
 

Jonathan (1829-1909) en Jean Corneille (1857-1909) Zaalberg; keldergraf 46, vak A 

Leidse dekenfabrikanten, vader en zoon 
 

Personalia Jonathan 

Geboren: 10 juli 1829 te Leiden 

Zoon van: Jan Cornelis Zaalberg en Gerardina Wilhelmina Vrolik 

Gehuwd  met: Anna Jacoba Ploeg op 10 oktober 1855 te Arnhem 

Overleden: 9 april 1909 te Scheveningen 

Begraven: 13 april 1909 te Leiden 
 

Personalia Jean Corneille 

Geboren: 29 januari 1857 

Zoon van: Jonathan Zaalberg en Anna Jacoba Ploeg 

Gehuwd  met: Louisa Johanna Frederika Maria Vervooren op 14 juli 1881 te Leiden 

Overleden: 24 april 1909 te Leiden 

Begraven: 27 april 1909 te Leiden 
 

Samenvatting 

Het leven van zowel vader Jonathan als zoon Jean Corneille is nauw verbonden met 

de in 1814 gestichte dekenfabriek Zaalberg, de opvolger van een eerder al in 1770 

opgerichte lakenfabriek. 

 Jonathan is een handige koopman en expert op het gebied van wol. Hij leeft 

helemaal voor ‘zijn fabriek’ en neemt pas op 79-jarige leeftijd afscheid. Hij is 

zorgzaam voor zijn personeel, wat onder meer blijkt uit een ziekenfonds en een 

pensioenregeling. Jonathan trouwt in 1855 met Anna Jacoba Ploeg. Het echtpaar 

krijgt twee zonen: Jean Corneille en Lambertus; de laatste komt al jong te overlijden. 

Vader Jonathan overlijdt in 1909, na een kort ziekbed. 

 Jean Corneille gaat direct na de HBS in het 

familiebedrijf werken. Verder is hij ook 

maatschappelijk actief, onder als lid van de 

gemeenteraad. In 1881 trouwt hij met Louisa 

Vervooren; zij krijgen vijf kinderen.  

     Amper vier maanden nadat zijn vader zich uit het 

bedrijf heeft teruggetrokken, overlijdt Jean Corneille, 

onverwacht, op 52-jarige leeftijd.  
Het familiegraf 

 Na een moeilijke start floreert de dekenfabriek vanaf het midden van de 19de eeuw. 

Het bedrijf is hofleverancier en wordt mede daarom in 1924 koninklijk. Rond 1950 

worden - naast dekens - ook andere wollen stoffen geproduceerd. Tien jaar later 

krijgt de textielindustrie, niet alleen in Leiden maar in heel Nederland, het moeilijk. 

Ook Zaalberg redt het niet en gaat in 1964 failliet. De panden aan de Vestestraat en 

omgeving worden door de gemeente Leiden gekocht voor woningbouw. 



 

 

Volledige versie 
 

Jonathans jeugd 

 
Geboorteakte Jonathan 

Jonathan Zaalberg wordt op 10 

juli 1829 op de Herengracht te 

Leiden geboren als zesde kind 

in het gezin van Jan Cornelis 

Zaalberg (1797-1879) en Gerar-

dina Wilhelmina Vrolik (1793-

1863). Na Jonathan worden er 

nog drie kinderen geboren.  

     Jonathan doorloopt de lagere 

school en gaat vervolgens naar 

kostschool voordat hij op jeug-

dige leeftijd in de dekenfabriek 

gaat werken. 
 

Jonathans huwelijk 

Op 10 oktober 1855 trouwt hij in Arnhem met Anna Jacoba Ploeg, met wie hij meer 

dan 47 jaar - totdat Anna op 18 januari 1903 overlijdt - getrouwd is geweest. Uit dit 

huwelijk worden twee zonen geboren: op 29 januari 1857 Jean Corneille en op 24 

september 1861 Lambertus. Deze laatste zal op 29 oktober 1886, pas 25 jaar oud, 

na een langdurige ziekte komen te overlijden. De dood van deze levenslustige zoon, 

die ook in het familiebedrijf werkte en zich vooral met de machinerie bezig hield, was 

een zware slag voor Jonathan en zijn vrouw. 

 

Jonathan als directeur 

Directeur Jonathan is zeer begaan met het wel en 

wee van het personeel. Voor hen is er een 

ziekenfonds en zelfs een pensioenregeling. Ook 

ondertekent hij het Leids Adres, een voornemen 

om de omstandigheden van kinderen in fabrieken 

te verbeteren; niet alleen de werkomstandig-

heden, maar ook toegang tot onderwijs en goede 

leefomstandigheden. 

