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TWEE JUBILEA

Vijfenveertig jaar Oudheidkundige Kring!

Nummer hondervijfentwintig van Mededelingen en Ambt en Heerlijkheid.

Door de loop van het jaar gedenken we het vijfenveertig jarig bestaan van onze Oudheidkundige Kring

Rheden-Rozendaal. Conform de statuten wordt getracht door onder andere het houden van lezingen,

het bijhouden van een bibliotheek met historische boeken, het organiseren van excursies enz de kennis van

de geschiedenis van land en volk van de Veluwezoom, in het bijzonder van de gemeenten Rheden en Rozen-

daal te bevorderen. De excursie van dit jaar op 27 augustus naar de "Herrensitze" in de omgeving van Wezel

was in verband met dit jubileum weer een bijzondere gebeurtenis.

Voor het bereiken van onze doelstelling verscheen in juni 1954 het eerste nummer van de Medelingen, een

stencilt je van acht pagina's van de hand van de secretaris en medeoprichter E.I. (Kruijswijk) Jansen. Hij

heeft de redactie gevoerd over 75 nummers. In de loop der jaren zie je het blad veranderen van kleine naar

wat grotere artikelen, vervolgartikelen en themanummers en vanaf nummer 70 met illustraties.

Vanaf nummer 76, verschenen juli 1983, is er een redactiecommissie voor Ambt en Heerlijkheid,

de nieuwe naam van het blad. Van deze commissie, wisselend van samenstelling, maakt Jolle Baltjes al die

jaren deel uit. Hij is de eindredacteur van de laatste vijftig nummers. Het bestuur is hem daar zeer erkente-

lijk voor en wil hem ook op deze plaats voor al zijn werkzaamheden bedanken.

Voor u ligt nu nummer hondervijfentwintig. Een bijzonder nummer namelijk het eerste produkt van de

werkgroep Ondersteuning Historische Activiteiten. Een nummer waaraan heel veel onderzoek is vooraf

gegaan en het resultaat mag er wezen! Gezien het huidige resultaat heeft de werkgroep zich bewezen en het

bestuur spoort vanaf deze plaats de leden van de werkgroep aan door te gaan met dit belangrijke werk.

Het blad is een veelgelezen bron van plaatselijke en regionale geschiedenis geworden. Momenteel wordt

Ambt en Heerlijkheid verzonden naar ruim 400 adressen.

Wim Meijerink
voorzitter



INLEIDING

L 1995 werd binnen de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal een aantal

werkgroepen gevormd waaronder een werkgroep Ondersteuning Historische

Activiteiten. Datzelfde jaar was uitgeroepen tot jaar van het Industrieel Erfgoed en

de leden van deze werkgroep besloten bij dit thema aan te sluiten. Over verschillende

bestaande en/of verdwenen industrieën binnen de gemeente Rheden bestaan al publicaties. Maar

nog niet over de leerlooierijen en daarom werd gekozen voor een onderzoek naar die bedrijfstak

die ook in onze gemeenten heeft bestaan.

Het is een lange speurtocht geworden die terugging tot ver in de negentiende eeuw.

Een boeiende tocht naar de vervaardigers van leer, een product dat iedereen kent.

Maar voordat het leer gebruiksklaar is heeft het een lange rij bewerkingen ondergaan.

Dat bewerkingsproces van dierenhuid tot leer vindt plaats in leerlooierijen. In Velp, Dieren

en Rozendaal zijn vanaf het midden van de negentiende eeuw leerlooierijen in bedrijf geweest

en daarover gaat dit verhaal.

Met een beknopte verhandeling over het proces van looien begint het verhaal; beknopt omdat

daarover al veel publicaties bestaan. Achtereenvolgens wordt dan ingegaan op de looierijen

die in Velp, Rozendaal en Dieren hebben bestaan. De nabeschouwing besluit het verhaal met

aspecten van technische, sociale en economische aard, die verband houden met de beschreven

leerlooierijen.

De medewerkers van het historisch archief van de gemeente Rheden zijn wij erkentelijk voor

hun ondersteuning.

Frans Nas en Harrie Wegman

Bilthoven/Velp 1999
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Prent van het nathuis,
uit de encyclopedie van Diderot en d'Alembert, 18" eeuw

4

In de ronde putten links werden de huiden geweekt en ont-
i daan van conserveringszout, aanwezige mest, bloed
,en slijm. In de daaropvolgende putten werden de huiden
i.behandeld met een kalkoplossing. Hierdoor gingen de hui-
I den iets zwellen. Na enige tijd kwamen bacteriën en eiwit-
,afbraakproducten in deze kalk-
oplossing vrij. Deze stoffen
tasten de zachte slijmlaag van
de opperhuid aan en zo kwa-
men de haren los te zitten.
Als de haren voldoende los
zaten werden de huiden op
de looiersboom onthaard.
Dan werd de huid omgekeerd
en met een ontvleesmes wer-
den overtollige vlees- en vet-
[resten verwijderd.
~Als na nog enkele bewerkingen
de huiden gezuiverd waren
hield men een bloothuid, kort-
weg bloot genoemd, over.
Om bloot te kunnen gebruiken
voor schachtleer van schoenen
moesten de huiden dunner
worden gemaakt. Dat gebeurde
,door van de vleeszijde zoveel
huid weg te snijden tot de
gewenste dikte was bereikt.
Na dit egaliseren werden de
huiden in een put in beweging
,gehouden met een gezeefde
oplossing van duiven- of
kippen- of hondenmest, hierdoor werden eiwitresten los-
geweekt en werd de nerf zacht en soepel gemaakt. Dan vond
het plantaardige looien plaats met eek ook wel run ge-
naamd, dat gemalen eikenbarst is. Dat duurde zolang
tot de buitenlagen doordrongen waren van looistof.
Vervolgens werden-de huiden één voor één in een andere
put gelegd, tussen elke huid werd een laagje eek gestrooid
en daarna werd
'de put gevuld met water. Afbankelijk van de dikte van de
bloten duurde dit proces van ongeveer 9 maanden tot 2 jaar.
Dan werden de huiden gespoeld in kuipen of in een stro-
mende beek. De huiden werden gedroogd en tenslotte von-
den nog bewerkingen plaats onder andere om het leer te
verdichten.



LEERLOOIERI.JEN IN DE GEMEENTEN RHEDEN EN ROZENDAAL

Ler is een product dat iedereen kent van
schoenen, tassen, kleding, gereedschappen,

het kraanleertje, de pomerans op de biljart-

keu enzovoorts. Maar voordat het leer bruik-

baar is om er dergelijke producten van te
maken, heeft het een lange rij bewerkingen

ondergaan. Het verwerkingsproces van

dierenhuid tot leer heet looien. Over dat oude
ambacht dat ook in onze gemeenten werd
beoefend gaat dit speciale nummer van Ambt

en Heerlijkheid, dat verschijnt in het kader

van het negende lustrum van de Oudheid-
kundige Kring Rheden-Rozendaal.

Een oud ambacht
In 1975 werd in 's-Hertogenbosch de fundering blootgelegd van
de in Nederland oudst bekende leerlooierij uit de lle of 12e
eeuw. Maar al 33 eeuwen geleden looiden de Egyptenaren hui-
den met aluin. De Hebreeën looiden hun huiden op een plant-
aardige manier, door eikenbast te gebruiken. Een huid looien
wil zeggen dat die huid met looistoffen zodanig wordt bewerkt
dat ze niet meer kan gaan rotten en soepel opdroogt. De ge-
.bruikte looistoffen gaan een chemische reactie aan met de huid
waardoor dat proces tot stand komt.

Het looien van leer was vroeger een langdurig en arbeidsinten-
sief proces. Eerst moesten de huiden helemaal worden ontdaan
van het nog aangehechte vlees. Vervolgens werden ze in putten

of kuipen gelegd met onder, tussen en boven de huiden steeds
een laag gemalen eikenschors het zogenaamde run. Hierin ble-
ven de huiden zo'n vijf maanden liggen weken. Daarna werden
de kuipen leeggehaald en ondergingen de huiden nog twee tot
vier keer dezelfde behandeling. De doorweekte huiden werden
uit de kuipen getrokken en in een volgende kuip uitgespreid:
een zwaar karwei. Wanneer dat nodig was werden de huiden
nog onthaard en daarna gespoeld en gedroogd. Door de ge-
droogde huiden te walsen werd de structuur versterkt. Verdere
bewerkingen waren het splitten van de huiden in twee lagen en
tenslotte het verven. Afhankelijk van het soort huid duurde het
hele proces van leerlooien gemiddeld drie jaar.
De looier moest naast een goed vakman ook een goed koopman
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MEN:; E L Y IC eED R Y F. 119

DEL EDE R Ij ERf. 1DER.

'Vat helpt de Ilaavern y)Dal! '< bdl vergeet en zy.

De lederbereider uit Het menselyk bedryf, door
Johannes en Caspaares Luiken 1694. Amsterdam

De kuiplooiing, het aanvoeren van de manden met run
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De looier moest naast een goed vakman ook een goed koopman
zijn. De inkoop van de huiden vereiste vakkennis. Het slachten
kan bijvoorbeeld van invloed zijn op de kwaliteit van de huid,
maar ook de plaatselijke situatie waar het dier is opgegroeid.
iet alleen voeding van het dier, maar ook een lang verblijf van

de huid in de zon zijn van invloed op de kwaliteit van de huid.
Goede en voordelige inkoop bepaalde voor een deel al het be-
drijfsresultaat. De kwaliteit van het eindproduct werd daarnaast
sterk bepaald door de wijze van looien. Daarop moest de looier
dus nadrukkelijk toezien. Tenslotte was het zaak de markt te
kennen en in de gaten te blijven houden. Als de looier daartoe
in staat was kocht hij bij dalende prijzen meer huiden in. De
gekochte huiden bleven vaak maanden in de kuipen en daarna
vond het touwen (= het afwerken) pas plaats. Een lichte stijging
van de conjunctuur daarna leverde de looier extra winst op.

Waar stonden leerlooierijen?
Voor slagers waren de huiden van
geslachte dieren een restproduct
dat ze kwijt moesten. Schoen-
makers hadden huiden nodig voor
leer om schoenen te maken en te
herstellen. Die twee bedrijfstakken
vonden elkaar op lokaal niveau dan
ook snel om zaken te doen. Op ver-
schillende plaatsen in ons land ont-
stonden zo familiebedrijfjes, die
het schoenmakersvak combineer-
den met het leerlooien. Het gezin
van de schoenmaker werkte met
name in het voor- en najaar hard
mee in de leerlooierij. 's Winters
kon er niet worden gewerkt omdat
de kuipen dan bevroren waren.

Vanaf het moment dat er meer hui-
den voor bewerking werden aangeboden ontstonden grotere
leerlooierijen. De ondernemer, die zich als leerlooier vestigde,
moest kapitaalkrachtig zijn. De huiden, die het grootste deel
van zijn kapitaal vormden, konden immers pas na een
bewerkingsproces van zo'n drie jaar worden verhandeld. Maar
daar stond tegenover dat voor het behandelen van enkele hon-

derden huiden de looier slechts één enkele werkman nodig had.
Het was hard en zwaar werk en bovendien niet ongevaarlijk
omdat de huiden de miltvuurbacterie bevatten, die een dode-
lijke besmetting kon veroorzaken. Menig looier is dan ook ge-
storven als gevolg van besmetting met de miltvuurbacterie.

Voor het vestigen van een leerlooierij was de directe nabijheid
van stromend water essentieel. Dit water mocht bovendien niet
ijzerhoudend zijn. Daarnaast was een locatie aantrekkelijk als
er eiken wallen met akkermaalshout aanwezig waren. Voor het
looien werd het run gebruikt, dat is in runmolens fijngemalen
eikenschors.

Locaties in de gemeenten Rheden en Rozendaal
In de 1ge eeuw ontstonden in Velp, Dieren en Rozendaalleer-
looierijen. Er was goed water aanwezig en ook akkermaals-
hout ontbrak niet. In Velp zijn aan de leerlooierijen de namen
van Avelingh, Thomassen Czn, Ter Linden, Leenarts en van
Wijk verbonden. De naam van der Kloot Meijburg staat in
Dieren centraal, als uiteindelijke eigenaar van twee looierijen.

Aan de Rozendaalse beek nabij het hertenkampje pachtte in
1862 Otto Ketz een stuk grond van de familie Torck van Rozen-
daal, waarop hij een leerlooierij bouwde.

