
 

Paulus Jacobus Zuurdeeg (1810-1867) zandgraf 222, vak F 
Dekenfabrikant 
 

Personalia 

Geboren: 16 januari 1810 te Leiden 

Zoon van: Jan Zuurdeeg en Jacoba Catharina van der Maas 

Gehuwd met: Johanna Carolina Tengeler op 20 augustus 1834 te ’s-Gravenhage 

Overleden: 3 maart 1867 te Leiden 

Begraven: 7 maart 1867 
 

Samenvatting 

Paulus Jacobus Zuurdeeg, in 1810 te Leiden 

geboren, is gedurende zijn werkzame leven 

dekenfabrikant en eigenaar van de door hem 

en zijn vader opgerichte firma Jan Zuurdeeg 

& Zoon te Leiden. Vader Jan was al in 1805 

begonnen met een wollendeken- en duffel-

fabriek1.  

 In 1834 trouwt Paulus Jacobus Zuurdeeg 

met de Haagse Johanna Carolina Tengeler. 

Zij krijgen elf kinderen waarvan zes vroeg 

overlijden. Drie van zijn kinderen en zijn echt-

genote zijn ook op de begraafplaats Groene-

steeg begraven. 

 Als vader Jan in 1857 overlijdt is Paulus 

Jacobus de enige directeur van het familie-

bedrijf. Dat zal hij slechts tien jaar blijven, want 

zelf overlijdt hij op zondag 3 maart 1867 en 

wordt hij vier dagen later begraven. 

 
Paulus Jacobus Zuurdeeg 

 Paulus Jacobus Zuurdeeg is, naast zijn werkzaamheden voor de firma, actief in 

diverse nevenfuncties. Hij zet zich onder andere in om de kinderarbeid in fabrieken te 

beperken. Na zijn overlijden nemen twee van zijn zonen de leiding van het bedrijf over.  

 

Volledige versie 

Ouders en jeugdjaren 

Paulus Jacobus Zuurdeeg wordt geboren 16 januari 1810 te Leiden als zoon van Jan 

Zuurdeeg (1783-1857) en Jacoba Catharina van der Maas (1783-1821). Het gezin 

Zuurdeeg-van der Maas is Nederlands Hervormd en Paulus wordt op 28 januari 1810 

in de Hooglandse Kerk gedoopt.  

                                            
1 Duffel is een zware, ruwe, wollen stof die oorspronkelijk in het Belgische Duffel werd vervaardigd. 



 
Doopboek 1804-1811 Hooglandse Kerk 

 

Van zijn eerste levensjaren is verder niets bekend. We komen Paulus Jacobus, die op 

elfjarige leeftijd zijn moeder verliest, weer tegen in het Burgermeestersdagboek 1818-

1825, waarin staat vermeld dat hij op 11 juli 1825 ‘met toestemming van zijn vader’ een 

paspoort krijgt om naar Dabrichem te reizen. Wat hij daar ging doen is onbekend, 

misschien zijn licht opsteken bij een buitenlandse textielfabriek? 

 Een vermeldingswaardig feit uit het leven van Paulus Jacobus is dat hij heeft deel-

genomen aan De Tiendaagse Veldtocht tegen België (2-12 augustus 1831) waarvoor 

hij het herinneringskruis heeft gekregen.  

 

Huwelijk en gezin 

Paulus Jacobus Zuurdeeg trouwt op 20 augustus 1834 te ’s-Gravenhage met Johanna 

Carolina Tengeler, die in deze stad op 7 april 1813 is geboren. Het echtpaar krijgt elf 

kinderen waarvan er zes vroeg overlijden.  
 

 
Huwelijksakte (deel) 

 
Vennoot van de firma Jan Zuurdeeg en Zoon 
In de akte van 18 december 1840, opgesteld door notaris Abraham Zuurdeeg, staat 

dat Jan Zuurdeeg met zijn zoon Paulus Jacobus een vennootschap aangaat, 

bestaande uit ‘het uitoefenen der Deken- en Duffelfabrijk en Handel, onder de firma 



Jan Zuurdeeg en Zoon’. Het bedrijf bestaat dan al sinds 1805. In de akte wordt onder 

andere bepaald dat “na het overlijden van den Heer Jan Zuurdeeg, de Heer comparant 

Paulus Jacobus Zuurdeeg de zaak nog gedurende zes maanden na het overlijden voor 

gemeen-schappelijke rekening zoude aanhouden, en het regt hebben om zaken onder 

dezelfde firma en voor zijne rekening aan te houden en de gebouwen en de activiteiten 

der vennootschap over te nemen tegen zodanige waarden als dezelve op de boeken 

der vennootschap zullen aangeschreven staan, mits omtrent die keuze binnen vier 

maanden na dat overlijden declarerende”. 

