeer met de geschiedenis der gemeente Leiden en
haren ouden roem op het gebied der kunsten verband staat.
De Fremery kenmerkte zich tevens door zijn aangenaam, welwillend, humaan
karakter, tegenover allen, die met hem in aanraking kwamen. Zijne nagedachtenis
zal daarom bij zeer velen in aangename en dankbare herinnering blijven.
Op 31 maart wordt Petrus Isaäcus de
Fremery op de begraafplaats Groenesteeg begraven in het familiegraf van de
families Cunaeus en de Fremery. Een
lange rij aanwezigen loopt achter de
lijkstoet, bestaande uit een rouwkoets en
vier volgkoetsen, naar het graf. De kist is
bedekt met fraaie bloemstukken.
Burgemeester Was spreekt woorden
van waardering en noemt De Fremery
een van de beste burgers van Leiden.
Overlijdensadvertentie
Ook de heer De Sturler, de mededirecteur
(Leidsch Dagblad 29 maart 1894)

van de Zoutkeet, herdenkt de overledene. Hij memoreert dat De Fremery geacht en
bemind werd door de werknemers van de Zoutkeet. Men kon altijd bij hem terecht en
waar hij kon, bood De Fremery de helpende hand.

Deel van de grafzerk met de namen van Petrus Isaäcus de Fremery en zijn “Vrouwe”
In keldergraf 92 liggen, behalve Petrus Isaäcus ook de volgende personen
begraven: Zijn vrouw, zijn schoonouders (Petrus Cunaeus en Anna Catharina de
Kruijff), twee ooms (Everard Hendrik Jacob en Willem Hendrik Reinier Cunaeus) en
twee van zijn kinderen (Casparus Jacobus en Henriëtta Julie de Fremery).
De Leidse Zoutkeet
Een zoutkeet (of zoutziederij) is een bedrijf, voorzien van een kookinrichting, om een
geconcentreerde zoutoplossing in te dampen en daarmee zout te verkrijgen. Zout
was en is nog steeds een essentieel product, bijvoorbeeld voor het conserveren en
vervoeren van vis.
Het klimaat en zoutgehalte van de Noordzee stonden zoutwinning uit zee niet toe.
Het meeste zout kwam uit Franse en Duitse bergen, waar men het zout uit de aarde
opdolf. Dat zout werd in Leiden in zeewater, dat werd gehaald bij het Mallegat bij
Katwijk, opgelost en in grote pannen ingedampt. Bij langzame indamping worden
grote en mooie zoutkristallen verkregen.
In Leiden is in 1557 voor het eerst sprake van een zoutkeet als aan Jacob
Pietersz. Verver en Jacob Aelbrechts voor tien jaar octrooi gegeven wordt voor een
zoutkeet te Leiden. Het octrooi bevat een bepaling dat er op twee mijlen van Leiden
geen andere zoutkeet mag worden gesticht.
Ondanks deze bepaling wordt in 1562 een zoutkeet opgericht tussen Leiden en
de Zijlbrug. De reden hiervoor was dat door de tachtigjarige oorlog met Spanje en
een aantal overstromingen de aanvoer van zout naar Leiden stagneerde, wat leidde
tot een herziening van de bepaling.

Werknemers voor de Leidsche Zoutkeet (1924)

De Leidse Zoutkeet krijgt in de zeventiende eeuw geregeld andere eigenaren. Bij
de uitbreiding van de stad in het begin van de 17de eeuw wordt op 8 november 1612
de Leidse Zoutkeet verkocht aan Ysbrandts Jans van Sluytenburg. Vanaf dat
moment is het bedrijf gevestigd op de Oude Singel bij de Houtmarkt. Op 20 mei 1626
wordt het bedrijf doorverkocht aan Pieter Ouseel, die het op 8 augustus 1631 aan
Jan Hage doorverkoopt.
Jan Hage stelt in 1632 “drie meyscens” aan in plaats van drie knechten, een
opmerkelijk feit. Ook later speelt het vrouwelijk personeel een belangrijke plaats in
het bedrijf, tot het begin van de 19de eeuw. Vanaf die periode is er slechts mannelijk
personeel.
Ongeveer
dertig
jaar later, op 21 juni
1662, kopen Claes en
Jan Lap de Zoutkeet
voor 22.000 gulden.
Zij verkopen het bedrijf in 1671 weer: dit
keer worden Hendrik
Brouwer en Daniël
van Alphen de eigenaren. Daniël koopt
zijn compagnon tien
jaar later uit en is dan
dus de enige eigeZijaanzicht van de Zoutkeet (1973)
naar.

