
Pieter Zillesen (1838-1902) zandgraf 716, vak K 
Gemeenteraadslid en fabrikant 
 
Personalia 
Geboren: 12 september 1838 te Amsterdam 
Zoon van: Frederic Corneille Zillesen en Johanna Jacoba Portielje 
Gehuwd met: Anna Maria van der Stadt in 1857 
Overleden: 6 juni 1902 te Leiden         
Begraven: 10 juni 1902 
 
Samenvatting  
Pieter Zillesen wordt 12 september 1838 geboren in Amsterdam. In 1857 trouwt hij, inmiddels civiel 
ingenieur, in Haarlem met Anna Maria van der Stadt. Zij krijgen zeven kinderen waarvan er twee al 
heel jong overlijden. Ergens eind jaren 70 van de 19e eeuw verhuist het gezin naar Leiden. Pieter 
Zillesen is dan schelpkalkfabrikant en firmant bij van Houten & Zillesen. Daarnaast vervult hij diverse 
bestuursfuncties. In 1888 wordt hij lid van de Leidse gemeenteraad. Hij overlijdt in 1902 in Leiden. 
 
Volledige versie 
Ouderlijk gezin 
Pieter Zillesen wordt geboren in 1838 in Amsterdam als eerste zoon en tweede kind van Frederic 
Corneille Zillesen en Johanna Jacoba Portielje. Zijn moeder overlijdt jong, 37 jaar oud als hij pas 9 
jaar oud is. Een paar jaar daarvoor heeft hij zijn jongste zus al verloren.  
 

 
Zijn vader, die met 4 jonge kinderen achterblijft, de oudste 10 en de jongste drie maanden oud 
hertrouwt binnen een jaar met Aletta Maria Viervant.  
 

 
 
Vader is assuradeur en wordt later vermeld als fabrikant.  Uit dit tweede huwelijk worden nog een 
(doodgeboren) dochter en een zoon geboren.  
 



 
 
Huwelijk  
In 1857 trouwt Pieter Zillesen, inmiddels civiel ingenieur, in Haarlem met Anna Maria van der Stadt.  
 

 
 
Zij vestigen zich in Beverwijk, wat op dat moment ook zijn woonplaats is. Uit dit huwelijk worden 
zeven kinderen geboren, waarvan er twee heel jong overlijden (10 maanden en 1 jaar).  
 
Leiden  
Wanneer het gezin naar Leiden verhuist is niet helemaal duidelijk. In ieder geval ergens tussen 1875 
(zijn zoon Frederic Corneille is nog geboren in Beverwijk) en 1880 want zijn dochter Maria wordt dan 
in Leiden geboren. Waarschijnlijk kort voor 1880 want na 1881 duikt hij in allerlei Leidse besturen op.  
Het gezin woont in Leiden op respectievelijk Plantage 16 en Rapenburg 8.  
 
Werkzaamheden 
Hij is dan schelpkalkfabrikant en firmant bij van Houten & Zillesen, ook wordt hij genoemd als 
handelaar in bouwmaterialen.  
 
Nevenfuncties 
Tussen 1881 en 1900 is hij lid, bestuurslid en/of commissaris van diverse verenigingen, 
genootschappen en fabrieken. Hij is onder andere diaken bij de Doopsgezinde Gemeente, lid van de 
Maatschappij tot Nut van het Algemeen, departement Leiden, van de Commissie voor de  
Volksbijeenkomsten, secretaris van de maatschappij voor Toonkunst, commissaris bij de  
Nederlandsche Grofsmederij, idem bij de stedelijke gasfabriek, de Rijnlandse Bankvereniging, 
bestuurslid van de Stedelijke Werkinrichting  (uit de gemeenteraad), van de Districts-cie. ter 
ondersteuning v. d. gewapende dienst in Ned en als penningmeester lid van het college van regenten 
van de Rijkswerkinrichting voor Vrouwen en het Huis v. Bewaring te Oegstgeest, van 1892-1900. 
 
Gemeenteraad 
In 1887 wordt hij voor de Liberalen gekozen in de gemeenteraad waar hij dertien jaar deel van zou 
uitmaken.  

 



 
In 1901 stelt hij zich op eigen verzoek niet meer herkiesbaar. In een afscheidsbrief aan de 
raadsvergadering (juli 1901) laat hij weten dat zijn medicus hem ontraadt gedurende langere tijd in 
warme lokalen te verblijven: reden 
waarom hij per brief afscheid neemt. Een 
jaar later overlijdt hij, redelijk 
onverwachts, op 63 jarige leeftijd. 
  
Overlijden 
Het Leids dagblad van 10 juni 1902 
vermeldt een enorme opkomst bij de 
begrafenis.  
Dominee Kutsch Loyenga roemt hem om 
zijn vriendelijkheid en voorkomendheid, 
zowel bij het uitoefenen van zijn functies 
als in zijn zaak.  
Hij memoreert zijn inzet voor de stad via 
zijn lidmaatschap van de raad en vele 
andere verenigingen en nutsinstellingen. 
Ondanks zijn vele openbare functies was 
hij blijkbaar niet iemand die heel sterk op 
de voorgrond trad: Kutsch noemt hem in 
ieder geval “ geen publieke figuur” .  
Na zijn dood verhuist zijn vrouw op enig 
moment naar Haarlem en in 1908 naar 
Den Haag waar zij in  
1920 overlijdt. 
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