De bedrijven werkten met slechts een paar werknemers. In de
arbeidsregistraties komen geen jongens beneden zestien jaar
voor. Dat kan te maken hebben met de zwaarte van het werk,
zoals het verplaatsen van de zware natte huiden uit de kuipen,
maar mogelijk speelden ook de gezondheidsrisico's door on-
der andere de miltvuurbacterie hierbij een rol.
Jubileum
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Deze kaart uit 1867 toont dat
Velp nog betrekkelijk dun be-
volkt was. De leerlooierijen
werden hier gesticht aan de
randen van de toenmalige be-
bouwing langs de loop van de
beken.



LEERLOOIERIJ AVELINGH
In de 1ge eeuw verschijnt. de familie Avelingh
als steenfabrikant in Westervaart en Angerlo.
Maar de naam Avelingh duikt al eerder op: in
1761 schrijft Evert Avelingh zich in bij de
verpachting van de stads steenbakkerij te Arnhem.
In 1824 komt de naam voor van H. Avelingh,
plaatsvervangend vrederechter te Velp. Het steen-
bakken zit de familie kennelijk in het bloed: ook
molenaar Hendrik Avelingh begint met steen-
bakken. Zijn beide zonen Coenraad Cornelis
(1821) en Tieleman (1823) staan in het bevol-
kingsregister vermeld als steenfabrikanten. Een
derde zoon, Johannes Willem Urselinus (1828)
wordt in 1858 als leerlooier genoemd, vermoe-
delijk in wat toen het bedrijf was van zijn vader.
In juni van datzelfde jaar namelijk geeft
H. Avelingh te kennen dat hij een perceel grond
en huis heeft gekocht, sectie D nr. 139, en aldaar
wenst op te richten een leerlooierij! Hij verzoekt
het college van B&W toestemming tot oprich-
ting daarvan.

LEERLOOIERIJEN IN VELP

t.
-...

o

! e t b
"I{ • \

• l.
r 0

c Terrein leerlooierij Avelingh
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Een proces-verbaal beschrijft wat er verder gebeurde:

"Op hed~n den zeventienden july 1800 achtenvijftig
hebben: wij burgemeester en wethouders van
Rhedenons begeven naar Velp, gemeerue.Rheden,
teneinde het onderzoek de commodo en incommodo
(betreffende voor- en nadelen van de zaak) te stel-
lenaan het verzoek van den Heer H. Avelingh. te
Velp om ili woning gelegen te Velp bij de oude kerk
N 131 kadastraal bekend sectie D Nommer 139
huis, schuur en erf, Nommer 138 boomgaard en
Nommer 140 bouwland deze leerlooijerij'op te
rigten.Waama wij, na het terrein in oogenschouw
te hebben genomen zijn overgegaan tot het horen
in hun belang de bewoners van de nabijgelegen
percelen.we hebben gehoord.

1. Jan van Binsbergen bewoner van een perceel
gelegen naast aan de op te tigten leerlooijerij van
H. Avelingh. welke verklaart tegen de oprigting
geen bezwaar te hebben.
Voorgefezen en getekend w.g. J. van Binsbergen

2. BerêndBlokhuis, bewoner als voren.welke ver·
klaaft geen bezwaren te hebben tegen het verzoek
van H.·Avilingh om een leerlooijerij inde beven
bedoelde plaats op te rigten.

w.g. B. Blokhuis

4. Ane Feith, bewoner als voren welke verklaart
geen.bezwaar te hebben tegen het verzoek van de
heerH. jivelingh om op bovengenoemde plaats ene
leerlootjerij op te rigten.
Voorgel~zenen getekend w.g. A. Feith.

-In:de naam van de wet proces-verbaal
opgemaakt enz."

Diezelfde dag wordt besloten aan de heer
H. Ave1ingh de gevraagde vergunning te ver-
lenen zoals uit nevenstaand document blijkt.
Opmerking: Hendrikus Avelingh was raads-
lid van 1832 tot 1871 en ten tijde van zijn
aanvraag wethouder tot 1871.

Tekening verbouwing woonhuis tot leerlooierij Avelingh

.3. Hendrikus [ding bewoner als voren verklaart@
geen bezwaar te hebben tegen het verzoek van .:'"=' ===,~""~;;;;~"".,:=...;;;;....=====c..:;:;,:,,:,,, --,----,,=-,!
H. Avelingh om ene looijerij op bovenbedoelde
plaats 'opte richten.
Voorgelezen verklarende de comparant niet te
kunnen~'s.c~rijven.

Of de onder-
vraagden zich
realiseerden
wat de conse-
quenties waren
van de vesti-
ging van een
leerlooierij in
hun directe
omgeving valt
te betwijfelen.
De bij deze be-
drijven ge-
bruikte open
kuipen, waarin
het looiproces
feitelijk begon,
veroorzaakten

een doordringende stank. Daarvan moeten de omwonenden
zeker last hebben gehad toen het bedrijf eenmaal van start ging.
Van bezwaren daartegen is uit de stukken niets gebleken.

Van 1858 tot en met 1860 maken de stukken melding van de
leerlooierij van de gebroeders Avelingh. Tot 1864 komt alleen
H. Avelingh ter sprake en daarna wordt gesproken over de leer-
looierij van Avelingh. Het lijkt aannemelijk dat zoon Johannes
Willem Urselinus vanaf de oprichting de leerlooier is geweest;
vader Hendrik blijft na 1858 als molenaar vermeld staan.
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De locatie genoemd
In 1876 lenen de gebroeders Coenraad C., Tieleman, en
Johannes W.U. Avelingh van hun schoonzuster Maria
M. Centen een bedrag van f 50.000,00. Als onderpand wordt
genoemd "eene leerlooijerij
aan den Kerkweg" . Dit is de
huidige Stationsstraat en
Kerkstraat.

In 1869 werken bij Avelingh 2 arbeiders voor f 5,00 per week.
Deze bedrijfsomvang lijkt niet gering als men weet dat één
arbeider per seizoen ongeveer 100 huiden kon verwerken.

Bij akte van 20 december
1875 wordt aangegaan:
"... defirma
gebrs. Avelingh vennoot-
schap ten onderwerp
hebbende de handel in
en het vervaardigen van
bouwmaterialen, het
looien van huiden en de
handel in huiden en le-
der, de handel in en het
malen van schors en
graan benevens
landhuishoudelijk be-
drijf"
Staatscourant 29-12-1875

In 1568 is er al
sprake van de
Kerkweg. De
weduwe van
Carel van
Lennep kocht
toen een hof-
stede aan deze
weg van Reyner
Worm. Dit was
waarschijnlijk
een oude hoeve
noordelijk van
de Oude Jan,
waar in het begin
van de vorige
eeuw Christiaan
Henny woonde.
Later stond hier
de leerlooierij
van de gebroe-
ders Avelingh.

Einde van het bedrijf
Avelingh komt in 1880 niet
meer voor in het gemeente-
lijk overzicht van nijver-
heid. Johannes Willem
Urselinus overlijdt in 1881,
maar onduidelijk is wanneer
het leerlooijersbedrijf is ge-
sloten. Bekend is wel dat er
rond 1880 een economische
crisis was; in de periode
1876-1887 ging het ook de
leerindustrie niet voor de
wind. Rond 1880 wierpen
Duitsland en Frankrijk bar-
ricades op tegen invoer uit
Nederland. Gevolg is dat de
prijzen van huiden tot 1893

bijna onafgebroken dalen. En omdat de leerprijzen die bewe-
gingen volgden, werden de winsten kleiner en het bedrijfs-
perspectief onzeker.

Bedrijfsgegevens
In 1863 werken bij Avelingh
drie arbeiders gedurende het
hele jaar. Zij verdienen 's
zomers f 4,50 en 's winters
f 3,60 per week. De toestand
van de leerlooierij wordt dan
gunstig genoemd. Twee jaar later, in 1865, meldt Avelingh dat
er wordt gewerkt met 16 kuipen. In dat jaar werken er vijf
mannen, aan wie hij f 5,00 elk per week betaalt.

Extract register besluiten B & W Gemeente Rheden 1858
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Het kan ook zijn dat het bedrijf niet snel genoeg meeging met
de nieuwe technologische ontwikkelingen, die rond deze tijd
met name in deze bedrijfstak versneld op gang kwamen.

Getuige een advertentie van woensdag 23 april 1884 in het
weekblad voor de gemeente Rheden, hebben de Avelinghs na
1884 kennelijk geen bemoeienis meer met de bewerking van
en de handel in leer. In de bewuste advertentie wordt gemeld
dat "de onderhandse akte van 9 april 1884 van de firma Avelingh
bevat de oprichting van een vennootschap ten ontwerp handel
in en vervaardiging van bouwmaterialen, de handel in en het
malen van schors en graan benevens het landhuishoudelijk be-
drijf enz."
Schors voor de looierij(en) werd al jaren gemalen in de van
Lennepsmolen die sinds 1825 eigendom was van de Avelinghs.
Het perceel omvatte het huis, een schuur, een berg- en varkens-
hok, hof, boomgaard en het daartoe behorende waterrecht, en
verder twee stukken weiland. De van Lennepsmolen is rond
1900 verkocht aan D. Gerritsen.

LEERLOOIERIJ GEBROEDERS THOMASSEN
Cornelis Thomassen (1-8-1817) huwt met Gerardina Wilhel-
mina Jansen (14-11-1815) en uit dat huwelijk worden in Velp
twee zoons geboren: Willem (22-12-1839) en Cornelis (17-
12-1842).

Vader Cornelis Thomassen, gemeenteraadslid doch zonder
verder beroep, wonende te Velp koopt in 1863 van Willem
Peppels van Kampen de kavel grond gelegen te Velp ten zui-
den van den geprojecteerden Arnhem-Zutphensche Spoorweg,
groot dertig roeden en acht ellen, zijnde een gedeelte van het
goed voorkomende in sectie D subnummers 1420 en 1421 zo-
danig als dit gedeelte op het aan deze akte vastgehechte kaartje
in rooden kleur is aangegeven.

Voorwaarde 3 "... dat de koper verpligt zal wezen om steeds
het water van des verkoopers elf en goed, dat
kadastraal gemeente Velp sectie D subnummer
1419 is aangegeven te ontvangen."

Kadrastra!e inmetingstekening, 1862
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In 1870 melden de gebroeders Willem en Cornelis Thomas-
sen dat zij in Velp een leerlooierij willen oprichten. Blijkens
een kaart van 1635 was destijds het voornaamste huis in het
Laar 'de Nord' (hoek Nordlaan en Larensteinselaan). Op de
plaats van deze huizen begonnen de broers Thomassen hun
bedrijf.

Situatie leerlooierij de Nord te Velp met vuilwaterriool. 1901

Vakmanschap
In Nederland ontstonden in Brabant en in de Achterhoek
looierscentra. Daarnaast was er in Freiburg Duitsland een proef-
station voor de leerindustrie. Bekend is dat ook Nederlanders
in Freiburg hun opleiding als leerlooier kregen.

Waar de broers het looiers vak hebben geleerd is niet bekend;
evenmin of zij dit vak beheersten toen zij in 1870 hun bedrijf
stichtten, dan wel zich verzekerden van deskundige looiers-
knechten.
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Bedrijfsgegevens
In 1865 heeft Thomassen vier man personeel in dienst en hij
betaalt hen f 5,00 per week, zomer en winter. In 1890 werken
er zes werknemers en uit een arbeidsenquête van 1892 blijkt
dat de gebroeders Thomassen drie werknemers in dienst heb-
ben. Dat zijn: J. Gerritsen, Velp huisnummer B 31; D. Meurs,
Velp C 10 en G. Meurs, Velp B 595. Over het algemeen waren
fabrikanten in die tijd niet erg scheutig met gegevens over hun
bedrijf. De gebroeders Thomassen vormden daarop een uit-
zondering.

" ... dat 'de leerlooierij in het algemeen over het afgelo-
pen jáar eeneongekende toestand-heeft doorleefd. Vele
jaren ging het steeds terug en ieder vakman gevoelde,
dat er heel wat krachtsinspanning noodig was om zijn
zaak staande te houden, ofschoon vele looiers besloten
huimenzaken te quiteeren, langzaam uit te looien of
eene afwachtende houding aan te nemen. De huiden-
prijzen daalden tot een engekenden prijs, die van het
leder insgelijks, ter nauwernood werd het arbeidsloon
er uitgëhaald.

Inde maand Mei 1895 kwam er ongekende herleving in
de looierij, de looier dacht dat de vette jaren in aantogt
waren, zulks had zijn oorzaak, doordat America den
doorslag gaf op de Europesche markten, want zijn syn-
diéaten van kapitalisten zochten de huiden in handen te
krijgen.werkochten tot hooge prijzen en wisten kunst-
matig een tijdlang de markt staande te houden totdat
hun doelbereikt was. De huidenprijzen rezen JOO%en
meer. Voor de maand Mei betaalde men voor Inlandse
gezouten-huiden 12 ct per 1/2 kg.