In 1733 overlijdt Daniël en worden zijn zoon Pieter en zijn dochter Cornelia
eigenaren van de zoutziederij. Weer tien jaar later verkoopt Pieter zijn aandeel aan
zijn zus en haar man Abraham Alensoon. Na het overlijden van Alensoon in 1758
gaat het bedrijf opnieuw over in nieuwe handen: Cornelia Anna Dibbetz.
Zoals hierboven vermeld, kopen Hendrik
Weyland en Jacobus de Fremery de
Zoutkeet op 24 december 1771 voor de
somma van ƒ 54.880. Het bedrijf zal daarna
lang in handen van de familie De Fremery
blijven.
Na de dood van Petrus’ broer Johannes
Andreas, in 1865, komt de heer De Sturler,
die het woonhuis boven de Zoutkeet huurt,
naast Petrus in de leiding van de zaak. De
Sturler wordt in 1881 tot mededirecteur, een
functie die hij tot 1895 bekleedt.
De grote verdienste van De Sturler voor
de Zoutkeet is zijn ontdekking dat een afvalproduct van de gasfabriek gebruikt kan
worden voor de verdamping, waardoor de
Johannes Andreas de Fremery (1850)
zoutfabricage veel goedkoper wordt.

De kwaliteit van het zout uit de fabriek van Weyland & De Fremery stond niet ter discussie

In 1951 sluit het bedrijf, volgens de Leidse Courant van 12 januari van dat jaar
‘door verschillende omstandigheden’. Aan het gebouw wordt een andere
bestemming gegeven. Diverse bedrijven vestigen zich er tot halverwege de jaren
zeventig. Dan wordt besloten op dit terrein het appartementencomplex Zoutkeethof
te bouwen. Nadat de zoutkeet is gesloopt duurt het nog tot 1988 voordat dit plan met
80 woningen wordt gerealiseerd. Bijna tien jaar lang heeft het terrein braak gelegen.

Schets van het plan Zoutkeethof (Leidsch Dagblad 3 juli 1978)

De familie De Fremery
De familie De Fremery is afkomstig uit Frankrijk. Omwille van hun protestants geloof
vestigen zij zich omstreeks 1614 in Nederland. De geschiedenis van de Leidse tak
begint met Jacobus de Fremery (1748-1826), de grootvader van Petrus Isaäcus.
Hij is klerk op de gemeentesecretarie en later thesaurier. Bovendien is hij
secretaris van de curatoren van de Leidse universiteit. Daarnaast houdt hij zich bezig
met zoutziederij. Jacobus huwt op 14 juni 1774 met Maria Vermaas en het echtpaar
krijgt twee kinderen: Casparus (1775-1853) en Petrus Isaäcus (1776-1862),
respectievelijk de vader en een oom van ‘onze’ Petrus Isaäcus. Na het overlijden van
zijn vrouw Maria in 1779, hertrouwt Jacobus op 28 maart 1782 met Henriëtte
Cornelia Maria Bovie (1750-1810). Met haar krijgt hij in 1784 nog een zoon, Joannes
Martinus, die op éénjarige leeftijd overlijdt.
Casparus wordt textielfabrikant en vervolgens wijnhandelaar. Hij is daarnaast ook
politiek actief, onder andere als Kiezer, d.w.z. lid van een de groep personen die de
Leidse gemeenteraad kiezen. Al zijn drie zonen worden later ook actief in de politiek.
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