 Jonathan gaat helemaal op in het werk op de 

fabriek. Hij treedt nauwelijks op in het maat-

schappelijk leven; hij is nog wel actief als lid van 

de Kamer van Koophandel, in het College van 

Zetters en als Regent van het Loridanshofje, dat 

ligt aan de Oude Varkensmarkt. Jonathan leeft 

verder zeer teruggetrokken en heeft een kleine 

vriendenkring.  
Loridanshofje 



 

 

 Hij is een geraffineerde koop- 

man en uiterst deskundig op het 

gebied van wollen stoffen. Pas in 

1909, hij is dan tachtig jaar, treedt 

hij af als directeur. Wel heeft hij - 

door ziekte gedwongen - de feite-

lijke leiding enkele jaren eerder aan 

zijn zoon Jean Corneille overge-

dragen. Tot het laatst toe is zijn 

geest scherp en blijft hij bij de zaak 

betrokken. Op 9 april 1909 komt hij 

te ’s Gravenhage te overlijden; vier 

dagen later wordt hij op de begraaf-

plaats Groenesteeg begraven. 

 
Overlijdensakte Jonathan 

 

Jean Corneilles jeugd en huwelijk 

Jean Corneille gaat naar de 

‘jongensschool van den heer 

Japikse’. Vervolgens door-

loopt hij de ‘Hoogere Burger-

school’, waar hij in 1875 met 

schitterende cijfers slaagt 

voor het eindexamen. Direct 

hierna gaat hij in het familie-

bedrijf onder leiding van zijn 

vader werken.  

 Op 14 juli 1881 trouwt hij 

met Louisa Johanna Frede-

rika Maria Vervooren. Uit dit 

huwelijk worden vijf kinderen 

geboren: twee zonen en drie 

dochters, waarvan er één na 

achttien dagen overlijdt. Hij is 

een trouwe echtgenoot en 

een goede vader. 

 
Geboorteakte Jean Corneille 

 

Jean Corneilles maatschappelijk leven 

Evenals zijn vader is Jean Corneille met hart en ziel verknocht aan het bedrijf. In 

tegenstelling tot zijn vader, treedt hij wel meer op de voorgrond in het maatschap-

pelijk leven. Vele jaren wijdt hij zich aan de belangen van de Remonstrantse 

Broederschap. Vooral met de herbouw van de kerk is hij door zijn kennis van grote 

steun. Ook maakt hij deel uit van het bestuur van Nijverheid.  



 

 Van 1905 tot zijn dood is hij lid van de gemeenteraad van Leiden. Hij wordt 

gekozen in de Commissie van Financiën en later ook in die van Fabricage. In dit 

werk komt zijn grote energie en kennis goed van pas. Daarnaast is hij ook ambtenaar 

van de burgerlijke stand en bestuurder van de Stedelijke Werkinrichting. 
 

 
Jean Corneille 

 De belangen van de stad gaan hem zeer ter harte, vooral 

de kwaliteit van het grachtwater. Hij bereidt hierover een 

voorstel voor, maar voordat dit in de Raad in behandeling 

wordt genomen, krijgt hij plotseling fysieke problemen. Hij 

wordt nog geopereerd in het Hôpital Wallon (een ziekenhuis, 

gesticht door de Waalse kerkgemeente, dat van 1887-1924 

aan het Rapenburg 12-14 was gevestigd), maar overlijdt 

daar op 24 april 1909, twee weken na zijn vaders dood. 

 Jean Corneille heeft nog net wel mee mogen maken dat 

hij voor zijn grote maatschappelijke verdiensten benoemd 

werd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 

 

 

De dekenfabriek J.C. Zaalberg & Zoon 

Omstreeks 1770 wordt door Jonathan Zaalberg (1731-1812), de overgrootvader van 

‘onze’ Jonathan, een lakenfabriek gesticht in een pakhuis aan de Nieuwe Rijn. Diens 

zoon, Johannes Cornelis (1765-1849), neemt rond 1800 de lakenfabriek van zijn 

vader over.  

 In het begin van de negentiende eeuw leidt de lakennijverheid een kwijnend 

bestaan en Johannes Cornelis besluit, in overleg met zijn vader, om de laken-

industrie vaarwel te zeggen en zich toe te leggen op het vervaardigen van wollen 

dekens en aanverwante artikelen, zoals Leidse zeeduffels en wollen garens. 

 Op 1 januari 1814 wordt de dekenfabriek gesticht met de naam J.C. Zaalberg & 

Zoon omdat ook zijn nog jonge zoon Jan Cornelis (1797-1879) in het bedrijf wordt 

opgenomen. Deze fabriek, waar alles met handwerk moet worden gedaan omdat er 

nog geen machines zijn, is gevestigd tussen de Herengracht en de Vestestraat.  

 In de eerste jaren zijn 

er heel wat moeilijkheden 

te overwinnen, maar dank-

zij grote toewijding en 

voortdurende vernieuwing 

slaagt men erin zich in 

goede naam te verwerven. 

Door de invoering van de 

stoommachine in 1830 

wordt de productie aan-

zienlijk opgevoerd en alle 

handarbeid verdwijnt daar-

na geleidelijk.  