In de maand Juni 24 ct per 1/2 kg en andere soort West
1. van 24 ct per 1/2 kg tot 48 ct per 1/2 kg.
Het leder kwam tot stijging van 18 tot 25%. Eindelijk
meende men het hoogste standpunt bereikt te hebben
maar het tegendeel had plaats, want in de maand Au-

Wanneer in 1896 de gemeente Rheden informatie over het
bedrijf wil hebben voor het Gemeenteverslag wordt iets dui-
delijk over de economi che situatie van de bedrijfstak van des-
tijds. De heren Thomas en berichten de gemeente Rheden als
volgt:

gustus 1895 deed een huidenveiling te Antwerpen het
gunstige blaadje omslaan en inplaats dat er kooplust
bestond, was ieder looier bevreesd om te koopen en
bleven de Importeurs met hunne huiden zitten. De
looiers wilden hun gemaakte winst niet geven voor dure
huiden, omreden zij de bestaande toestand niet ver-
trouwden. Te meer nog, daar het leder in prijs niet
geevenredigd stond tot de ruwe huiden. Men bleef eene
afwachtende houding aannemen en .looide weinig in,
evenwel kan het niet uitblijven of bij eventuele behoefte
zullen de prijzen van het leder moeten stijgen daar er
weinig is ingewerkt geworden en de koopers zich terug-
gehouden hebben.

Dat bovengenoemde toestand op de schorsprijzen on-
gunstig werkt behoeft geen betoog, want hetgeen zelden
gebeurd is, is dat thans nog partijen schors van het
vorig jaar worden aangeboden, welk een gevolg is van
de malaise in de looierij. Ruim 400 st. zware huiden
zijn door ons slechts ingewerkt en hebben het getal
knechten beperkt tot 4 mannen boven de 16jaren, die
ieder aan loon genieten f 6. per week, behalve andere
verdiensten verkregen door de schorskapping.

Vertrouwende dat bovengenoemde mededeelingen uwe
adhesie wegdragen en naar waarheid de stand der
looierij te hebben uiteengezet, verblijven wij ent; ... "
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Tussen 1889 en 1896 verschenen in het blad 'De Nederlandse
Lederindustrie' advertenties van Gebr. Thomassen, leerlooie-
rij 'de Nord te Velp, bij Arnhem' waarin zij 'tuig-, zool- en
overleder' aanbieden.
Tuig- en zoolleer waren producten van plantaardige looiing,
die van alle fabricageprocessen het minst gecompliceerd wa-
ren. Zogenaamd overleder vroeg een veel gecompliceerdere
bewerking ert vereiste meer vakmanschap. Dat hadden de ge-
broeders Thomassen dus in huis ondanks de betrekkelijk ge-
ringe omvang van hun bedrijf.

Overlast
Een leerlooierij veroorzaakte niet allen stankoverlast door de
open kuipen, waarin werd gelooid. Het bedrijf moest ook veel
verontreinigd afvalwater kwijt. Een rioleringstelsel ontbrak,
zodat dat water in de beek werd geloosd. Op een bepaalde
plek werd het schone water uit die beek voor het bedrijf inge-
nomen, en beneden die innameplaats werd het verontreinigde
water erin geloosd. Uiteraard was dat afvalwater net zo min
reukloos als het water in de looikuipen. Bewoners aan de
benedenloop van de beek hadden dus eveneens stankoverlast
van de leerlooierij.

Dit leidde bijvoorbeeld in juni 1883 tot een verzoek van
W.H. Lammers, wonende aan de Larensteinschenweg.
Hij verzocht het college van B&W:

" ... of het doenlijk zou zijn de langs zijn huis lopende
beek, die zodanig is bezwangerd met vuilnis dat daar-
oor de toevoer van water geheel belemmerd wordt, te
doen schoonmaken, waardoor voorzeker de onaange-
name en schadelijke uitwaseming kan tegengegaan
worden."

Gemeenteopzichter Smit wordt op
onderzoek uitgestuurd en bericht:

" l.dat niet duidelijk is van wie de sloot is. Hij vermoedt
dat een gedeelte toebehoort aan de heer van Rozendaal
en aan den timmerman Kortlang;
2.tot vervuiling draagt in de eerste plaats bij het vuile
water dat van de looierij van de gebrs. Thomassen

komt. De beek voor de brandput wordt verontreinigd
door er groente en andere zaken in te reinigen. Verder
transporteert regenwater veel vuil van de wegen, maar
ook komt er vuil water van de smederij van Hofs, uit
het huis van de predikant bij de Afgescheiden gemeente
en door aalt uit de zinkput van de weduwe Versteeg."

Niet alleen de looierij is de veroorzaker, maar desondanks ver-
zoekt de gemeente de gebroeders Thomassen om geen afval-
water meer in de sloot te lozen. Daarop antwoorden de ge-
broeders als volgt:
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In augustus is de gemeenteopzichter weer aan zet.
Hij schrijft aan B&W:

advertentie dat hij op 1 september aanstaande wil aanbesteden
het verbouwen van de looierij 'de Nordt' tot woonhuis enz.
aan de Zuider Parallelweg. Het verbouwde pand kreeg de naam
Buria of Junushof en bestaat nog.opg~ig va~d~=~eren Th;;mà~~en

ase'!.ting~envan ile beek waiJrin zij het
ikte wafel: afvoer;/n"niet voorde gerond-

Niettf?min zal.tèdereendie·een 017-

teit.ä.~50vertulgi11g erlangèn dat de

Dit advies wordt vervolgens
door B&W overgenomen.

Einde van het bedrijf
Over de sluiting van het bedrijf
zijn geen gegevens beschikbaar,
maar bekend is dat in septem-
ber 1899 Thomassen verzoekt
om een vergunning om leer-
looierij 'de Nordt' (aan de
Parallelweg) om te bouwen tot
woonhuis. En in de Velpse Cou-
rant van 23 augustus 1899
meldt architect W. Honig per

ge--

Corne1is Thomassen Czn. was in het maatschappelijk leven
actief en bleef dat ook. Op 22 januari 1876 aanvaarde zijn
benoeming tot opperbrandmeester. Twaalf jaar later, in 1888,
is hij secretaris van het cornite, ter bevordering van Godsdienst
en Zedelijkheid te elp. Verder had hij 35 jaar zitting in het
bestuur van de Christelijke school aan de Kerkallee, de latere
Julianaschool.
In 1900 beveelt de Centrale Kiesvereniging per advertentie
C. Thomassen Czn. aan als kandidaat voor de gemeenteraad.

De gebroeders worden vermeld in
een adresboekje voor 'Velp en
Rosendaal' uit 1908:
. Thomassen Czn. C. particulier,
Zuider Parallelweg B 26
(thans nummer 45)
. Thomassen Czn. W. agent in
assurantiën, Hoofdstraat A 297
(nu het pand van de firma Hermans)
Willem overlijdt op 25-8-1910 in
Velp. Zijn broer Corne1is sterft op
29-5-1916 eveneens in Velp.

16



LEERLOOIERIJ TER LINDEN
Het landgoed Ommershof omvatte eertijds grofweg in het vier-
kant dat wordt begrensd door de Alexanderstraat, Waterstraat,
Larensteinselaan en Kerkallee. In 1621 wordt het al genoemd.
De buurtschap Laar werd gevormd door de landgoederen
Larenstein en Ommershof.

Op het kaartje hieronder zijn binnen de grachten een aantal
gebouwen aangegeven. De ingang lag destijds nabij de
Laarweg. Het onderste gebouw rechts was het eigenlijke
Ommershof, gelegen ter hoogte van de huidige Looierstraat.
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·In 1872 werd het landgoed in percelen geveild en werden de
grachten gedempt. De gebroeders Ter Linden kochten het
hoofdgebouw aan om er een leerlooierij in te beginnen. De
binnenmuren werden er uit gebroken en nog geen jaar na de
veiling van Ommershof was de looierij al in bedrijf. In het
jaarverslag van 1874 van de gemeente Rheden wordt de firma
voor de eerste keer vermeld in de rubriek Handel en Nijver-
heid.

Deze opname van rond 1980 toont de voormalige
leerlooierij in de Looierstraat zoals ze werd verbouwd
tot woningen nadat het bedrijf in 1898 werd gesloten.
Nu staat er op deze locatie nieuwbouw, gelijkend op

de voormalige leerlooierij.

De familie Ter Linden
H.C. ter Linden, geboren in Wageningen, komt in 1842 vanuit
Zwolle naar Velp als winkelier. Zijn zoons Jan Hendrik (21 sep-
tember 1851 - 12 juli 1930) en Martinus Willem (7 maart 1865
- 5 februari 1942) kopen in 1872 het hoofdgebouw van
Ommershof om er de leerlooierij in te richten. Hoe zij de aan-
koop financieren is niet bekend, maar aangenomen mag wor-
den dat vader H.C. ter Linden niet onbemiddeld was. Voor de

aanleg van de spoorlijn in
1865 moesten panden
worden onteigend, daar-
onder waren ook 3 pan-
den van vader ter Linden.

Vervuiling
Pas dertien jaar later duikt
de looierij van de gebroe-
ders Ter Linden weer in
de archiefstukken op in de
vorm van de brief:

18



Productie
Over de bedrijfsomvang en de productie van leer-
looierij Ter Linden zijn geen cijfers bekend. Het
Gemeenteverslag van 1890 meldt dat er vijf
werknemers in het bedrijf werken. De omvang
van de productie zal dan redelijk zijn. In het pe-
riodiek 'De Nederlandse Leerindustrie' komt in
de jaren tussen 1889 en 1896 tamelijk frequent
dit soort advertenties voor:

Gebr. ter Linden,
Velp bij Arnhem,

looien uitsluitend Thigleder en
hebben steeds voorradig zwart
en bruin van 10 tot 13pond.

In 1897 wijzigt die tekst:

J. H.TER LINDEN,
VELP,

heeft steeds voorradig: Zwart en bruin

'rVletiBIB
van 8-20 pd.

Broer Martinus staat steeds vermeld als koop-
man. Mogelijk heeft hij in de loop der jaren voor
ander emplooi gekozen en de leerlooierij verla-
ten.

Waarschijnlijk was het vuilwater, want het stonk in elk geval. De aan-
wonenden van de beek hebben daar ongetwijfeld last van gehad, maar
een beek als openriool was niet ongebruikelijk in die tijd. B&W ble-
ken onbevoegd om ontheffing te verlenen, en hoe de afloop is, is niet
bekend.
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Sluiting van het bedrijf
In 1898 dient J.H. ter Linden een aanvraag in tot het verbou-
wen van de leerlooierij aan de Looierstraat tot vijf woningen.
(foto pagina 18) Bij het graafwerk voor de riolering is in de
Looierstraat nog een aantal muurresten gevonden. Datzelfde
jaar bouwt ter Linden een woonhuis aan de Beukenlaan in Velp.

Over de gebroeders Ter Linden zijn in de archieven nog en-
kele notities te vinden.
Van mei tot oktober 1883 wordt in Amsterdam een Internatio-
nale Koloniale en Algemene Uitvoerhandeltentoonstelling ge-
houden. Voor de klasse Nijverheid wordt B&W gevraagd om
deelnemers uit de gemeente Rheden. Naast de gebroeders Tho-
massen, L. Leenarts, M.J. Pasteur en M.G. Kloot, wordt dan
ook H.C. ter Linden aanbevolen.

In januari 1888 is J.H. ter Linden administrateur diaken van
de Nederlands Hervormde Gemeente te Velp. Drie jaar later,
in 1891, is hij ook de eerste penningmeester van Oosterwolde.
In 1902 vermeldt het verslag van Algemeen Belang Velp/Rozen-
daal M.W. ter Linden als gewoon lid.

LEERLOOIERU LEENARTS
Op 8 februari 1876 vraagt Johannes Alexander Marie Leenarts
(geboren 1 december 1851 te Arnhem) aan B&W van de ge-
meente Rheden vergunning:

" ... om zoodra hij eigenaar is geworden van een
gedeelte van den grond te Velp, bekend onder den
naam 'Kostverloren " kadastraal gemeente Velp bekend
in Sectie D sub Nummero 879 op den grond eene
leerlooyerij te exploiteren. De aangrenzende gronden
zijn het eigendom van, ten Westen Augustinus
Theodoris Hummeling, ten Oosten Bernardus van Hall
en Wilhelmus Wientjes, ten Noorden de Roosendaalse
beek, ten Zuiden de gemeente Velp."

'Kostverloren' ontleende zijn naam aan een boerderij
gelegen aan de zuidzijde van de Overhagenseweg. De
boerderij .werd bewoond door Hummeling, later door
Koens, eri daar werd tot het jaar 1843 op zondagen de
R.i(. Eredienstgehouden.

