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routebescHrijving naar Het graF: een  
wandeling of fietstochtje van ongeveer 1,5 kilometer.
wanneer u het graF wilt BezoeKen op BegraaFplaats  

Yardenhuis BeuKenhoF aan de Burgemeester van 

haarenlaan 1450 Kunt u geBruiKmaKen van deze 

routeBeschrijving:  
loop terug naar de vlaardingerstraat, ga linksaf in de  
richting van rotonde. vervolg uw weg over de  
vlaardingerdijk. na ongeveer 600 meter ligt rechts het 
metrostation troelstralaan. wandel over de troelstralaan  
tot de Burgemeester van haarenlaan. schuin aan uw  
linkerhand (voorbij de vijver) is de toegang tot de  
begraafplaats.
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Biografie
haverschmidt werd op 14 februari 1835 in leeuwarden geboren als zoon  
van een apotheker en wijnhandelaar. zijn moeder kwam uit een geslacht met 
predikanten. haar vader was hervormd predikant en heeft zijn kleinzoon  
beïnvloed in diens keuze om predikant te worden. al op jeugdige leeftijd kwam 
zijn literaire belangstelling en dichterlijke aanleg naar voren. hij schreef al, niet 
gepubliceerde, verhalen en gedichten.  
wat karakter betreft, zien we twee kanten bij hem: hij kon vrolijk en uitgelaten 
zijn, maar ook zwaarmoedig en depressief. in 1852 begon hij zijn studie  
theologie in leiden. hij behoorde tot de moderne (later: vrijzinnig genoemde) 
richting, die door een vrije interpretatie van Bijbel en christelijk geloof deze in 
overeenstemming wilde brengen met de moderne tijd. in de nederlandse 
hervormde Kerk woedde er een heftige richtingenstrijd tussen modernen en  
orthodoxen.  
in zijn leidse tijd publiceerde hij onder het heteroniem piet paaltjens gedichten  
in de studenten-almanak. deze werden in 1867 gebundeld in snikken en  
grimlachjes.  
omdat haverschmidt met piet paaltjens in feite een fictieve schrijverspersoonlijkheid  
creëert, is het begrip heteroniem hier beter op zijn plaats dan pseudoniem.  
na zijn afstuderen werd haverschmidt in 1859 hervormd predikant in de kleine 
kerkgemeenten Foudgum en raard (bij dokkum), vanaf 1862 in den helder en 
vanaf 1864 tot zijn overlijden in schiedam. doordat de orthodoxie steeds meer 
aan invloed won, raakte haverschmidt binnen de hervormde gemeente in een 
geïsoleerde positie. de vrijzinnigen organiseerden zich daarop ook in schiedam 
in afzonderlijke organisaties, zoals de vereniging paulus en vanaf 1874 in de 
afdeling schiedam van de nederlandse protestantenbond (n.p.B.).  
Binnen schiedam was haverschmidt actief in het maatschappelijke en culturele 
leven, terwijl hij als dominee-literator landelijke bekendheid verwierf, die met zijn 
voorlezingen veel publiek trok. in zijn laatste levensjaren werd hij in toenemende  
mate geplaagd door depressies als gevolg van de kerkelijke spanningen en het 
overlijden in 1891 van zijn vrouw, die zijn steun en toeverlaat was. op 19  
januari 1894 maakte hij een einde aan zijn leven door zich aan het koord van 
zijn bedsteegordijn op te hangen.

