
 

Jacobus Johannes Hoogeboom (1789-1871) zandgraf 195, vak F 
Fabrikant van dekens, wollen stoffen en aanverwante producten 
 
Personalia 
Geboren: 5 april 1789 te Leiden 
Zoon van: Jacobus Hoogeboom en Geertruij Fassijn 
Gehuwd met: Maria Helena Tieleman in 1811 
Overleden: 28 december 1871 
Begraven: 2 januari 1872 
 
Samenvatting 
De textielfabrikant Jacobus Johannes Hoogeboom trouwt in 1811 met Maria Helena 
Tieleman. Er worden tien kinderen geboren. Van de zoons Hendrik Willem en 
Jacobus Johannes is bekend dat zij ook in de textiel gaan. Zoon Arie wordt 
landbouwer en verhuist naar Koudekerk. Dochter Maria Helena trouwt met de Leidse 
textielfabrikant Paulus Glaudus Cornelis Marie Eigeman.  
 In 1863 is Hoogeboom mede-ondertekenaar van het verzoekschrift - dat bekend is 
geworden als het Leids Adres - aan de koning om de werktijden van en het onderwijs 
aan kinderen wettelijk te regelen. Zes jaar later wordt de vennootschap tussen vader 
en zoon Jacobus Johannes opgeheven. Het bedrijf wordt geliquideerd.  
 Jacobus Hoogeboom overlijdt, 82 jaar oud, op 28 december 1871 in een huis op 
de Nieuwe Rijn. Zijn vrouw wordt 92 jaar. Zij overlijdt op 18 februari 1882. Beiden 
vinden hun laatste rustplaats op de begraafplaats Groenesteeg, in verschillende 
graven. 
 
Volledige versie 
Jacobus Johannes Hoogeboom wordt op 5 april 1789 in Leiden geboren en diezelfde 
dag gedoopt in de Hooglandse kerk. Hij is de zoon van Jacobus Hoogeboom en 
Geertruij Fassijn. Zijn dan 55-jarige vader is kraankruijer, waarschijnlijk bij de Waag. 
Het gezin woont in 1782 'aan de Rhijn omtrent de Waagh'. Als Jacobus vijf jaar is, 
overlijdt zijn vader. Twee jaar later hertrouwt zijn moeder met de in Gorinchem 
geboren orgelbouwer Rijk van Arkel en verhuist hij naar de Herengracht, de gracht 
waar Hoogeboom vele jaren zal wonen. 
 Jacobus treedt niet in de sporen van zijn vader of zijn stiefvader, maar zoekt zijn 
toekomst in de textielindustrie. Wanneer hij op 29 mei 1811 trouwt met Maria Helena 
Tieleman, de dochter van Arie Tieleman en Catharina Schreuder, geeft hij als beroep 
dekenfabrikeur op. Uit dit huwelijk worden tussen 1812 en 1833 tien kinderen 
geboren, vijf dochters en vijf zoons.  
 



 Hoogeboom bezit in de eerste helft van de 19e eeuw verschillende panden in 
Leiden, waaronder enkele panden in de Langestraat en op de Herengracht. In 1823 
koopt hij een pand op de Herengracht van Isak Montagne, de man die elf jaar later 
de schoonvader van zijn oudste dochter Geertruida zal worden. Naast dekens 
produceert Hoogeboom onder meer wollen stoffen, sajet, borstrokken en kousen.  
 In 1840 zet Hoogeboom het bedrijf om in een vennootschap met zijn tweede zoon, 
Jacobus Johannes jr. Zijn oudste zoon Hendrik Willem neemt in dat jaar een 
bestaand textielbedrijf over.  
 Diverse Leidse kranten berichten dat Hoogeboom, evenals andere Leidse 
fabrikanten, zijn producten, met name dekens, inzendt naar tentoonstellingen in 
binnen- en buitenland. 
 Samen met andere Leidse fabrikanten ondertekent Hoogeboom in 1863 het 
zogenaamde Leids Adres, een verzoekschrift aan de koning waarin wordt 
aangedrongen de werktijden en het onderwijs voor kinderen wettelijk te regelen. Een 
verzoek dat overigens niet door alle Leidse textielfabrikanten wordt onderschreven. 
 In 1869 wordt de vennootschap tussen vader en zoon ontbonden 'en zal de 
handteekening der firma door geen van beiden meer gebruikt kunnen worden, zijnde 
de liquidatie der zaken van de firma'. Het bedrijf van Hoogeboom en Zoon houdt per 
1 juli 1869 op te bestaan. 
 Op 28 december 1871 overlijdt Jacobus Johannes Hoogeboom, 82 jaar, in een 
huis op de Nieuwe Rijn. Hij wordt op 2 januari 1872 begraven in zandgraf 195, vak F, 
op de begraafplaats in de Groenesteeg.  
 

 
Overlijdensakte Jacobus J. Hoogeboom 

 
Zandgraf 195  

(alleen het paaltje staat er nog) 
 

Zijn vrouw Maria Helena overlijdt op 18 februari 1882 op 92-jarige leeftijd. Zij wordt 
drie dagen later begraven in zandgraf 3C, vak D, het familiegraf van de Montagnes. 
Haar oudste zoon Hendrik Willem, die al op 38-jarige leeftijd in 1853 was overleden, 
ligt ook begraven in zandgraf 3C. 
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