B&W van Rheden krijgen op 30 maart 1876 een brief van
Willem Wenting. Deze tekent protest aan tegen de vestiging
van een leerlooijerij ectie D 3608 bekend als 'Kostverloren'
bij het gasthuis aan de Rozendaalsebeek. Immers:

"Hij heeft sedert omheugelijke jaren ongestoord gebruik
gehad van het water uit genoemde beek voor zijn gezin,
de bij hem inwonende familie en voor het in beide
gezinnen aanwezige ree. Dat genot wordt geheel
belemmerd door de dan daarin vloeijende stoffen,
welke het water onbruikbaar maken.
Ook wenscht hij niet te beslissen in hoever zijn elf de
verpligting kan worden opgelegd, aan genoemd stuk
bouwland eenen uitweg te verleenen voor bemesting en
afvoer der producten: in geen geval zal hij genoegen
nemen aan een eventueel regt uitbreiding wordt
gegeven, en kan dus niet toestemmen in een uitgebrei-
der vervoer over zijn erf, noodzakelijk verbonden aan
de daarstelling eener leerlooijerij."

Zes dagen later reageert Leenarts:

" ... dat hij toestemmine heeft verkregen om op het per-
ceel sectie D no. 879 te Velp een leerlooyerij op te rich-
ten, doch dat daaraan de conditie verbonden werd om
geen water \'0/1 de looyerij afkomstig in de
Roozendaalsche beek te doen vloeyen."

Dit is voor Leenarts een onoverkomelijk bezwaar. Zijn argu-
mentatie is als volgt: hij moet het overtollige water kunnen
lozen. Zinkputten kunnen tijdelijk soelaas bieden, maar be-
antwoorden niet meer aan het doel als de onderliggende grond
met water doortrokken is. Dan worden er poelen gevormd die
heel nadelig zijn voor de gezondheid van zowel het fabrieks-
personeel als voor de naburen. Elders is dat al ondervonden en
er is steeds gepoogd om het fabriekswater in de
Rozendaalsebeek te doen afvloeien. Daarnaast merkt Leen-
arts op dat het bezwaar van Willem Wenting ongegrond is omdat
zijn terrein niet grenst aan het erf dat voor de fabriek bestemd
is, dat Wenting het water van de beek niet gebruikt omdat het
voor drinkwater ongeschikt is en dat Wenting zijn water van-
ouds bij zijn buurman haalt.
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Ook constateert Leenarts nog dat boven de plaats waar hij wil
gaan bouwen een zelfde bedrijf door de heer Avelingh wordt
uitgeoefend die sedert jaren het water van zijn looierij in die-
zelfde beek loost zonder dat daartegen tot op heden enige be-
zwaar is geopperd. Leenarts verwacht niet dat aan hem wordt
verboden wat aan de buurman wordt toegestaan. Als hij het
water zou vervuilen, is dat immers al geschied door Avelingh!

Als Leenarts op 15 april nog geen antwoord heeft ontvangen
op zijn bezwaarschrift wijst hij het college fijntjes op artikel
12 de tweede alinea van de wet van 2 juni 1878 nr. 95 waarbij

Rosendaalsebeek te Velp groot 20 aren en 40 centiaren voor
f 1200,00. Leenarts verhuist in maart 1877 van Arnhem naar
Velp.

Over het leerlooiersbedrijf en de productie zijn geen gegevens
te vinden behalve dat het college van B&W in 1882 ook Leen-
arts aanbeveelt als kandidaat voor een Industriële tentoonstel-
ling in Amsterdam. In 1890 heeft het vijf werknemers en wordt
de looierij vermeld onder de naam Erven J.A.M. Leenarts. De
stichter van het bedrijf is in februari van het jaar ervoor over-
leden. Hij was ongehuwd.

aan het gemeentebestuur uitdrukkelijk de bevoegdheid wordt
gegeven om terug te komen op de voorwaarden aan een reeds
verleende vergunning verbonden.

De reactie van het college is niet terug te vinden, maar ver-
moedelijk heeft Leenarts toestemming gekregen om het afval-
water van de looierij in de beek te lozen. Want op 22 mei 1876
verkoopt Augustinus Theodorus Hummeling, landbouwer te
Velp, aan Johannes Alexander Marie Leenarts, zonder beroep,
wonende te Arnhem, een bouwland 'Kostverloren' aan den

LEERLOOIERIJ VAN WIJK
Op 14 oktober 1876 verzoekt Johannes Nicolaas van
Wijk, van beroep leerlooier, woonachtig te Kapel-
Avezaath aan B&W van de gemeente Rheden ook
om een vergunning tot het oprichten van een leer-
looierij op het terrein 'Kostverloren' te Velp, en:

"Dat hij verder aan UEd. Achtbaren de ver-
gunning vraagt tot het gebruiken van 't water
van de Roozendaalsche beek, loopende langs
bovengenoemd perceelsgrond."

Op 2 december 1876 verkopen Bernardus van Hal
en Wilhelmus Wientjes, twee dagloners uit Velp, aan
Gijsbert Wouterus van Wijk, landeigenaar te Kapel-
Avezaath, voor Johannes Nicolaas van Wijk, leer-
looier wonende te Kapel-Avezaath, een bouwland
'Kostverloren' gelegen aan de Rozendaalsebeek te
Velp groot 21 aren en 40 centiaren. Door het gemeen-
tebestuur van Rheden is concessie gegeven om op

de grond een leerlooierij te plaatsen. Koopsom f 1400,00.

Johannes Nicolaas van Wijk (geboren 20 juli 1850 te Avezaath)
komt op 14 mei 1877 naar Velp. Nicolaas Gerrit van Wijk (ge-
boren 10 augustus 1856) komt op diezelfde dag uit Zoelen
naar Velp en vertrekt op 21 mei 1881 weer naar Kerk-Avezaath.
Onduidelijk is of de looierij daadwerkelijk is opgestart. In het
gemeentelijk overzicht van 1878 wordt de looierij van VanWijk
wel gemeld. Maar het door Van Wijk gekochte perceel wordt
in 1912 verkocht en staat dan geregistreerd als bouwland.
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LEERLOOIERIJ IN ROZENDAAL

L 1862 krijgt Otto Ket; , dan 27 jaar oud, van de familie
Torck van Rozendaal een stuk grond in erfpacht in Rozendaal
aan de zogenaamde Hertenkamp. Daarop laat hij een leer-
looierij bouwen met daarnaast een schuur en een woning.
In 1887 wordt er weer bijgebouwd. Over de omvang en de
productie van het bedrijf zijn geen gegevens bekend.
Otto Ket: pacht in 1880 van Baron van Pallandt het huis, dat
nu bekend is als "Rozenhof", aan de Rozendaalselaan tegen-
over zijn leerlooierij. In 1887 vertrekt Ket: naar Kampen en
later woont hij in Oosterbeek.

Rond 1890 adverteert Terwindt, leerlooier te Rozendaal, in
het tijdschrift 'De Nederlandse Leerindustrie' de producten van
zijn bedrijf. Maria Gerhardus Johannes Franciscus Terwindt,
geboren in 1855 te Pannerden vestigt zich in 1883 in Rozen-
daal. Hij komt dan uit Duitsland. Vijf jaar later vertrekt hij
naar Kralingen, maar in 1890 verschijnen toch de advertenties
met zijn naam. Intussen komt in 1887 Stefan Kip uit Rheden
op hetzelfde adres in Rozendaal wonen en vermeldt als zijn
beroep eveneens leerlooier. Kip vertrekt in 1893 weer naar
Rheden. In welke kwaliteit Terwindt en Kip het bedrijf leid-
den is niet direct duidelijk maar uit een notariële akte van 1894
blijkt het volgende:

: "Dezevendenmei 1894 zijn voor notaris G. de Meijier
! verschenen: de heer Otto Keti, zonder beroep, wonende

te Oasterbeek en Johannes Albertus Addink, secretaris
van de gemeente Rozendaal als gemachtigde van Vrouwe
Ada Cath. Baronesse.Torck van Razendaalbuiten
gemeenschap van goederen getrouwd met mn Reinhard
Baron van Pallandt van Rozendaal blijkens onderhandse
acte voor volmacht.
Otto Ket; verklaardeten behoeve van VrOUwevan Torck
etc. afstand te doen van het recht vanerfpacht dat door'
hem nog tot de eerste 'mei 1912 kan worden uitgeoefend
opeen stuk grond gelegen te Razendaal aan de
zogenaamden Hertenkamp aan hem voor de tijd van viJf-
tig jaar verleend ingaande de eerste mei 1862, zomede
van de doorsKet: op die grond gestichte gebouwen. De
hef-rfiddink verklaarde die afstand namens lastgeefster
aan te nemen.
De afstand geschiedt onder de bepaling dat de-grond- -
eigenaresse de gestichte gebouwen zal overnemen voor
f4000,00."
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Ketz is pachter gebleven. Misschien heeft hij de productie van
de leerlooierij uitbesteed aan achtereenvolgens Terwindt en
Kip.

De namen van Ketz en van Terwindt worden door
elkaar gebruikt zoals te lezen is in het kasboek van
de firma van der Kloot Meijburg uit Dieren. Daarin
staat:

"19 mei 1894 betaald aan de gebroeders
Thomassen voor het gekochte gereed-
schap op de looierij van Terwindt te
Rozendaal f 973, 00.
23 juni 1894 betaald aan vervoerder
Veenendaal voor transport van de looierij
Ketz. "

Op 26 mei 1894 verschijnt er in de Velpse Courant
een advertentie waarin de architect W. Honig na-

mens baron van Pal-
landt aanbesteedt het
verbouwen van een
leerlooierij aan de
Rozendaalselaan tot
wasserij. Op 6 juni
daarna wordt de af-
loop van de aan-
besteding gemeld: de
inschrijvingen van
vijf Velpse aanne-
mers lopen van
f 2,935 tot f3,427.
Na de verbouwing
tot wasserij wordt
deze op I november
1894 voor f 300 per
jaar verhuurd aan H.
van Delden.
Daarmee eindigt de
geschiedenis van de

leerlooierij op Rozendaal, die begon in 1862 of eigenlijk al veel
eerder want H. Kerkkamp beschrijft in zijn boekje 'Waterraderen
wentelden in Velp en Rozendaal' op pagina 31:
"Zeemleer verkreeg men door eerste kwaliteit kalfs- en
schapenvellen met olie of traan te bestrijken en ze dan
urenlang in de trog van de molen te stampen of te vollen.
Van het aldus verkregen zeemleer werden wambuizen,
broeken, handschoenen, hoeden, degen scheden enz. ver-
vaardigd."

De tot woonhuis verbouwde wasserij,
oorspronkelijk de leerlooierij gelegen aan de Rozendaalse beek

In het blad van 'De Nederlandse Leerindustrie' van 15 mei 1894
meldt notaris G. de Meijier dat hij op 17 mei aanstaande op de
looierij aan de Rozendaalselaan publiek zal verkopen enige tot
die looierij behoord hebbende materialen. Dat gebeurt op ver-
zoek van de heer Otto Ketz, zonder beroep (sicl), wonende te
Oosterbeek aan wie de goederen toebehoren. Verkocht worden
onder andere:

stenen tafel, ijzeren hanger, houten tafel, slichtraam, schaaf-
blokken, touwgereedschap, schorsrakken. droogstokken, kope-
ren pompen, lampon, zoutkist.
De cursief afgedrukte voorwerpen hebben binnen de looiers-
wereld een bekende klank.

Of er verband bestaat tussen vertrek van Kip en de hierboven
geciteerde advertentie is niet duidelijk.
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Gereedschap van de leerlooier,
uit de encyclopedie van Diderot en d'Alembert
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LEERLOOIERIJEN IN DIEREN

'f-l et kaartje laat zien dat Dieren in 1867
schaars bebouwd is. Bebouwing aan de noord-
zijde van de pas aangelegde spoorbaan is er
nauwelijks. Aan de Lagestraat staan een paar
huisjes en de katholieke kerk. 1n die straat ves-
tigt zich veertien jaar eerder een leerlooierij,
waarmee we hierna kennis maken.

REEHORST
De geschiedenis van de leerlooierijen in Dieren begint waar-
schijnlijk als G.R. Reehorst op 4 oktober 1853 aan B&W van
de gemeente Rheden verzoekt, om in de Lagestraat "eene
Leerlooijerij of Lederbereiding" te mogen bouwen.
Dieren heeft omstreeks deze tijd minstens 10 schoenmakers
en ook nog een zelfde aantalloonslachters. Bekend is ook dat
zeker één schoenmaker als knecht een looier in dienst had en
het is niet uitgesloten dat zo'n patroon een eigen 'putje' had,
een kuip waarin leer voor eigen gebruik gelooid werd. Van
fabrieksmatige looiing voor 1853 is nog niets bekend.