 

 

 
De zolder van de dekenfabriek in de Vestestraat (ca. 1900) 

(in het midden een spinnewiel) 



 

 

‘Onze’ Jonathan, het zesde kind van Jan Cornelis, gaat rond zijn zestiende jaar - in 

1845 - in de dekenfabriek werken en wordt later directeur. Diens zoon, Jean 

Corneille, komt dertig jaar later, in 1875, ook in het familiebedrijf. Langzamerhand 

wordt alle handarbeid door machines vervangen.  

      Zaalberg levert meermalen op directe bestelling van 

Koning Willem III. Ook worden op verzoek van Koningin 

Emma in 1880 superfijne dekentjes met de koninklijke kroon 

geleverd voor het wiegje van Prinses Wilhelmina.  

 Het bedrijf mechaniseert en draait goed, al wordt het in 

1889 zwaar getroffen door een brand. De Zaalbergdekens 

zijn vermaard en worden op binnen- en buitenlandse ten-

toonstellingen regelmatig bekroond.  

 Op 5 mei 1903 vereert koningin-moeder Emma het 

bedrijf met een bezoek.  

 
Koninklijk dekentje 

 In 1909 wordt de fabriek in de Vestestraat uitgebreid: alle panden Vestestraat 18-

30 komen in bezit van Zaalberg. Er worden nieuwe, stoom-gedreven, machines met 

zware elektromotoren aangeschaft en ook de weverij wordt groter. Op de Heren-

gracht worden de panden 16-30 aangekocht als kantoor- en magazijnruimte.  

 Als in dat jaar kort na elkaar onverwacht de beide firmanten Jonathan en Jean 

Corneille overlijden, neemt een nieuwe Jonathan, de oudste zoon van Jean 

Corneille, volstrekt onvoorbereid de leiding over. 
 

 
De weverij in de Vestestraat (ca. 1900) 



 

 

 
Kaardmachine in de Zaalbergfabriek (begin twintigste eeuw) 

 

 Het bedrijf heet vanaf 1924 voluit de NV 

Koninklijke Nederlandsche fabriek van 

wollen dekens v/h J.C. Zaalberg en Zoon. 

De mooie, fijne wiegendekentjes waar 

prinses Wilhelmina in sliep, waren geweven 

bij Zaalberg. Zou het daarom zijn dat het 

bedrijf zich Koninklijk mocht noemen?  

 Rond 1930 wordt begonnen met het 

maken van plaids, kleedjes en andere hand-

weefwerkgelijkende producten en in 1941 

wordt als dochteronderneming een wollen-

stoffenfabriek opgericht. 

 Tijdens de mobilisatie van 1939 krijgt 

Zaalberg de eervolle opdracht om dekens 

voor het leger te leveren. Op 7 november 

wordt het volgende opgetekend. Nu de 

dekens voor het leger voor het grootste 

gedeelte afgeleverd zijn, kan weer aan de 

burgerklanten worden gedacht. Met de 

komende koude is het te begrijpen dat er 

groote drukte heerscht om aan de aan-

vragen te voldoen. 

 
Oorkonde voor het predicaat ‘Koninklijk’ 



 

 

 
Zaalberg deken 

 
Dekenfabricage voor het leger 

 (links een soldaat die de dekens komt ophalen) 

 

De productie van deze wollen stoffen komt pas goed op gang rond 1950, omdat dit 

bedrijf, evenals de dekenfabriek, tijdens de Tweede Wereldoorlog geruime tijd stil ligt.  

Rond 1960 gaat het echter 

bergafwaarts met de deken-

productie. Samenwerkings-

verbanden, fusies en het 

afstoten van bedrijfspanden 

kunnen het tij niet keren en 

de firma Zaalberg gaat in 

1964 failliet. 

 De pand en aan de Ves-

testraat worden begin jaren 

zeventig aan de gemeente 

Leiden verkocht voor woning-

bouw. In september 1989 

wordt de schoorsteen van de 

Zaalbergfabriek aan de Uiter-

stegracht als laatste van het 

complex gesloopt om plaats 

te maken voor woningen. 

 

 
Het pand Vestestraat 18-30 

 

Gevelsteen 

De muur in de Vestestraat 2 bevat een gevelsteen met een liggend schaap: het 

beeldmerk van de firma Zaalberg. Deze gevelsteen is in 1948 aangebracht op 

initiatief van W. Schrandt, destijds directeur van Zaalberg. De gevelsteen,  aange-

kocht te ’s Gravenhage bij de firma Pander, zou afkomstig zijn uit een gevel aan het 

Rapenburg. Het schaap werd gebruikt als symbool van de wollendekenfabriek 

Zaalberg. 
 



 

 
De gevelsteen in de Vestestraat 

 

Op het bedrijventerrein Roomburg is een weg naar Zaalberg vernoemd.  
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