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Bernard van Leer en zijn paardencircus 

Bernard en zijn twee zonen, 

Willem en Oscar, in en op de 

Overland Coupe. 

Foto circa 1920, uit: Wim 

van Leer, Time of my life, 

Jeruzalem 1984. 

De oudere inwoners van Vreeland herinneren 
zich het nog goed, maar voor mij was het geheel 
nieuw en verrassend te horen dat op het terrein 
van de Van Leerfabriek jarenlang een circustent 
heeft gestaan. Hierin trad het paardencircus 
Kavaljos op, een privé-hobby van Bernard van 
Leer, de oprichter van de Van Leerfabrieken. 

Om meer informatie over dit onderwerp in te 
winnen had ik een gesprek met Jan Bolhovcn, 
die 40 jaar voor Van Leer gewerkt heeft. Vele 
interessante en geestige anekdotes passeerden de 
revue. Deze gegevens, aangevuld met o.a. die uit 
de autobiografie van Willem van Leer, Bernards' 
zoon, vormen de basis van dir artikel. Een ver

haal niet over het bedrijf Van Leer, maar over de 
persoon Van Leer. 

Bernard van Leer werd geboren op 27 december 
1883 te Amersfoort, als jongste zoon van een 
Joods gezin dat in totaal uit vier zonen en vier 
dochters zou bestaan. Al snel verhuisde de fami
lie naar Nijmegen, waar Bernard de lagere 
school doorliep, de enige officiële opleiding die 
hij zou volgen. Deels door geldgebrek, deels 
doordat hij geen studiebol bleek te zijn, werd 
besloten dat Bernard zijn opleiding moest vol
tooien aan "de grote universiteit van het leven", 
zoals zoon Willem dat zo mooi beschrijft in zijn 
boek. Hij ging in de leer bij de ijzerhandel van 
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zijn oom, de heer Kalker, in het joodse deel van 
Amsterdam en woonde in bij zijn tante Anna. 
Hij begon als winkelhulpje, werkte zich al snel 
op tot verkoper van sloten, spijkers, gereedschap 
enz, 6 dagen per week van 7 tot 7. Zo kreeg hij 
een gedegen en praktische opleiding in de 
metaalhandel. Later ging hij werken als verko
per bij het grootste technische importbedfijf 
van Nederland, Stokvis & Zn in Rotterdam. 
Toen dit bedrijf een filiaal in Amsterdam gingen 
openen, werd Bernard daar manager. Op 15 
augustus 1912 trouwde hij met Pauline 
Henriette Josephine Rubens, Polly voor intimi. 
Hij was al jaren verliefd op haar en vroeg haar 
ten huwelijk zodra ze 18 werd en hiermee de 
huwbare leeftijd had bereikt. Zij zouden twee 
zoons krijgen, Willem en Oscar. 
De Eerste Wereldoorlog brak uit, waardoor de 
vraag naar oorlogstuig groot was. De zaken in 
de technische handel liepen zeet voorspoedig. 
Beschermd door zijn —neutrale- nederlandse 
paspoort kon Bernard heel Europa voor de zaak 
doorreizen, iets dat hij zijn hele leven zou blij

ven doen. In 1917 begon Bernard, naasr zijn 
werkzaamheden bij Stokvis, met zijn broer 
Sigismund een eigen bedrijfje dat handelde in 
papieren zakken, papierwaren en - cartonagefa-
briek 'de Atlas'. Sigismund was de manager, 
Bernard de financier. Binnen een jaar werden de 
werkzaamheden -op de locatie Lange Leidse 
Dwarstraat in Amsterdam- uitgebreid met het 
vervaardigen van karton voot margarine en 
boter. Dit bedrijfje vormde de basis voor het 
bedrijf dat hij in 1919 oprichtte: de huidige Van 
Leer Group. 