 Het bedrijf is gevestigd op de Oude Singel en gaat door het leven onder de naam 

“De Blauwe Klok” (zie verder voor een kader over de fabriek). 

 
De firma Zuurdeeg en Zoon aan de Oude Singel (ca. 1900) 

 

 Vader Jan maakt het vijftigjarig bestaan van de firma in 1855 nog mee, maar overlijdt 

vrij kort daarna, op 21 september 1857, 74 jaar oud. Hierna zet Paulus Jacobus het 

bedrijf alleen voort. 
 

Nevenfuncties 

Paulus Jacobus Zuurdeeg heeft in de loop van zijn leven diverse nevenfuncties: 

- Commissaris van de Spaarkas van het Leydse Departement der Maatschappij tot 

Nut van ’t Algemeen (1850);  

- Medeoprichter van de vennootschap Uitoefening van De Nieuwe Sociëteit op de 

Ruïne binnen Leiden (1852); 

- Lid van een gemeenteraadscommissie die belast wordt met het bestuur van een 

werkhuis voor Behoeftigen waar mensen naar vermogen arbeid kunnen verrichten 

tegen genot van voeding en enig loon (1852); 



- Praeses van de diakenen der Nederlands Hervormde Gemeente (1857); 

- Bestuurslid van een nieuw op te richten Nijverheids-vereniging (1861). 

Verder is hij lid van de bestuurscommissie van het werkhuis in de Morspoortkazerne 

en eerste ondertekenaar van een aan de Koning gerichte petitie, in 1863 opgesteld 

door 32 Leidse fabrikanten, teneinde een regeling te ontwerpen om de kinderarbeid te 

beperken. 

 

Overlijden 

Op 10 mei 1864 overlijdt Jacobus’ vrouw Johanna Carolina Tengeler. Zij wordt op de 

begraafplaats Groenesteeg begraven in zandgraf 222. Een kleine drie jaar later, op 3 

maart 1867, overlijdt Paulus Jacobus Zuurdeeg, 57 jaar oud. Hij laat een gerenom-

meerde en bloeiende onderneming achter voor zijn twee zoons Willen Carel Zuurdeeg 

(1836-1905) en Jan Boudewijn Zuurdeeg (1838-1903), die de leiding van het bedrijf 

overnemen op respectievelijk 30- en 28-jarige leeftijd. 
 

 

Overlijdensakte 
 

 
Overlijdensadvertentie (Leydse Courant 8 maart 1867) 

 

Op 7 maart 1867, vier dagen na zijn overlijden wordt Zuurdeeg in zandgraf 222 

begraven. Het graf was door hem al op 5 december 1833 gekocht om er zijn 55-jarige 



zwager Paulus van der Maas in te begraven (5 december 1833). Verder zijn in dit graf, 

behalve deze Paulus en het echtpaar Zuurdeeg-Tengeler nog tien andere personen 

begraven, die de volgende relatie tot Paulus Jacobus Zuurdeeg hebben: 

- Josina Minne: zijn grootmoeder van moeders 

kant (3 januari 1834; 88 jaar); 

- Petrus Jacobus van der Maas: een andere 

zwager (19 april 1839; 68 jaar); 

- Josina Jacoba Zuurdeeg: een zus (28 juni 

1845; 34 jaar); 

- Pieter Muller: neefje, zoontje van zus Josina 

Jacoba (27 mei 1846; 13 maanden); 

- Anthonia Wilhelmina Muller: nichtje, dochter 

van zus Josina Jacoba (6 april 1868; 24 jaar); 

- Tekla Carolina Zuurdeeg: kleindochter, 

dochter van zoon Jan Boudewijn (3 mei 

1877; 1 maand); 

- Willem Carel Zuurdeeg: achterkleinzoon, 

zoon van Paul Louis Carel Julius Zuurdeeg 

een kleinzoon van Paulus Jacobus (3 

augustus 1899; 5 maanden); 

 
Zandgraf 222 

- Paul Joan Zuurdeeg: achterkleinzoon, zoon van Paul Louis Carel Julius Zuurdeeg 

een kleinzoon van Paulus Jacobus (25 februari 1907; 5 maanden); 

- Paul Louis Carel Julius Zuurdeeg: kleinzoon, zoon van Willem Carel Zuurdeeg (27 

april 1920; 54 jaar); 

- Joanna Alberdina Heintz: echtgenote van kleinzoon Paul Louis Carel Julius 

Zuurdeeg (28 april 1952; 74 jaar). 