FranÇois HaverscHmidt 

1835 - 1894





predikantwoning Nieuwstraat 26B



FranÇois HaverscHmidt
een wandeling door Schiedam

We schrijven de naam HaverSchmidt op 
de wijze zoals deze die zelf schreef, dat 
wil zeggen met twee hoofdletters. Zijn 
achternaam is namelijk een samenvoeging 
van twee namen. Zijn overgrootvader,
uit Pommeren afkomstig, heette Haver.  
Zijn grootvader was opgevoed door een 
oom die Schmidt heette. De officiële  
achternaam werd Haverschmidt, maar  
de hoofdpersoon van deze wandeling 
wilde de herinnering aan de twee  
onderscheiden namen levend houden 

1 grote oF sint janskerk Lange 
Kerkstraat 37 op 31 juli 1864 werd  
haverschmidt in de grote Kerk bevestigd 
als predikant van de hervormde  
gemeente schiedam. deze kerk is een 
van de oudste gebouwen in schiedam en 
is nauw verbonden met de geschiedenis 
van deze stad. in de tijd van de reformatie,  
in 1573, is deze kerk in gebruik genomen 
door de protestanten. haverschmidt is er 
vele malen voorgegaan. zijn diensten 
werden wel steeds minder bezocht,  
omdat de meeste kerkgangers orthodox 
protestant waren en de vrijzinnige  
prediking afwezen.
Bij de herdenking van de honderdste 
sterfdag in 1994 is een plaquette van 
haverschmidt in de kerk aangebracht.

2 predikantwoning Nieuwstraat 
26B (voor vernummering van de straat nummer 28) 
van 1864-1877 woonde haverschmidt  
in dit pand. dit was eigendom van alida 
loopuyt (1796-1875), telg uit een rijk 
schiedams geslacht. zij was een  
weldoenster. haverschmidt was goed met 
haar bevriend en had grote waardering 
voor deze vrouw die zoveel goeds deed. 
haar portret hing op zijn kamer. zij stelde 
het woonhuis nieuwstraat 28 ter  
beschikking aan de hervormde gemeente 
ter bewoning door een predikant. na haar 
overlijden kreeg de hervormde gemeente  
overeenkomstig haar wens de woning in 
eigendom. ze moest deze wel verhuren 
aan een van haar predikanten. zijn  
buurman op nummer 26 was de stadsarts 
dr. c.j. vaillant (1818-1914). deze  
sociaal liberaal was een vooraanstaand 
lid van de schiedamse elite. hij vervulde 
op maatschappelijk, cultureel, politiek 
gebied een veelheid aan functies en 
werkte daarin ook met haverschmidt 
samen. de zaken van de volksgezondheid,  
volkshuisvesting en het volksonderwijs 
gingen hem zeer ter harte. zij raakten 
goed bevriend. hij was ook de arts van 
haverschmidt. vaillant was een overtuigd 
voorstander van crematie en werd als 
eerste persoon in nederland in westerveld 
gecremeerd. 



3 diaconieHuis Nieuwstraat 12  
zo nog steeds aan de gevelsteen te zien 
is, was hier vroeger het diaconiehuis 
gevestigd. hiertoe hadden in 1868 enige 
vermogende schiedammers uit vrijzinnig 
protestantse kring het initiatief genomen. 
door een gift aan de diaconie maakte 
alida loopuyt de aankoop mogelijk en 
kon het in 1869 in gebruik genomen 
worden. het huis diende als opvang van 
verpleeg- en zorgbehoevenden, vooral 
ouderen en (half)wezen. in 1869 waren 
dat vijf mannen, zes vrouwen en tien 
kinderen. haverschmidt, een sociaal 
betrokken liberaal, steunde het initiatief 
van harte. zo liet hij zijn oudejaarspreek 
van dat jaar, ‘wat hebt gij gedaan?’ in 
druk verschijnen om de opbrengst ten 
goede van het diaconiehuis te laten 
komen.  
een van de regentessen was mejuffrouw 
maria Knappert, die met haar eveneens 
ongetrouwde zus henriëtte, sociaal en 
kerkelijk actief waren. zij stamden uit een 
vooraanstaand schiedams geslacht en 
waren vrijzinnig hervormd. ook met hen 
was haverschmidt bevriend.