Daadkrachtige persoonlijkheid 
Bernard van Leer was een statig man, een doe
ner. Hij vroeg niemands mening, nee, hij deelde 
gewoon mee wat er moest gebeuren en hoe. Hij 
was zakelijk en nam snel beslissingen. Een mooi 
voorbeeld hiervan is het verhaal dat hij ooit geen 
kamer kon krijgen in het Amstel Hotel, waar hij 
vaak vertoefde. Hij toog direct naar het Beursge
bouw en een dag later had hij het hotel gekocht. 
Hij was eigenaar geworden en zou nooit meer 

Van Leer's Vatenfabrieken te 

Vreeland, circa 1950. 
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Bernard van Leer treedt op in 

zijn circus. Foto: Van Leer 

Packaging Worldwide. 

tevergeefs een kamer hoeven te reserveren! Hij 
was gewend dat mensen naar hem luisterden en 
hem niet tegenspraken. Zo kwam hij eens bij het 
Amstel Hotel, waar hij gasten zou ontvangen. 
Alle bloembakken rond het hotel waren gevuld 
met fuchsia's Daar hield Van Leer niet van.. .Hij 
beval dat binnen twee uur alle fuchsia's vervan
gen moesten worden door geraniums. Twee uur 
later was er geen fuchsia meer te bekennen rond 
het hotel. Ook is het gebeurd dat hij in een 
vliegtuig zat dat al bezig was met opstijgen, toen 
hij bedacht dat hij iets vergeten was. "Stop de 
motoren!". En zo geschiedde... Hij kocht overi
gens voor al zijn vluchten —en hij reisde de hele 
wereld af- altijd twee tickets. Hij wilde niemand 
naast zich hebben want anders zou hij zijn hoed 
niet kwijt kunnen (!). Van Leer had allure, rook
te altijd Chesterfield sigaretten, reed in een Rolls 
Royce of in een Cadillac en was een dominante 

man. Maar ook was hij heel gul, hij zorgde goed 
voor zijn (ex) werknemers en richtte voor zijn 
overlijden de Bernard van Leerstichting op. 
Deze stichting had —en heeft nog steeds- als doel 
kinderen te helpen en scholen te bouwen in de 
landen waar Van Leerfabrieken gevestigd zijn. 

Verhuizing naar Vreeland 

Het eerste kantoor van Van Leer bevond zich op 
de Stadhouderskade 6, op de 4de, 5deen 6de 
verdieping van het Atlanta gebouw. De fabriek 
stond aan de Asterweg in Amsterdam-Noord. 
De reden van de verhuizing naar Vreeland was 
nogal bizar. Jan Bolhoven vertelt dat in 1930 de 
werknemers van de fabriek staakten. Ze wilden 
meer loon en postten voor de fabriek. Van Leer, 
daadkrachtig als hij was, ging meteen op zoek 
naar een andere locatie. Hij kocht de melkfa
briek van de familie Jürgens aan de Bergse weg 
te Vreeland. Alle machines uit de Amsterdamse 
fabriek laadde hij op schuiten en binnen een 
nacht en een weekend was het materieel ver
huisd. De werknemers hadden er geen idee van 
wat er was gebeurd en staakten de maandag erna 
voor een bijna lege fabriek! Later kregen zij hun 
opslag, maar moesten wel in Vreeland komen 
werken. Ook kon een groot aantal werknemers 
van de melkfabriek in de vatenfabriek blijven 
werken. Elf jaar later kocht Van Leer 'Brugzicht', 
dat toentertijd een logement was. Hij verbouw
de het tot kantoor. Voor verdere uitbreiding van 
zijn fabriek kocht hij een groot stuk grond dat 
achter Brugzicht lag. Op dit stuk grond zou zijn 
circustent komen te staan, de entourage waar 
circus "Kavaljos" op zou treden. 

Een nieuwe hobby 

Volgens zoon Willem besloot Bernard rond 
1936 dat hij financieel 'binnen' was. Hij had nu 
meer tijd voor wat vrijetijdsbesteding en zijn oog 
viel op de paardrijkunst. Hij nam eerst lessen in 
Lausanne en bleek een natuurlijke aanleg te heb
ben. Deze sport trok hem dermate aan dat hij 
besloot een eigen show op te zetten. Circus 
Kavaljos was geboren. Als behuizing huurde hij 
de Amsterdamse Manege aan de Vondelstraat. 
Hij kocht paarden, clowns werden ingehuurd, 
stoelen geïnstalleerd en er werden voorstellingen 
georganiseerd voor het goede doel en voor de 
ontvangst van zakenrelaties. Bernard liet de 
paarden dansen op muziek, ingewikkelde wen-
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dingen maken of liet ze de klassieke Levade, 
Capriole of Courbette demonstreren. Bernard 
zelf ging gekleed in jacquet met fluwelen pan
den. Bij gebrek aan echte tijgers en leeuwen liet 
Van Leer soms een paar jongste bediendes rond-
kruipen, met over hun rug een echt tijger- of 
leeuwenvel. De jongens vonden het prachtig om 
dit te doen, te meer omdat dit baantje leuk 
betaalde: ƒ 2,50 per optreden. En dat bij een 
weekloon van ƒ 3,75! 