Een koopakte uit 1853
"De Heeren Jan Hendrik Brinkhorst, brieven distributeur, en
Arnoldus Brouwer, koopman, beiden te Dieren te kennen ge-
vend dat zij in betrekking van buurtmeesters van Dieren heb-
ben verkocht aan den Heer Gerrit Rudolf Reehorst, looier te
Dieren een hoekje grond gelegen onder Dieren, zijnde het
westelijk gedeelte van het perceel kadastraal sectie E 109 en
gelegen ten zuiden der eigendommen van de Rooms Catholieke
kerk, Stevens en baron van Heeckeren van Wassenaar en bel-
end ten westen door de Doesborgschedijk, ten noorden door

zoo vermelde eigendommen en ten oosten door het overige
gedeelte van het aangeduide kadastrale perceel no.109."

De koper van dit perceel in de Lagestraat, G.R. Reehorst, laat
op 4 oktober 1853 aan B&W van de gemeente Rheden schrif-
telijk weten dat hij eigenaar is geworden van het perceel in de
Lagestraat waarop een oude daghuurderswoning staat. Hij wil
die woning afbreken en op dezelfde plaats "eene Leerlooijerij
of Lederbereiding" plaatsen. Hij vraagt hem welwillend te zijn,
"hopende dat deze industrie van vernieuwde werkzaamheid
voor de inwoners dezer gemeente geenszins onvoordelig of
schadelijk zal zijn."

Verzet
Er ontstaat direct werkzaamheid van de buurt, maar niet zoals
Reehorst zich dat heeft voorgesteld. Pastoor Raats van de ka-
tholieke kerk in de Lagestraat, gelegen naast het door Ree-
horst aangekochte perceel, protesteert. Hij vindt de afstand
tussen de te vestigen looierij en zijn kerk te gering. Aan B&W
laat hij weten:
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c c ••• naar ik ben geïnformeerd, zal de Heer Reehorst
zijne fabriek bouwen op het bovenste van zijnen tuin,
dus zoo na mogelijk bij het Pastoriehuis, zoodat meer
genoemde fabriek niet meer verder dan veertien ellen
van de Pastorie af zal komen te staan. Ik heb mij
verpligt geacht aan UEdelachtb. deze opmerking te
maken, of hij soms in de zaak nog dienstig kan zijn."

Op dezelfde dag, 22 Oktober 1853, gaat er
een tweede brief naar B&W, ondertekend
door pastoor F. Raats, de aanwonende
G. Beek en kerkvoogd G. Kraaijenvanger.
Daarin wordt het probleem van de nabij-
heid van kerk en pastorie nog eens bena-
drukt. Als extra argument voert men aan dat
de stank die zich bij het spoelen der huiden
verspreidt oorzaak zal zijn dat het kerkge-
bouw ter plaats niet behoorlijk gelucht zal
kunnen worden.

B&W nemen de zaak ernstig en laten veld-
wachter Berghuis de zaak opmeten. Al op
24 oktober 1853 schrijft deze aan de burge-
meester dat de afstand tussen de oosthoek
van de pastorie tot de westhoek van dat
huisje (de te slopen daglonerswoning van
Ockers) 22 ellen bedraagt. Verder bericht
hij dat volgens het bouwplan het: "nieuwe
gebouw nog 6 á 7 ellen nader bij genoemde
kerk en pastorie zal komen te staan."

Op 28 december 1853 besluiten
Gedeputeerde Staten, na enig onderzoek:

" aan het R.K. Kerkbestuur te ken-
nen te geven, dat G.s., gehoord de
klachten van dat bestuur en over-
wegende dat vergunning tot op-
richting eener lederbereiding aan
de heer G.R. Reehorst is verleend,
de klacht buiten effect te stellen."

Het kerkbestuur der Roomsch Katholieke gemeente te Dieren
blijft echter klagen, wat afgeleid mag worden uit een extract
uit het register der besluiten van Gedeputeerde Staten van 21
juni 1854. Het vermeldt:

" dat het na gedaan onderzoek is gebleken, dat de klagte
geheel voorbarig, daar de looierij nog niet in werking
was, en ook van de voorwaarden niet wordt afgeweken."

Hiervan zal het kerkbestuur op de hoogte worden gesteld.

-<J
"

Situatie terrein Reehorst aan de Lagestraat te Dieren
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Reehorst correspondeert
Op 26 december 1853 heeft Reehorst intussen twee brieven
verstuurd. De eerste is gericht aan de burgemeester waarin hij
"namens mijn zoon" vraagt de bijgevoegde situatieschets in te
zien en na goedkeuring door te zenden aan de Heren Gedepu-
teerden. De andere brief wordt gestuurd naar Gedeputeerde
Staten van Gelderland en daarin laat hij weten dat hem al op
29 oktober j.l. (reeds vijf dagen nadat de veldwachter de situa-
tie had opgemeten! ) door B&W vergunning is verleend tot de
bouw van een leerlooierij, maar dat het winterse weer de bouw
heeft tegengehouden.

Vervolgens schrijft hij:
"Ik heb de eer hier nevens eene schets of tekening te voegen
hoedanig de plaatsing van genoemde looierij zoude geschie-
den, en daarbij verklarende dat in de blinde muur aan de Noord-
en Westkant nimmer enig raam, togt- of luchtgaten zullen
gebragt worden aangezien zulks den aard der fabricage niet
vordert."
Verder stelt hij dat de afstand tussen fabriek en pastorie 21
ellen bedraagt, dat het: "smarthok als zijnde dienstig voor de
fabricage" zoveel mogelijk luchtdicht zal worden afgesloten
en tegen de blinde muur zal worden aangebracht. Hij verwacht
dat de in de open lucht geplaatste kuipen, op nog groter af-
stand van de pastorie, geen hinder zullen veroorzaken. Ten-
slotte schrijft hij: "is de belendende beek snelvlietend water
waardoor in geval van spoeling mede geen stank of hinder kan
veroorzaakt worden."

Deze Iäatste brief zal wel een bijdrage zijn geweest aan het
uiteindelijke antwoord dat pastoor Raats van Gedeputeerde
Staten heeft ontvangen.

De looierij
Wanneer zoon G.R. Reehorst (geboren in 1831) het bedrijf gaat
starten is niet te achterhalen. Uit de gevoerde correspondentie
kan worden afgeleid dat de looierij in het voorjaar 1854 in
bedrijf is. Over omvang en productie zijn geen gegevens te
vinden. In deze periode heeft een jongere broer, Dirk Ree-
horst, in Dieren een oliemolen.

Als het bedrijf in 1863 wordt verkocht gaat Reehorst in Ellecom
wonen waar hij in 1876 overlijdt. Zijn twee zonen wonen in
Arnhem en die verkopen in 1869 onroerend goed in Dieren en
Laag Soeren waarvan hun vader in 1855 eigenaar was gewor-
den.

H.C.A. Blom
De koper van de leerlooierij van Reehorst is Hermanis Cornelus
Antonius Blom. In de koopakte uit 1863 staat dat Blom "mede
woonachtig te Dieren" eigenaar is geworden van de "leerlooierij
met de daartoe behorende voorhanden gereedschappen, be-
staande in gebouwen en grond aan de Lagestraat te Dieren".
Verder vermeldt de akte dat "de getimmerten op het verkochte
aanwezig door de verkoper zijn gebouwd en met de grond zijn
bij de koop en overdracht in het verleden verkregen. De koper
krijgt ook het recht op de beek voor zover die langs het ge-
kochte vliet."

Ook dan is er al sprake van een concurrentiebeding want:
" ... de verkoper verbindt zich zijnerzijds om binnen de ge-
meente Rheden geene looierij of handel in leder te zullen aan-
vangen." Het is Blom niet gegund lang van zijn nieuw verwor-
ven bedrijf te genieten want in het jaar daarop verkoopt Mathias
Post, apotheker te Tiel, namens zijn vrouw Geetrui H. Blom
en zijn zwager Adrianus J. Blom de looierij aan Gerrit Jan
Willem Hupkes te Dieren. De verkopers zijn eigenaar gewor-
den als enige erfgenaam van de heer H.C.A. Blom, gewoond
hebbende te Dieren en aldaar overleden, ouderloos en onge-
huwd, zonder testament." Blom was 24 jaar oud toen hij over-
leed. Een doodsoorzaak wordt niet vermeld. Bekend is dat in
het looiersvak nogal eens iemand stierf als gevolg van milt-
vuur, opgelopen door contact van de gelijknamige bacterie met
een huidwondje van de looier.

G.J. W. Hupkes
Is dan de derde looier/eigenaar sinds de oprichting van het
bedrijf elf jaar daarvoor. De looierij heeft dan al een omvang
van 14 kuipen en er wordt gewerkt met 2 arbeiders, die zomer
en winter f 6,00 per week ontvangen. In 1880 is Hupkes al
overleden en wordt het bedrijf voortgezet onder de naam Wed.
GJ.w. Hupkes.
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M.J. Pasteur
In 1882 schrijft M.l. Pasteur, geboren 1 september 1858 te
Doetinchem aan B&W van Rheden:

"Sedert 1 november 1881 is de heer J.D. Pasteur, notaris
te Doetinchem, eigenaar geworden van een leerlooierij
te Dieren welke vroeger is opgericht en gedreven door
de heer G.R. Reehorst. Later is dezelfde overgegaan op
de heer Blom en daarna op de heer G.J. W Hupkes.
Dat de heer Reehorst concessie heeft gevraagd en in
de wettelijke vorm concessie heeft gekregen om die
fabriek te drijven. Dat op die concessie de heer Blom
en de heer Hupkes die fabriek is blijven drijven en dat
in dat vertrouwen door de ondergetekende als huurder
van die fabriek (van zijn vader J.D. Pasteur) die con-
cessie niet is aangevraagd. Thans moet adressant bij
de aanvraag tot het verkrijgen van vrijdom van accijns
op het ruw zout die concessie overleggen. Dat hij
daarvan niet in bezit zijnde verzoekt hem zo spoedig
mogelijk de nodige bescheiden te verschaffen."

De gevraagde concessie is kennelijk verleend want de looierij
wordt voortgezet. Dat blijkt tenminste in 1892 uit de nalaten-
schap van zijn dan overleden vader, oud-notaris te Doetinchem.
Daarin wordt M.l. Pasteur aangewezen als eigenaar van het
bedrijf. In zijn testament verklaart vader dat hij aan zijn zoon
Marinus Jacobus, looier te Dieren, vermaakt de destijds door
hem gekochte looierij te Dieren. De inventaris en het meubi-
lair op de kamer van Marinus is inbegrepen, maar niet de hui-
den, de vellen en schors. Daarvoor moet Marinus f 10.000,00
inbrengen in de nalatenschap van zijn vader.
De waarde van de looierij met omliggend land wordt dan ge-
schat op f 8.000,00. Eén van de schatters is M.G. Kloot die we
verderop in ons verhaal zullen tegenkomen.

Intussen loopt het bedrijf voorspoedig want in 1896 laat Pasteur
aan B&W weten dat in het voorgaande jaar tot medio juli 6 en
daarna 5 werklieden, allen boven de 16 jaar, hebben gewerkt
en dat het gemiddelde loon het hele jaar door f 6,80 per per-
soon per week bedroeg.

Heel fijntjes vervolgt hij zijn brief: "Hoeveel huiden ik in 1895
gelooid heb, deze vraag zal ik niet beantwoorden daar ik meen
het voor een ander geen belang oplevert dat te weten."

M.G. KLOOT DÉ NIEUWE EIGENAAR
De hiervoor vermelde M.G. Kloot mag sinds 1902 zijn naam
uitbreiden en die naam treffen we dan aan in een verkoopakte
van 1905 waarin Marinus Jacobus Pasteur, voorheen looier
wonende te Dieren, thans zonder beroep wonende te Rotter-
dam verklaart te verkopen aan Marius Gerardus van der Kloot
Meijburg, looier en lid van de Raad der Gemeente Rheden een
leerlooierij met schuur etc. te Dieren voor f 4.000,00.

~ç _ou.: .+_+U~.
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Onder de bepalingen in de akte vinden we nog:

"de kooper zal geen recht hebben om gebouwen of op-
gaande bomen te plaatsen op de voorzegde grond voor
zoo verre die zijn gelegen langs den eigendom van de
Roomsch Catholieke Kerk, Stevens en van nu wijlen
den heer Baron van Heeckeren. Onder de verkochte
rechten zijn ook speciaal begrepen die op de beek voor
zoo verre die langs het gekochte vliet."

Dieren kent vanaf dat moment wel twee looierijen, maar die
staan dan onder één directie. We volgen nu allereerst het ver-
loop van de looierij in de Spoorstraat die in de vorige eeuw
Stokvischweg heette.