 

 
 

De dekenfabriek Zuurdeeg (1805-1933) 
 

Start van het bedrijf 

Jan Zuurdeeg, geboren op 10 juli 1783 in Leiden, begon op 5 augustus 1805 op de 

Oude Singel in gehuurde panden, die hij later kocht, een dekenfabriek. Deze oude 

panden, waar al eerder de brouwerij “De Klock” en een weverij had gezeten, stonden 

bekend als “De Blauwe Klok”.  

 Jans vader was een deken- en duffelfabrikant, die reeds in 1787 stierf, zijn vrouw 

met drie jonge kinderen (twaalf, tien en de drie jaar oude Jan) achterlatend. Het was 

aanvankelijk een klein bedrijf: in 1814 werkten er minder dan tien knechten. Nadat 

Jan in 1807 het huis naast De Blauwe Klok kocht, huwde hij datzelfde jaar met 

Jacoba Catharina van der Maas en woonde er tot zijn dood in 1857. Het complex is 

in 1877 afgebrand en de huizen, die daarna zijn gebouwd, zijn in 1961 afgebroken 

voor een grote doorbraak ter hoogte van de Pelikaanstraat voor een nieuwe noord-

zuidverbinding als onderdeel van de zogenaamde cityring. Ter herinnering aan De 

Blauwe Klok heeft een poort op deze plaats de naam “Klokpoort” gekregen. 



Uit de akte van een boe-

delscheiding in 1831 blijkt 

dat het complex zonder 

voorraden en gereed-

schap-pen ƒ 3.500,- waard 

is. Tot het bedrijf behoren 

nog twee droogramen die 

buiten de Marepoort staan. 

 

 
Straatnaambord 

Vennootschap onder firma 

In 1840 gaan Jan Zuurdeeg en zijn zoon Paulus Jacobus een vennootschap onder 

firma aan met de naam Jan Zuurdeeg en Zoon. Ter gelegenheid van het 50-jarig 

bestaan van het bedrijf verschijnt op 4 augustus 1855 in de Leidsche Courant het 

volgende bericht: 

Wij achten het voor de ingezetenen eener stad als Leyden, wier bloei en welvaart 

voor een groot deel van het fabriekswezen afhangt, de vermelding waardig, dat het 

heden de dag is waarop de Heer J. Zuurdeeg voor vijftig jaren zijn fabriek in wollen 

dekens alhier begon, die hij thans met zijnen zoon onder de firma J. Zuurdeeg & 

Zoon voortzet. Heeft hij gedurende dit tijdsverloop, gelijk bekend is, aanmerkelijk 

mogen uitbreiden, hij is tevens rusteloos en met goed gevolg werkzaam geweest 

aan de ontwikkeling en volmaking van het vak zelf waartoe zij behoort. Dit laatste 

verdient openlijk en dankbaar erkend te worden, want waarlijk onze stad mag er 

roem op dragen eenen fabrikant te bezitten wiens industriële verdiensten reeds in 

1808 met zilver bekroond werden en die ook naderhand op elke tentoonstelling waar 

belooningen van dien aard werden uitgereikt, zelfs nog op de laatste te New York, 

eenen eereprijs behaalde. Indien wij niet bepaaldelijk van den Heer Z. als fabrikant 

gewaagden, zouden wij nog rijke stof vinden over zijne veelvuldige werkzaamheden 

en betrekkingen ten algemeenen nutte in maatschappij en kerk uit te weiden, die hij 

met zooveel ijver en christelijken zin vervuld heeft en in weerwil zijner hooge jaren 

blijft vervullen. Doch ’t zou zijne bescheidenheid en nederigheid evenmin behagen 

als die vermelding noodig zou zijn bij eene bevolking, bij welke de edele grijsaart ook 

uit dien hoofde zoo gunstig bekend staat. 

Na de dood van zijn vader in 1857, zet 

Paulus Jacobus het bedrijf alleen voort. Als 

hij tien jaar later overlijdt, zijn het zijn zonen 

Willem Carel en Jan Boudewijn die de lei-

ding overnemen. Willem Carel studeert op 

dat moment theologie, maar breekt deze 

studie af om in het familiebedrijf te gaan 

werken. Zijn jongere broer Jan Boudewijn, al 

werkzaam in de firma, beschouwt hem daar- 
 

Visitekaartje “De Blauwe Klok” 

om als een indringer. Dit leidt echter niet tot echte problemen: beiden accepteren de 

situatie.  