Na enige tijd wilde Bernard zijn acts aan andere 
circussen verhuren -het commerciële bloed 
kroop waar het niet gaan kon. Zo trad hij ook 
op in Circus Medrano in Parijs. Inmiddels brak 
de Tweede Wereldoorlog uit. Zoals alle Joodse 
bedrijven, werd ook de Van Leer vatenfabriek 
onteigend door de Duitsers, 'verkocht' voor een 
fractie van de werkelijke waarde. Door een goed 
persoonlijk contact met de Duitse gezagvoerder 
die met de 'aankoop' belast was, kreeg Bernard 
het voor elkaar een uitgeleide te krijgen voor 
hemzelf, enkele familieleden en vrienden en zijn 
paardencircus. Twaalf personen, acht paarden en 
koffers met circusbenodigdheden werden op 
wagens geladen eind juni 1941 en onder escorre 
van een aantal Gestapo agenten naar Irun 
gebracht, aan de Frans-Spaanse grens, dwars 
door de oorlogsgebieden in Europa. Vanaf Irun 
voer de karavaan per vrachtboot via Cuba naar 
de Verenigde Staten. De bedoeling was dat de 
circusact in hun levensbehoeften zou voorzien. 
Als enige bron van inkomsten ontving Van Leer 
maandelijks een lening van de Nederlandse rege
ring van $ 500. Dit bedrag was niet eens vol
doende voor het onderhoud van de paarden, laat 
staan voor het inhuren van personeel e.d. Het 
enige sieraad dat zijn vrouw had mogen meene
men ging er -sreen voor steen- aan. Twee weken 
trad hij op met zijn circus, nog wel met de 
acteur Budd Abbott. Onder de naam "Holland-
America circus" traden zij op in de Radio City 
Music hall. De Amerikanen waren echter 
gewend aan grootse circusspektakels. De voor
stelling, die met name uit een act met 8 paarden 
bestond werd hier geen succes. Bernard probeer
de het opnieuw door meer her plarteland in te 
trekken, met een act die aangevuld was met 
clowns, een hondenact, acrobatische fietsers en 
een goochelaar, maar ook hier brak het succes 
niet door. Bernard en Polly huurden een klein 
huis in Ossining, aan de rivier de Hudson. Hij 

was gefrustreerd van het werkeloos thuis zitten 
en zat te trappelen om weer aan de slag te gaan. 

Wederopbouw 

Na de oorlog keerde hij terug naar Nederland, 
met in zijn kielzog een vrachtschip vol levens
middelen voor zijn werknemers. Al zijn bezit
tingen werden in seprember van dat jaar terug
gegeven. De fabrieken hadden het al die jaren 
uitstekend gedaan, zijn tijkdom was sterk toege
nomen. Hij vestigde zich in Zwitserland en ver
bleef als hij in Nederland was in het Amstel 
Hotel. Na die jaren van gedwongen thuiszitten 
barstte hij van de energie en al heel snel functio
neerden onder zijn leiding alle fabrieken weer als 

De 'rijdende fabriek' 

onderweg van Nederland 
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Bernard van Leer samen op 

de (gitruukte) foto met 

Winston Churchill. Foto uit: 

Wim van Leer, Time of my 

life, Jeruzalem 1984. 