Spoorstraat in Dieren omstreeks 1930

In die Stokvischweg koopt Gerardus Theodorus Sanders in 1869
een stuk grond. Hij meldt die koop aan B&W van de gemeente
Rheden en vraagt toestemming op die grond een leerlooierij
en woonhuis te mogen "daarstellen".
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Sanders, afkomstig uit Lobith, is schoenmakers-
knecht die bij schoenmaker Bart Gerritsen werkte
als schoenmaker/looiersknecht. Gerrirsen had nog
een tweede looier in dienst. Dikwijls waren die
knechts intern en ze bleven mee~talliiet lang bij
dezelfde baas. Als ze voldoende vakkennis hadden
verkregen stichtten of kochten zeeen leerlooierij.

Lang heeft Sanders niet gelooid want negen jaar later, in 1878,
hij woont dan in Lent, wordt op zijn verzoek zijn eigendom in
Dieren geveild. In de daarvan opgestelde acte wordt het per-
ceel in vier kavels verkocht.

Eén van de kavels wordt het eigendom van "Marius
Gerardus Kloot, leerlooier, gedomicilieerd te Ouds-
hoorn, verblijf houdende te Dieren, minderjarige zoon
van de heer Hermanus Kloot, leerlooier en pannen-
fabrikant, wonende te Oudshoorn, die, als vader en be-
windvoerder over de goederen van zijn gemelden min-
derjarige zoon hem mondeling heeft gemagtigd de koop
te accepteren, waartoe hij hier mede is verschenen."
(Notarieële akte 16 november 1878)
Voor de kavel betaalt Kloot f 500,00 en voor de leer-
looierij en het huis samen wordt f 4.306,75 betaald.

Van de tot nu toe besproken looiers is niet bekend waar
zij het vak van looier hebben geleerd. Marius Kloot
kwam uit een geslacht van looiers en in het archief van
Van der Kloot Meijburg (zie pagina 36 voor naams-
wijziging) zijn handgeschreven beschrijvingen en re-
cepten bewaard met betrekking tot het looiproces en
de bewerking van het leder.



M. G. v. d.lloot Meijburg &: Zoon,
'LEERLOOIERS.

Dieren,30 Augustus 1916.

Een pr.rtU middelmatig beleerd

W·-I. ZOOLLEER,
en verZoeke'l de aandacht te Vtstigtn op hun

PRIMA GRAUW .n ZWART

Wild en Inl. Overleer,
Zwart en blank Tuigleer,

in versoh1l1ende wichten aan COl1~
curreerende prUzen.
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De jonge looier gaat voortvarend te werk want in datzelfde
en volgende jaar betaalt hij aan:

E. Wantink te Dieren f 1.996,50 voor 121 Rijnlandse
roeden land gelegen achter de leerlooierij
W. de Vries loodgieter te Doesburg f 78,00 voor het
maken en leveren van een handpomp met 17 meter
lodenpijp
H. Stoltenberg te Dieren f 148,00 voor het maken van
een welput met leverantie van de putstenen, velling en
specie
Geverink te Dieren f 0,70 voor een nieuwe zuiger in
de pomp
R. Sevenstern te Dieren 5,00 voor enige gebruikte
looiersgereedschappen
idem f 25,00 voor een looierstafel
1. Tibbe te Alphen f 19,75 voor een geleverde houten
pomp met zuiger enz.
Louis Nagel en Comp. te Arnhem f 65,00 een honden
tredmolen om te pompen
Betaald voor een hond om te pompen f 10,50

In deze periode heeft Reinierus Sevenstern
een looierij aan de Harderwijkerweg ongeveer
op de plaats van het vroegere café Konings.
Het werd geleid door zijn zoon Hermanus die
elders het vak had geleerd.
Over dat bedrijf is weinig bekend anders dan
dat er in 1869 twee arbeiders werkten.

Afvoerproblemen
Deze looierij in de Spoorstraat bevond zich in de uitzonder-
lijke situatie dat ze niet aan een beek was gelegen. Het beno-
digde water moest dus worden opgepompt en daarvoor werd
een hondentredmolen aan de pompinstallatie gekoppeld. Het
afvalwater kon ook al niet, zoals meestal gebruikelijk is, in
een normaal aanwezige beek worden geloosd. Zinkputten wa-
ren vaak een tijdelijk oplossing voor dit probleem.

Maar in 1881 wendt Kloot zich tot de Raad van de gemeente
Rheden met het verzoek een riool te mogen aanleggen door de
gemeenteweg op een behoorlijk diepte vanaf zijn looierij ge-
legen aan de Stokvischweg tot aan het kruispunt Kerkstraat en
Kruisstraat te Dieren. om het overtollige water te doen weglo-
pen.
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De gemeente opzichter adviseert daarop de Raad dat de ge-
vraagde toestemming wel kan worden verleend onder de vol-
gende voorwaarden:

:::; -*"",,~ ~.~.. - ,L"'"''''

tmEOe buizi~. vair miri~tel;;20 c;entimeterdoorsnee,
moêten fUiv~~.warerdiçlg.tzijn en"zoveel mogelijk in de

~~"beJl:t g~plaalst wo~cfun;op dgngegeven.dieJit.e. Het Rijk ,.
~; m~~t t~ë.,ste1ft1J1ing~gevenom~eenijzeren buis onder de
);";tRlllf;[tr~atwiJ~t~.legg~fl. AUe sCnpde 1001' het aanleg-
~:.. gel1f~an~de buizen moet door Kloot worden-vergoed.
~; 2:..0Ref~is Klf{Jott~n strengste verboden s.tin~end water
~>; ir/het iiool t~ laten lopen. Als het water uit de buizen'
m'!;tietkn .erfrut hezorgt of een onaangename luêhtl"~.ve~~fr, .; .. 11J.iet Ktpot ;;p eer8te~anzeigingvan het
l" Gemeelitë Be§tuur het riool voor',zijn rekening tot in
~~deMss.f{1 ver}lfngen·;
~; 3. iKi~et mo~t aa~ de Gemeente toestaan dat in de
It:c; e,Stf{JkVisq;~weg:[op b~doelde riool een-put-wordt ge-
~~ma~krvpor ~fvoer van-watervandie weg. De put zal
~~;1TIZo.:mdgelijk.elkeweek door de Gemeente worden

~;;;:~~~~t~::J>~~eivoor 1 september 1891 worden
..voimoid: . ',>

!
~...•.".....'.'5. Als'klooi;;Ziehl1ietaan de voorschriften houdt dan
~', heeftde,>Gém:"eent~'het.i:echt de bèdoebd« waterleiding
i, onbruikbaar -te maken. '
""ij;:' ,,' .';':;;;:; ,·:~,:t:?'il+::0:2<. :2i~6. Alles zalf!O'o~Kloot in de beste staat moeten wor-
~.q den onderhoUden'J.'
;;i8.E;; __ ;;~ ~~ .. " "·';:l;;:;:L~;::;4~á-.·

De gemeenteopzichter heeft kennelijk snel gewerkt want op 2
mei gaat er al een brief van een aantal ingezetenen van Dieren
naar B&W waarin zij vragen om aan Kloot geen concessie te
verlenen een riolering aan te leggen. Zij vrezen de vuile lucht
en de "smererij" die ontstaat bij de uitloop van de riolering.
Het laatste stuk vanaf het kruispunt Kerkstraat Kruisstraat tot
aan de IJssel is dan immers een open riool. Tot de onderteken-
aars behoort ook de heer Legebeke die zijn sigarenfabriek had
aan het stuk Kruisstraat zuidelijk van de kruising Kerkstraat
hoek Noorderstraat.

De Gezondheidscommissie in de Gemeente Rheden reageert
al op 3 mei. Die heeft geen bezwaar tegen de gevraagde aan-

leg door de heer Kloot mits deze zich strikt houdt aan
de door de gemeenteopzichter gestelde voorwaarden.

De gemeenteopzichter M.K Smit
laat op 10 mei aan B&W weten dat hij:

~ "Een onderzoek.heeftgediian oJl'.delooiirij v4nde'heel''!'
M.G. Kloot naar het water dat door ~edoel#e leidin(
zal worden ajgevoêrd. Hei is gedeeltelijkblan~zoutWaterT
en geel gekleurd water. waaraan een runlucht is.. Het~-
grootste bezwaar is 'echter ais bedoelde leidin-iin d~i·
Kerkstraat zal eindi$en. 's Wint~rs ,bij strenge vorst
het water in de goten bevriezen. Daarom. lijkt hê't ge-
wenst de buizen telatenfindigen_d~ie ineter.roorbij
ingang van het hek van de heer Konselaar; bij de lJssef:(~ ~
en dan verder via een goot afvoeren naar d/J-Jssil.1
Vindt dat, zoa.1sveeZ.al.1rfetr~gue&ten het geval is, dat--;'.. :l
die door verschillende p'ersone-flondertekend ~orden die
hoegenaamd met degeh~Ze zaak niets te maklii hebbe~,t J
ook:nu weer er ondertekenaars zijn die nergëps last van

0c
-

zullen hebben. Alleen de: eerste zeven onde~iekënaarS
kunnen van het bedoelde water la.~t h~bben',ma9:r de;....l
anderen iJl: het geheel niet. Zelfs is'het adres getekend: 1

door een oppermansjongen in de Kerkstraat. woonach-,
tig. Het is dan ook zijns inziens te bètreû~en dat va~ di'"
ondertekening der adressen zoveel misórûik:wordt
maakt."
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LEERLOOIEI..!',

...............?..PIEREN.

De vergunning is verleend en de aanleg door J. de Wit voor
f 352,00 is snel voltooid want op 10 september van hetzelfde
jaar verleent Kloot schriftelijk toestemming aan het gemeen-
tebestuur van Rheden om bij de kruising van de Kerkstraat
met de Kruisstraat "een siphon te plaatsen om daardoor het
overtollige water van de Gemeente af te voeren, terwijl het
Gemeentebestuur zich daarentegen verbindt, zolang van de ver-
gunning gebruik wordt gemaakt, vanaf die siphon tot aan de
rivier de IJssel het riool in onderhoud te nemen" Is Looier een
zakenman of niet?!
Het bedrijf floreerde volgens gegevens uit de boekhouding
goed. We vinden daarin onder andere:

Aan B. Gunsing in 1886 f3,90 betaald, zijnde de helft van
zijn verhuiskosten van Velp naar Dieren en in 1887 wordt er
f 8,35 geboekt voor reiskosten "voor mij en Piet" (Piet is de
meesterknecht Piet van Poel geest, die later in Arnhem een
winkel voor Kloot beheerde) naar Amsterdam, inbegrepen ver-
teering enz.
In deze en volgende jaren adverteert het bedrijf ook regelma-
tig zoals:

M.G. Kloot, leerlooier te Dieren
levert zoolleer ossen, zoolleer koehuid,

een paar partijtjes gezouten en gedroogde kaapzool leers
en verschillende soorten overleder en tuigleder

M.G. Kloot, leerlooier te Dieren
heeft steeds voorradig zool-, over- en tuigleder

M.G. Kloot, leerlooier te Dieren bij Arnhem
heeft voorradig: enige partijen licht- en middelmatig zwaar
zoolleder, zwart en grauw, overleder en tuigleder, puike

kwaliteit aan zeer concurrerende prijzen

M. G. KLOOT,
Leerlooier te DIBBBR' bij Arnhem..

Heeft voorradig:

zwart, oruin enolanK TUlGlfDfR,
prima kwaliteit in verschillend gewicht.
zwart en grauw OVERLEDER,

en enkele partijtjes

middelmatig beleerd Zoolleder
aan concurreerende prijzen.

Injuli 1891 wordt M.G. Kloot benoemd tot lid van de gemeen-
teraad en hij treedt dan af als directeur van het ziekenfonds.
Hij wordt in 1899 benoemd tot Buurtmeester van de Buurt-
schap van Dieren en in datzelfde jaar volgt ook nog zijn be-
noeming tot waarnemend president van de Commissie Armen-
zorg van de afdeling Dieren en omstreken van de Nederlandse
Protestantenbond. Weer een jaar later wordt hij bestuurslid van
het ziekenhuis in Dieren en penningmeester van de Vereniging
tot Bevordering van Getrouw Schoolbezoek.