4 weesHuis der Hervormden  
Lange Achterweg 40 haverschmidt had 
een speciale band met het weeshuis 
gezien zijn betrokkenheid bij kinderen.  

in 1867 benoemde de kerkenraad hem tot 
lid van de commissie van het weeshuis en 
adviseerde hij als zodanig de regenten. 
hij gaf er godsdienstles. wezen uit het 
weeshuis hebben nog bij de begrafenis 
gezongen. in 1972/1973 werden de 
gebouwen ontruimd om de bestemming 
van appartementen te krijgen.

5 stedelijk museum Hoogstraat 112  
hier was tot 1934 het sint jacobsgasthuis, 
voor arme oude en gehandicapte  
personen, gevestigd. na het overlijden van  
haverschmidt en de opheffing van de  
vereniging paulus kerkten de n.p.B.-afdeling  
schiedam in de gasthuiskerk, die zich in 
dit gebouw bevond (thans in gebruik als 
hal/restaurant).  
verschillende kerkgenootschappen hebben 
gebruik gemaakt van de gasthuiskerk. zo 
ook de n.p.B.-afdeling schiedam van 
1894-1909. een van de instanties die ook 
van de ruimte van het gasthuis gebruik 
maakte was de maatschappij tot nut van 
’t algemeen. de door haar opgerichte 
spaarbank hield er haar zittingen.  
haverschmidt was sterk bij ’t nut  
betrokken (zie 10). vanaf 1940 is hier het 
stedelijk museum gevestigd.

FranÇois HaverscHmidt  
omstreeks 1867



snikken en grimlacHjes,  
eerste druk



HaverscHmidt in zijn leidse tijd



6 musis sacrum Lange Haven 115  
in schiedam was er een afdeling  
(‘departement’) van de maatschappij tot 
nut van ’t algemeen. deze maatschappij 
wilde de ontwikkeling van het gewone 
volk bevorderen door kennisvermeerdering 
en opvoeding. ze deed dit door het stichten  
van scholen, bibliotheken, het verzorgen 
van uitgaven, de organisatie van lezingen, 
het verrichten van sociale zorg en het 
opzetten van spaarbanken. haverschmidt 
was zeer actief voor ’t nut. hij was vele 
jaren lid, waarvan ook een aantal als 
voorzitter, van het departement. hij heeft 
in schiedam een aantal volkslezingen 
gehouden, die in musis sacrum  
plaats-vonden. de eerste hield hij in 1866 
over de in het jaar daarvoor vermoorde  
amerikaanse president abraham lincoln. 
zijn lezingen trokken veel mensen en 
riepen veel enthousiasme op. hij was een 
gevierd redenaar. de laatste lezing die hij 
voor het departement hield was op 12 
december 1892, waar hij onder meer 
verhaalde over ‘het spikkelaasvarken’,  
een door de schiedamse bakkers speciaal 
ter gelegenheid van de schiedamse  
varkensmarkt (op de tweede vrijdag van 
november) vervaardigde lekkernij. ook 
elders in het land hield haverschmidt 
lezingen voor ’t nut.  

7 woonHuis m.c.m. de groot 
Lange Haven 131 de groot (1860-1935) 
was commissionair in gedistilleerd en 
politiek en maatschappelijk zeer actief. 
van huis uit rooms-katholiek sloot hij zich 
later aan bij de n.p.B. als progressief 
liberaal zette hij zich in voor de verbetering  
van de levensomstandigheden van het 
gewone volk. met haverschmidt zat hij in 
het bestuur van het departement van ’t nut 
en nam hij het initiatief tot de oprichting 
tot het stichten van een volkshuis, dat hij 
doorzette tegen de wil van conservatieve 
leden van ’t nut. in 1896 kon het er toch 
komen in het pand lange haven 131. 
daar werden cursussen gegeven, lezingen 
en toneelvoorstellingen gehouden en nog 
meer. na de opheffing van het volkshuis 
in 1917 schonk de groot het pand aan 
de gemeente schiedam onder de  
voorwaarde dat er een openbare 
leeszaal en Bibliotheek zou komen. van 
1920 tot 1997 zijn deze er gevestigd 
geweest.