 Op 20 juni 1877 wordt het bedrijf getroffen door een grote brand. Het Leidsch 

Dagblad meldt het volgende. Het vuur nam zulk eene uitbreiding, dat even nadat 

eenige personen voor het eerst de vlammen uit het dak hadden zien slaan, de 

geheele fabriek van boven tot beneden één vuurpoel geleek, waaruit de vlammen 

een ongelooflijke hoogte met knetterend geweld opstegen, zelfs zoo dat een groot 

gedeelte der stad er door verlicht werd en de hitte aan de overzijde zoo sterk was, 

dat vele toeschouwers het niet konden uithouden. 

 Door deze brand worden alle gebouwen, machinerieën, woonhuis, magazijn en 

kantoor in de as gelegd. Het terrein wordt verkocht aan De Fremery, eigenaar van 

de Zoutkeet, maar het antieke poortje met de Blauwe Klok wordt meegenomen naar 

de nieuwe locatie. De broers Zuurdeeg kopen direct andere panden aan de Oude 

Singel van de firma J.J. Krantz & Zoon, die met hun aldaar gevestigde dekenfabriek 

geen succes hebben en deze daarom van de hand doen. Dat de broers Zuurdeeg 

voortvarend te werk gaan blijkt uit een brief van 30 juni 1877, slechts tien dagen na 

de brand. Hierin schrijven zij: Op 1 augustus beginnen wij onze werkzaamheden te 

hervatten in de gisteren aangekochte Wollen Dekenfabriek der firma J.J. Krantz en 

Zoon, zodat wij ons aanbevelen bij behoefte aan nieuwe wollen dekens. De koopakte 

wordt op 31 juli 1877 door notaris Mr. J.M. Gordon opgemaakt en het bedrag van de 

koop bedraagt ƒ 29.900,-  

 De beide vennoten Willem Carel en Jan Boudewijn moderniseren het bedrijf: zij 

schaffen nieuwe werktuigen en stoommachines aan en breiden de werkruimte uit.  

 De machinerieën zijn dan wel up-to-date, de panden zelf nogal bouwvallig. B&W 

besluiten dat deze moeten worden afgebroken en nieuw moeten worden 

opgebouwd. Dat gebeurt in het jaar 1895 en op de nieuwe gevel verschijnt het 

opschrift: “1805  JAN ZUURDEEG EN ZOON  1895”. Het antieke poortje uit 1652 

wordt in de oorspronkelijke toestand in de gevel van het kantoor ingemetseld. In 

1899 heeft de fabriek 29 werklieden. 
 

 
De panden van Jan Zuurdeeg en Zoon (Oude Singel 174-182, ca. 1915) 

 



 

 
Het antieke poortje 

 In 1903 overlijdt de jongste firmant Jan 

Boudewijn en laat de gezondheid van de andere 

firmant, Willem Carel te wensen over. Het aandeel 

van Jan Boudewijn gaat over naar zijn zoon 

Frederik Carel (1873-1936) en Willem Carel wordt 

opgevolgd door zijn zoon Paul Louis Carel Julius 

(1865-1920).  
 

 
Dekenloodje Zuurdeeg  

 

 Bij gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de firma op 5 augustus 1905, 

wordt de oudste firmant, Paul Louis Carel Julius, benoemd tot Ridder in de Orde van 

Oranje-Nassau. Het feest zelf wordt gevierd met een boottocht voor familie, 

kennissen en personeel, die vertrekt vanaf de fabriek aan de Oude Singel. Aan boord 

is ook een muziekkorps van de Schutterij. 

 In 1910 wordt het fabrieksgedeelte uitgebreid, waarmee één geheel wordt 

gekregen dat zich uitstrekt van Oude Singel 174 tot en met 182. Op 1 april 1916 

treedt Paul Louis Carel Julius wegens gezondheidsproblemen uit de firma en zet 

Fredrik Carel deze alleen voort. Door toenemende concurrentie breken er moeilijke 

tijden aan voor het wollendekenbedrijf. In 1930 wordt nog wel het 125-jarig bestaan 

gevierd, maar met ingang van 1 oktober 1933 wordt het bedrijf stilgelegd en worden 

de ruim 50 personeelsleden ontslagen. Op 23 april wordt de firma Zuurdeeg en Zoon 

officieel opgeheven. Het uit 1910 daterende fabrieksdeel wordt afgebroken om 

plaats te malen voor een appartementengebouw. 
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