In de negentiger jaren van de vorige eeuw schrijft M.G. Kloot
ook in op aanbestedingen van het Rijks Centraal Magazijn van
militaire kleding en uitrusting. In 1893 kan worden ingeschre-
ven op 120.000 paar halve zolen in 15 percelen. Het Dierense
bedrijf krijgt twee percelen respectievelijk à f 3,20 en f 3,24.
Het is de tweede leverantie in hetzelfde jaar. In 1901 wordt
aan de marine leder geleverd voor f 1.240,50 en aan het Mi-
nisterie van Koloniën voor f 10.360,00 overleder. Het jaar
daarop wordt leder en wasdoek geleverd voor de Rijkswerk-
inrichting Veenhuizen ten bedrage van f 3.964,50 en aan de
Strafgevangenis van Breda voor f 483,75.
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Bedrijfsgegevens
Tussen 1880 en 1890 waren er vier soms vijf werklieden aan
het bedrijf verbonden tegen een weekloon dat per persoon va-
rieerde tussen de f 3,60 en f 6,50. Op verzoek van B&W geeft
M.G. Kloot in februari 1896 inzage in zijn bedrijf.
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Ook op lokaal niveau worden er zaken gedaan getuige de
volgende aantekeningen uit een kasboek van het bedrijf:

gekocht van Hanskamp te Dieren een koehuid
aangekocht van L. Katz te Dieren een ossenhuid
voor Masselink een geitenvel gelooid
voor L.H. Arentsen een tijgervel gelooid
geleverd aan Gerritsen, schoenmaker,
in de Lagestraat, 2 vellen
aan Schlaghecke te Dieren een kalfsvel en ander leder
geleverd aan schoenmaker Wijs te Dieren vellen geleverd
zadelmaker PCh. Grotenhuis, in de Kerkstraat, maakte
voor de looierij 39 runzakken.

Een nieuwe naam
Uit de Staatcourant:

"Bij Koninklijk Besluit van 18 maart 1902 is ver-
gunning verleend aan LJ.H. Kloot, wonende te
Princenhage (N.B.) alsmede aan zijne broeders
en zusters, om voor zich, als voor zoveel de man-
nelijke adressanten betreft, voor hunne wettelijke
nakomelingen, om hunnen geslachtsnaam te ver-
anderen in dien van: Van der Kloot Meijburg."

Die naamswijziging wordt in april
per circulaire aan de cliëntèle gemeld:



Deze circulaire wordt ook afgedrukt in de 14e jaargang van
'De Nederlandse Leerindustrie' . In latere jaren treffen we als
handelsmerk van de leerlooierij de letters KMD aan, die staan
voor Van der Kloot Meijburg, Dieren.

Taxaties
De assuradeur schat de waarde van leerlooierij en inventaris in
de Spoorstraat rond 1902 op f32.750,00, als volgt gespecifi-
ceerd:

het woonhuis voor
de droogschuur voor
de schorszolder voor
het wasschuurtje voor
en de koopmansgoederen voor

f 7.000,00
f 3.500,00
f 1.500,00
f 250,00
f 20.500,00

Uitbreidingen, moderniseringen en verbouwingen
Gedurende bijna veertig jaren vanaf het begin van deze eeuw
vinden we aanvragen volgens de Hinderwet voor verbouwing,
uitbreiding en modernisering van de looierij, zowel in de Spoor-
straat als de Lagestraat. In de Lagestraat gaat men in 1907
over op stoomkracht, in 1911 wordt in de Spoorstraat een gas-
motor geplaatst, in 1915 wordt in de Spoorstraat uitgebreid; er
komt daar een stoommachine, een stoomketel en een smederij
bij.

De Lagestraat krijgt in 1931 een nieuw ketelhuis en in 1938
worden in de Spoorstraat elf elektromotoren geplaatst. In de
Lagestraat wordt in de dertiger jaren nogal eens uitgebreid.

Niet onvermeld mag blijven dat in 1903 een aanvraag wordt
ingediend voor de bouw van de villa Olanda aan het Stations-
plein, het nieuwe woonhuis voor de familie van der Kloot
Meijburg. Een identieke villa met dezelfde naam was eerder
in Oudshoorn gebouwd voor de vader van Marius.
Het ontwerp van de huizen was van Herman van der Kloot
Meij burg , oom van Marius, die als architect naam heeft ge-
maakt. Van zijn hand verschenen diverse publicaties. De villa
in Oudshoorn bestaat niet meer.

Een nieuwe Naamloze Vennootschap
De firma M.G. van der Kloot Meijburg en Zn, Spoorstraat 31
te Dieren, schoenhandel en schoenmakerij wordt opgeheven.

Dit lezen we in 'Het Vakblad voor den Schoenkerij en den
Schoenhandel' van 12 maart 1925.
In de editie van 30 juni van datzelfde jaar vermeldt dat vak-
blad de oprichting van de NV Leder- en lederwarenfabriek
v/h M.G. van der Kloot Meijburg en Zn te Dieren. Oprichters
zijn: M.G. van der Kloot Meijburg, leerlooier, zijn zoon H. van
der Kloot Meijburg, leerlooier, J. Breukink, industrieel, allen
te Dieren, Dr.P.E. Bos, arts te Geesteren en L.c. de Groot, arts
te Buren.

Doel: het fabriceren van en de handel in leder en lederwaren,
garnituren en alles wat daartoe in de ruimste zin van het woord
gerekend kan worden. Duur: 30 jaar.
Kapitaal: f 200.000,00; 200 aandelen van 1000, waarvan 100
aandelen zijn geplaatst en volgestort.

Personeel van leerlooierij Van der Kloot Meijburg
aan de Lagestraat te Dieren, omstreeks 1950

Bestuur: een of meer directeuren, onder toezicht van minstens
drie en hoogstens vijf commissarissen. Voor de eerste maal tot
directeur benoemd M.G. V.d.Kloot Meijburg en H. V.d.Kloot
Meijburg. Tot commissarissen P. Bos, J. Breukink en L'C, de
Groot (drie schoonzoons van Marius).
Alleen in de Lagestraat wordt dan nog gelooid en in de Spoor-
straat worden lederwaren gemaakt onder andere voor het leger.
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Op 13 september 1928 is het vijftig jaar geleden dat de leer-
looierij Van der Kloot Meijburg werd geopend. Bij die gele-
genheid maakt het personeel op zaterdag 15 september een
uitstapje naar Rotterdam.
Als dan M.G. van der Kloot Meijburg ter gelegenheid van dat
jubileum wordt geridderd in de Orde van Oranje Nassau schrijft
de Velpse Courant naar aanleiding daarvan onder andere:

" ... een grote kring van personen die de heer Van der
Kloot Meijburg in die jaren hebben leren kennen zal
verheugd zijn. Niet alleen als zakenman toch staat de
geridderde gunstig bekend te Dieren en elders, maar ook
als lid van de gemeenteraad, 't welk hij jarenlang was,
als wethouder en als bestuurder van vele verenigingen
heeft men hem leren hoogachten. Allen die hem dank-
baar zijn voor zijn humaan optreden, zijn toegewijd
werken in het belang van de gemeenschap en van eigen
onderneming gedurende een lange reeks van jaren zal
het blijde stemmen dat de oude heer van der Kloot
Meijburg thans Koninklijk onderscheiden is en bij de
vele gelukwensen die hem toegezonden worden voegen
wij hier ook de onze."

Diezelfde editie geeft ook
een verslag van de viering:

" Dat het gouden jubileum der lederwarenfabriek van de
heren M.G. van der Kloot Meijburg en zoon niet onop-
gemerkt voorbij is gegaan, is Donderdag 13 september
duidelijk gebleken.
Van de fabrieksgebouwen waaiden donderdag de vlag-
gen en ten huize van de heer M.G. van der Kloot
Meijburg heerste de gehele dag een gezellige drukte.
Van het personeel ontvingen de chefs een plaquette met
de buste van de oprichter, vergezeld van een toespraak
van de afgevaardigde. Van verschillende zijden waren
bloemstukken gestuurd, terwijl van dichtbij en veraf
brieven, kaarten en telegrammen binnenkwamen.
Van verschillende verenigingen kwamen afgevaardigden
persoonlijk de jubilarissen gelukwensen.
Het hoofd der gemeente bood namens de gemeente zijn
hartelijke gelukwensen aan, terwijl de gehele dag vrien-

den en bekenden hun schreden richten naar 'Olanda'.
's Avonds bracht Dierens Harmonie Corps een sere-
nade, terwijl het een prachtig bloemstuk aanbood, ver-
gezeld van hartelijke gelukwensen."

M.G. van der Kloot Meijburg
Hij is 73 jaar, Marius Gerardus,
als hij op 14 februari 1931 in Dieren overlijdt.

Het blad 'De Nederlandse Leerindustrie'
weidt daaraan het volgende in memoriam:

" ... vooral de ouderen onder het looiersgilde zullen zich
de nu overledene nog goed herinneren, deze vriendelijke
joviale man, doorkneed in het vak, zoals het vroeger
werd uitgeoefend. Met energie en met goede koopmans-
zin heeft hij zijn looiersbedrijf uitgebouwd en ontwik-
keld, genoot hij het vertrouwen van zijn uitgebreide
cliëntèle en eveneens van legerautoriteiten aan wie de
firma bij voortduring militair leder leverde.
Met sympathie zullen ook wij blijven terugdenken aan
deze oprechte collega, die ook in de plaats zijner inwo-
ning algemeen achting en waardering genoot, getuige
zijn raadslidmaatschap van 1891 - 1919 en zijn
wethoudersfunctie van 1910 - 1919."

Enige jaren daarvoor had senior de leiding van de bedrijven al
overgedragen aan zijn zoon Herman. Deze is nu 48 jaar en hij
staat dan aan het hoofd van een bloeiende naamloze vennoot-
schap. Een bewijs daarvan vinden we in een beoordeling van
de inzending van het Dierense bedrijf KMD voor een tentoon-
stelling in juli 1933 te Nijmegen:

" ... kuipgelooide koehuiden voor de schoenmaker, on-
gemeen fraai zoolleder blijft dan toch maar. Verder hal-
zen voor randen, op maat gesneden randen, liezen in
diverse bewerkingen, geschikt voor tassen, voetbal-
schoenen, sandalen enz. alsmede een prachtige sortering
kuipvache. Een fraaie collectie leder van allerlei soort
bracht de
NV M.G. van der Kloot Meijburg en Zn."
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Het jaar daarvoor is Herman gekozen tot secretaris-penning-
meester Van de Bond van Nederlandse Lederfabrikanten.
Ook in 1933 komt de Vereniging van leraren in het schoen-
maken op excursie bij KMD. Zij bekijken het huidenpakhuis,
waar zowel wilde als Zuid-Duitse huiden opgeslagen liggen.
Daarna volgen zij het looiproces en de afwerking van de di-
verse leersoorten die de firma maakt, zoals kuipvacheleder,
tuigleder, halzen voor randen en binnenzooIleder, lies sen voor
inlegzolen en voering.

Het jaar 1933 eindigt droevig; op 6 december overlijdt Her-
man van der Kloot Meijburg, 50 jaar oud, in het ziekenhuis te
Velp.

Huidig zicht vanaf de Doesburgsedijk te Dieren op het woningbouwcomplex,
dat is verrezen gedeelte! ijk op het terrein van de voormalige leerlooierij

De 'Nederlandse Leerindustrie' herdenkt hem aldus:

" ... met hem is heengegaan een goed collega, een vrien-
delijk sympathiek mens, die jarenlang de behartiging
van de Bond van Nederlandse Lederfabrikanten, eerst al
penningmeester, daarna als secretaris-penningmeester
èn als lid van het Federatiebestuur plichtsgetrouw heeft
waargenomen. Hij stelde zich nimmer op de voorgrond,
daarvoor was hij te bescheiden, maar wat hij deed, was
steeds con amore en waar nodig bood hij steeds de be-
hulpzame hand. Vooral in kleinere kring zoals de Bond
van Lederfabrikanten voelde men zijn warme toe-
genegenheid. Daar werkte hij steeds rustig, opbouwend
voort. Zijn oprechtheid, zijn trouw zullen zonder enige
twijfel in gedachten blijven bij de vele collega's die hij
kende en die hem apprecieerden ... "

Tot waarnemend directeur wordt be-
noemd J. Breukink, directielid van de
NV Gazelle-rijwielfabriek, en com-
missaris van de N.V. KMD.
Hij wordt bijgestaan door de heer
C. Hoefnagels die reeds vele jaren als
administrateur en vertegenwoordiger
aan KMD is verbonden en de heer
Schipper die de dagelijkse leiding
van de fabriek had. De weduwe van
Herman, mevrouw van der Kloot-
Holzach wordt de nieuwe commis-
saris.