vanouds. Circus Kavaljos werd ook weer opge
start. Hij kocht al getrainde Lippizaner paarden 
en bouwde een circustent achter zijn fabriek in 
Vreeland. Deze tent was zeer professioneel inge
richt met houten loges, lichten, vlaggetjes, een 
grote ting en ruimte voor een orkestje. Er wer
den vaak gelegenheidsorkestjes in gehuurd voor 
de voorstellingen, maar Van Leer had ook enkele 
vaste begeleiders, zoals de organist Bernard 
Drukket. Deze werd soms pas de dag voor een 
voorstelling opgebeld met de mededeling dat hij 
de dag er op om zo-en-zo laat moest spelen. Na 

deze mededeling gooide Van Leer de hoorn op 
de haak. Drukker kreeg niet de kans om het 
maar te wagen dat uur niet te kunnen! 
Niet alleen in de tent bij de fabriek trad Van 
Leer op. Ook weer in de Amsterdamse Manege 
of in het buitenland. Alle paarden, de opperstal-
meester, begeleiding voor de douaneformalitei
ten werden dan per trein vervoerd. De voorstel
ling werd gegeven en na een paar dagen reisde 
het hele stelletje weer terug. Clowns werden ook 
per voorstelling gehuurd, met name als het cir
cus voot kinderen optrad. Zo speelde Van Leer 
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ooit in de Bosbaan in Amsterdam voor alle kin
deren van de gemeentepolitie. Een evenement 
waar nog jaren over werd gesproken! 

Nog meer shows 
In de jaren '50 had Van Leer nog wel meer 'uit
spattingen' waarmee hij vriend en vijand impo
neerde. Een daarvan was de "operatie Vlucht 
'47". Hij liet een DC 4 van de KLM ombou
wen naat zijn persoonlijke wensen (compleet 
met lounge, kantoor en slaaphutten) en vloog 
hiermee de wereld over om al zijn fabrieken te 
bezoeken. Zoals bij al zijn 'daden' moest ook 
deze reis goed vastgelegd worden, en reisde de 
Zwitserse fotograaf Hans Steiner mee. Publici
teitsmedewerkers ter plaatse zorgden dat alle 
bezoeken in de pers volop de aandacht kregen. 
Ook was daar de 'mobiele vatenfabriek': Van 
Leer had een aantal vrachtwagens zo laten 
ombouwen dat zij, als zij achter en aan elkaar 
opgesteld stonden, het hele productieproces 
van de vaten konden uitvoeren. Deze opbouw 
kostte maar 25 minuten. Het plaatstaal ging er 
aan de ene kant in, en er rolde aan de andere 
kant een vat uit, bij wijze van spreken. De 
fabriek had een eigen generator, een kantine-
truck, een bioscoop en slaapcaravans voor het 
personeel. Met deze 'show' trad Van Leer dan 
op, op de Foire de Paris, op de Verpakkingsten
toonstelling in het Olympia Complex te Lon
den (beide 1950) en bij het Wereld Petroleum 
Congres in Scheveningen in 1951. 
Bernard had twee helden: Napoleon I en Wins
ton Churchill. Toen Churchill in 1955 uit de 
politiek stapte, wilde Van Leer hem een cadeau 
aanbieden. Hij schreef een brief waarin hij zich
zelf voorstelde, over zijn paardencircus vertelde 
en Churchill zijn mooiste paard, Salvé aan
bood. Churchill ging akkoord met een bezoek 
van Bernard bij hem thuis (Chatwell in Enge
land), maar weigerde het cadeau. Natuurlijk 
had Van Leer ook hier ervoor gezorgd dat een 
fotograaf aanwezig was om deze bijzondere ont
moeting vast te leggen op de gevoelige plaat. 
Het resultaat is op deze pagina te zien, al blijkt 
bij nadere beschouwing dat deze foto niet het 
origineel kan zijn, maar een gemonteerde versie 
is: beide heren zitten op hetzelfde moment op 
het zelfde paard! Deze foto was overigens Ber
nards favoriete foto hu nam hem overal mee 
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Op 6 januari 1958 overleed Bernard in Den 
Haag aan een hartaanval. Een groots eerbetoon 
werd georganiseerd in het Amstel Hotel en in 
een grote hangar op Schiphol, waarna zijn 
lichaam naar Jeruzalem werd gevlogen om daar 
begraven te worden. Het circus hield nu op te 
bestaan. De paarden werden voor slechts ƒ 500,-
per stuk vetkocht, de prachtige woonwagens 
werden door een opkoper gekocht. Er was een 
einde gekomen aan her leven van een markante 
man, met een al even markante hobby. 

Juliette Jonker-Duynstee 

BRON: 

Interview met de heer Jan Bolhoven, 28 augustus 2001. 
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De kist met het staffelt 

overschot van Bernard van 

Leer wordt in een vliegtuig 

geladen om in Israël begraven 

te worden. 
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