musis sacrum Lange Haven 115



H.a.m. roelants Uitgever van ‘Snikken en Grimlachjes’ 
en ‘Familie en kennissen’

boekHandel, drukkerij en uitgeverij roelants  
Lange Haven 141 

h.a.m. roelants (1827-1907)
“het was in 1867, dat haverschmidt zich bij roelants te schiedam 
aanmeldde met het verzoek zijn snikken en grimlachjes uit te geven. 
hoog waren de eischen niet. eén gulden voor elk gedichtje vroeg hij 
als honorarium. roelants liet ze drukken en ging er mee op reis.  
’t eerst naar hazenberg in leiden, wien hij terstond 50 exemplaren 
sleet, toen naar Kramers te rotterdam, die, bij aanbiedingen zijn 
gewoonte, met de procuratiehouder schiller overlegde, en besloot, 
voor 100 exemplaren in te schrijven. de kogel was nu door de kerk; 
’t voorbeeld van hazenberg en Kramers volgden vele debitanten.”

de boekhandelaar, uitgever en drukker hendrik adriaan marius 
roelants (1827-1907) was degene die de eerste druk, in 1867, van 
snikken en grimlachjes verzorgde. in totaal verzorgde roelants elf 
drukken, waarvan er zes tijdens het leven van haverschmidt  
verschenen. in 1876 gaf hij nog een bundeling van verhalen en  
voordrachten van haverschmidt uit, Familie en Kennissen. roelants 
bouwde een breed fonds op met letterkundige, historische,  
krijgskundige, godsdienstige uitgaven, jeugdlectuur, tijdschriften, 
week- en maandbladen. hij richtte zich daarbij op brede lagen van 
de bevolking. hij was de enige uitgever in nederland die zelf de 
typografische verzorging van zijn eigen uitgaven in eigen werkplaats 
liet verrichten. Bekendheid verwierf hij ook door het drukken van 
kaartjes voor treinen en trams. hij bekleedde een groot aantal functies  
in het politieke, kerkelijke, maatschappelijke en culturele leven in 
schiedam onder andere als lid van de gemeenteraad, diaken van de 
hervormde gemeente, lid van het Burgerlijk armenbestuur en als 
secretaris van het departement schiedam van de maatschappij tot 
nut van ’t algemeen. 

8



9 gevelgedicHt Nieuwe Sluisstraat 6A 
vanaf de brug te zien: het gedicht  
“dat heertje” op de zijgevel van de pand. 
haverschmidt schreef het gedicht in  
september 1865. het is bij leven niet in 
een bundel gepubliceerd. wel in piet 
paaltjens, nagelaten snikken samengesteld 
door hans van straten (eerste druk 1961).  
het gedicht gaat over het keurslijf waarin 
haverschmidt als predikant zat. uit het 
gedicht spreekt weemoed naar de  
studententijd. het gedicht is naar ontwerp 
van tessa schlechtriem van skizzie door 
leo mineur reclame atelier op de muur 
aangebracht.

10 woonHuis Lange Haven 134  
hier woonde haverschmidt van 1877 tot 
aan zijn dood. alida loopuyt (zie 2) had 
in 1850 de twee panden, die tot een 
werden samengevoegd, aan de hervormde
gemeente geschonken op voorwaarde dat 
het pand als pastorie moest dienen voor  
de predikant met de meeste dienstjaren in 
schiedam. na het overlijden van zijn 
collega ds. j. overman was het zover dat  
haverschmidt van de hervormde 
predikanten het langst in schiedam stond. 
later in de twintigste eeuw is het pand 
weer in tweeën gesplitst. vandaar de twee 
voordeuren.
 
 

11 korenbeurs Lange Haven 145  
dit door de architect giovanni giudici 
ontworpen gebouw kwam in 1792 tot 
stand. in 1918 kwam er een eind aan het 
gebruik als beurs. sinds 2015 is er de 
openbare bibliotheek gevestigd. van 
1800 tot de brand in 1840 had het 
departement schiedam van de 
maatschappij tot nut van ’t algemeen er 
in een bovenlokaal haar leesbibliotheek, 
later volksleesinrichting ondergebracht.

12 pand paulus Korte Haven 125  
genoemd naar de vereeniging paulus. 
deze werd in 1862 opgericht als een 
vereniging ter ondersteuning van de 
zending (het verspreiden van het christelijk 
geloof buiten nederland), maar ontwikkelde  
zich tot een vereniging ten dienste van de 
vrijzinnigen in schiedam. dankzij een gift 
van alida loopuyt kon de vereniging in 
1871 dit gebouw kopen. zij heeft er vele 
activiteiten georganiseerd, zoals lezingen, 
cursussen en voorts maakten een  
zangschool, een zangkoor, een  
reciteervereniging, een kinderkerk en een 
jongelingsvereniging deel uit van paulus. 
nauw verbonden met paulus waren de 
zondagsschool, gedreven door de dames 
Knappert, de protestantenvereeniging, die 
diensten op zondag organiseerde en de

woonHuis Lange Haven 134 graF François HaverSchmidt



afdeling schiedam van de nederlandse 
protestantenbond. hun activiteiten vonden 
meestal in dit gebouw plaats.  
haverschmidt, ‘onze vriend en leraar’, 
was de steun en toeverlaat van de  
vereniging, terwijl hij er zelf een plek vond 
waar hij zich thuis voelde, nadat hij zich 
binnen de hervormde gemeente steeds 
meer geïsoleerd voelde.

13 westvest90 - kerk Westvest 90  
na het overlijden van haverschmidt werd 
duidelijk dat de hervormde gemeente niet 
bereid was om een vrijzinnig predikant  
te beroepen. men besloot daarop de 
werkzaamheden van de vereniging  
paulus, de zondagsschool en de  
protestanten-vereeniging onder te brengen 
bij de n.p.B.-afdeling. het pand paulus 
werd verkocht en vanaf 1894 hield de 
afdeling diensten in de gasthuiskerk (zie 
5). er kwam een nieuwe voorganger in  
de persoon van F.w.n. hugenholtz jr.. 
ondertussen zocht men naar  
mogelijkheden om een eigen kerkgebouw 
te realiseren. dit kwam er in 1909 naar 
een ontwerp van professor henri evers. 
deze had ook het gebouw van de  
remonstrantse gemeente in rotterdam 
ontworpen en later het rotterdams stadhuis.  
de stijlovereenkomsten, onder andere de 
Byzantijnse bogen, zijn duidelijk  

herkenbaar. Bij de herdenking van de 
honderdste sterfdag is op 31 december 
1993 een plaquette van haverschmidt in 
de kerk aangebracht. 

14 graF beukenHoF Burgemeester 
van Haarenlaan 1450 de begrafenis van 
haverschmidt op 23 januari 1894 was 
een gebeurtenis. er waren enige  
honderden belangstellenden aanwezig, 
onder wie Burgemeester en wethouders,  
vertegenwoordigers van de lokale en 
landelijke n.p.B., van de hervormde 
gemeente en van het leidse studenten 
corps, wezen van het hervormd weeshuis,  
enige verpleegden uit het diaconiehuis.  
de kist was met bloemen overladen. op 
verzoek van de overledene werden er 
geen toespraken gehouden. over de 
zelfdoding werd nadrukkelijk gezwegen. 
dat was ook het geval in de herdenkingen 
die in en buiten schiedam plaatsvonden. 
er rustte een groot taboe op zelfdoding. 

zelFportret van HaverSchmidt en zijn gezin

start wandeling  
begraaFplaats Yarden beukenHoF



pand paulus Kort Haven 125
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