In de nu volgende jaren vinden weer enkele uitbreidingen en
veranderingen plaats zowel in de Lagestraat als in de Spoor-
straat en wordt de naam van de Kloot Meijburg vermeld als
kopers op de huidenmarkt in Amsterdam. Over de oorlogsja-
ren worden weinig activiteiten gemeld, maar in 1943 treedt
J. Breukink af als directeur en wordt de zoon van Herman,
Marius van der Kloot Meijburg de nieuwe directeur van KMD.
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1953 Weer feest
De NV Leder- en Lederwarenfabriek v/h M.G. van der Kloot
Meijburg bestaat 75 jaar en de Velpse Courant van de elfde
september van dat jaar verschaft een chronologie van die ja-
ren:

"Het was ... .....heiden begin, 75 jaar geleden.
Het bedrijfje .omvatte nog slechts enkele looiputten en
een schuur '.\"f.l1arinna de looiing de afwerking van het
gefabriceerde'tnigleer geschiedde. Het bewees echter
zijn levensvatbaarheid en allengs nam het aantal looi-
.knipen toe,
en er werden'

bare terrein',
werd gelei-
delijk te
. kleinen in
1905 kwam

I-

'Á~1JbV11,waardoor de productie aanmer-
kelijk vergroot.
In 1925 vófg(Ièeen belangrijke stap. Toen toch werd,
naast de looierij een lederwarenfabriek opgericht, die
zich bezig hield met de fabricage van militaire equipe-
mentstukken en rijwielzadels. Deze fabriek werd geves-
tigd op het terrein van de oude looierij aan de Spoor-
straat. Het looiersbedrijf werd voortgezet aan de Lage-
straat, waar inmiddels de nodige uitbreidingen hadden
plaatsgevonden. De ondernemingsvorm, aanvankelijk
een eenmanszaak, daarna een vennootschap onder
firma, werd in een NV gewijzigd. Het personeel, eerst
bestaande uit zes personen, groeide evenals de zaak. De
bezetting vormt thans het tienvoudige van dit aantal."

Einde van het bedrijf
In het Handelsregister van 26 januari 1965 staat vermeld dat
de NV alleen nog bestaat in naam. In feite wordt al enkele
jaren niets meer gedaan. De weduwe de Leeuw-Kersten, we-
duwe van de in 1963 jong overleden directeur A. (Ton)
de Leeuw, was enig aandeelhouder. De inschrijving in het
Handelsregister komt hiermee te vervallen en in 1968 valt het
doek definitief als in het Handelsregister wordt vermeld dat de
NV is opgeheven.
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NABESCHOUWING

De locaties van de leerlooierijen en de problemen
In 1869 telde de gemeente Rheden 9662 inwoners. Op de kaart-

. jes van Velp en Dieren van 1867 is de geringe bebouwing van
die dorpen te zien. Daaruit is misschien het kennelijke te ver-
klaren het gemak waarmee de gemeente toen vergunningen
afgaf voor het oprichten van de beschreven leerlooierijen. De
aanwonenden van de looierij van Avelingh te Velp werd ge-
vraagd of zij bezwaar tegen de vestiging hadden. Hun ant-
woord was: nee. Wisten zij veel van eventuele stankoverlast
en zo ja, zouden ze dan de moed hebben gehad om in te gaan
tegen de wens van de geachte notabele Avelingh, die fabrikant
was en wethouder van de gemeente Rheden. Reehorst kreeg
bij de oprichting tegenspel van de pastoor maar vrij kort na
diens protest kon Reehorst toch gaan looien.

Als de gemeente groeit ervaren met name in Velp de omwo-
nenden van de looierijen de penetrante zure lucht van die looie-
rijen. Riolering ontbreekt nog en de beken zijn open riolen.
Daarin verdwijnt ook het okerachtige afvalwater van de looierij
en voert zo de penetrante lucht van het looiafvallangs het dorp
richting Biljoen en Presikhaaf. Mensen beginnen te klagen,
vooral zij die aan de beken wonen. 's Zomers moeten ze van-
wege de stank hun ramen gesloten houden. Regelmatig wordt
de gemeenteopzichter op onderzoek uitgestuurd en ergens ver-
zucht hij:

• . het lozen in de beek is
anders zo heldere water onbruikbaar'maakt zodat dit

ten strengste verboden moet.wofden. Werdèrmaar
een machine gevonden die het vuile water kondnen ...
verdampen. Op eigen terrein laten bezinkel1lostrtiets .
op want nu al is het grondwatervel"~h~chterdlnVé.rge"
lijking met enige jaren geleden:"

Mogelijk is dat ook de reden waarom Van der Kloot Meijburg
een riolering wil aanleggen van zijn bedrijf in de Spoorstraat
naar de IJssel. Logisch dat daartegen bezwaar wordt gemaakt
omdat na het kruispunt Kerkstraat-Noorderstraat het gesloten
systeem tot aan de IJssel weer een open riool wordt. De opvat-
tingen over hygiëne zijn anderhalve eeuw later wel grondig
gewijzigd!

De verzuchting van de gemeenteopzichter geldt overigens niet
alleen de leerlooierijen, ook de wasserijen hebben een aandeel
in de vervuiling van de beken.
Als in Velp in 1888 de wasserij van Spaan aan de Beekstraat
na een brand heropgericht moet worden is er ook protest tegen
vuilwaterlozing van de wasserij in de Rozendaalse beek. Spaan
verweert zich als volgt:
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" ... het zeepwater uit de wasserij verspreidt geen stank
als de beek maar twee keer per jaar behoorlijk wordt
schoongemaakt."
Bij aankoop van de grond heeft hij ook het recht gekocht
om het vuile water uit de wasserij in de beek te laten
lopen. Verder merkt hij op:" ... dat de beek particulier
eigendom is van de gebroeders Avelingh die ook steeds
het vuile water uit haar looierij daarin lieten vloeien
evenals de looier Leenarts nog doet ... "

Uit datzelfde jaar dateert een brief van de Gezondheids-
commissie van de gemeente Rheden. Zij hebben vergaderd
om zo mogelijk een middel te vinden om de stinkende sloot te
verbeteren nabij de leerlooierij 'de Nordt'.
De hoofdoorzaak van het stinken der sloot ligt in het vuile
water van de looierij 'de Nordt'. Geadviseerd wordt grote zink-
putten, die in elkaar overlopen, zodat' het vuil daarin bezinkt.
Dat bezinksel zou dan uitgepompt kunnen worden. Strenger
toezicht op de sloot is wenselijk want het water wordt ook
vervuild door het schoonmaken van verschillende zaken bij de
stuw.
Vreemd als we lezen dat Thomassen al twee jaar eerder aan
het college van B&W heeft laten weten hoe zorgvuldig hij
zijn vuil water afvoert.

Maar niet alleen de aanwonenden van de beek waren wars van
de vervuiling. Meer nog roerde zich J.H. Lüps, van kasteel
Biljoen, tegen vervuiling van de beek. Hij heeft het water van
de beek boven en beneden de afvoerbuis van de wasserij schei-
kundig laten onderzoeken. Beneden de afvoer bevat het water
schadelijke bestanddelen en dat is voor de lager gelegen eige-
naren nadelig. (ook de looierij van Leenaarts is dan vermoe-
delijk nog in bedrijf)
Lüps moet dit water ontvangen en als het niet door het Broek
vloeit, waar het nadelig is voor het vee, ontvangt hij het in de
Overhagense en Biljoense vijvers. In warme jaargetijden zijn
daar plotseling verschillende vissen in de vijvers dood gegaan.
Deskundigen wijten de sterfte aan schadelijke bestanddelen in
het water. Lüps is sinds kort eigenaar geworden van de forellen-
kwekerij en hij vraagt zich af hoeveel meer de schadelijke in-
vloed van toepassing is op die forellenkwekerij.
Lüps lijkt allergisch te zijn geworden voor wasserijen en leer-

looierijen want in een koopakte uit 1929 van een perceel aan
de Pinkenbergseweg staat onder art. 3 dat op het verkochte
onder andere geen mest- of aschvaalten geplaatst mogen wor-
den, noch bleekerijen, ververijen of leerlooierijen etc. De
Beekhuizense beek ligt op flinke afstand van het verkochte
perceel, maar de familie Lups wilde kennelijk elk risico op
watervervuiling uitsluiten.
Dat de productie an zoolleder slecht is voor het milieu moge
ook nog blijken uit het verbod tot het vervaardigen daarvan in
ons land. Nu wordt het betrokken uit België en uit Aziatische
landen!

Arbeidsomstandigheden in de
tweede helft van de negentiende eeuw
Al eerder is het gevaar van besmetting met de miltvuurbacterie
genoemd. De bacterie kwam in de al rottende huiden voor en
had een looier een wondje dan liep hij risico van besmetting.
Met name bij het ontvlezen, als de huiden met een schraapmes
werden bewerkt. maar ook bij het uit de kuipen trekken van de
huiden moest de looiersknecht met een huid wond bijzonder
voorzichtig zijn. Be trijding van de ziekte was nog niet goed
mogelijk.

Het looiers ak vereiste spierkracht: de zwaar van water door-
trokken huiden moesten met mankracht van de ene naar de
andere kuip worden getrokken. De looiers stonden dan voort-
durend bloot aan de penetrante lucht van de looistoffen. Dat
werk ging het hele jaar door behalve bij vorst, als de kuipen
bevroren waren. Er was geen beschutting tegen de kou of re-
gen. Zoals in rij wel alle bedrijfstakken kende men geen
achtenveertigurige werkweek.

De lonen in deze bedrijfstak waren niet hoog. Rond 1870 wordt
f 5,00 à f 6,00 per man per week betaald. In 1875 wordt in
Arnhem een enquête gehouden waaruit blijkt dat een arbeiders-
gezin minimaal f 9,00 per week nodig heeft om rond te ko-
men. De levensstandaard zal in de gemeente Rheden toen wel
lager zijn geweest en erondersteld mag worden dat de arbei-
ders hier hun eigen groente teelden. Misschien ook bezaten zij
zoals zo velen de koe van de armen: een geit. Mogelijk ook
werd door een kleine nering in een aanvulling op het loon voor-
ZIen.
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Producten en afzet
Uit advertenties blijkt dat de looiers in de gemeente Rheden
voornamelijk zool-, over- en tuigleder produceerden. Zool- en
overleder was in de directe omgeving ook af te zetten. In ie-
dere plaats waren schoenmakers aanwezig, vaak met één of
meer knechts. Confectieschoeisel was in die jaren nog niet
bekend. Wie een paar schoenen nodig had was op de loc ale
schoenmaker aangewezen. Die was dus letterlijk schoenma-
ker, maar daarnaast ook schoenlapper die zoolleder nodig had.

In 1865 telde Velp 14 schoenmakers voor ruim 3500 inwoners
en in Dieren werden de ruim 2200 inwoners bediend door 12
schoenmakers. Verschillende van hen hadden ook nog één of
meer knechts in dienst, vaak intern wonend. In 1900 regis-
treerde men in Velp 18 schoenmakers met 18 knechts en in
Dieren 7 patroons met 7 knechts. Toen er nog geen looierijen
waren looiden schoenmakers zo mogelijk ook zelf. Niet onge-
woon overigens, want in al in de Middeleeuwen had iedere
stad een eigen leerlooierij, gekoppeld aan het schoenmakers-
vak. De gecompliceerde bearbeiding werd vaak, vanwege de
stank, buiten de stad verricht.

Dat de looiers in Velp en Dieren meer produceerden dan voor
de plaatselijke behoefte blijkt uit het voortdurend adverteren
in vakbladen die landelijk verschenen. Naast zool- en over-
leder was tuigleder in de vorige eeuw een veel gevraagd arti-
kel. Er kwam steeds meer behoefte aan transport, zowel van
mensen als van goederen. Voor lange afstanden kon men later
in de eeuw de trein nemen, maar plaatselijk was het
paardentractie voor sleperskar of koets nog altijd het belang-
rijkste vervoermiddel. Er kwamen paarden bussen, paarden-
trams en zelfs paardentaxi's. Het aantal paarden in ons land
verdubbelde tussen 1845 en 1880.
Er ontstond behoefte aan meer tuigages voor de paarden, voor
de bespanning van wagens was tuigleder nodig, de veren van
de koetsen waren met leren riemen aan het koetswerk verbon-
den. Maar ook voor de tassen van de postbestellers was tuig-
leder nodig. Tenslotte had het leger voortdurend behoefte aan
leder. Bekend zijn de leveranties van Van der Kloot Meijburg
aan leger en marine. Na gunning van een inschrijving kwamen
controleurs van het leger de huiden in Dieren inspecteren en
bij goedkeuring daarvan werden de kuipen verzegeld.

Bedrijfskapitaal
Voor de stichting van een looierij was uiteraard kapitaal no-
dig. De beginnende looiers, die hier zijn beschreven, waren
allen begin twintig en zij zullen zelf vermoedelijk niet het be-
nodigde geld hebben kunnen fourneren. De Velpse looiers
waren, zover kan worden nagegaan, zonen van welgestelde
ouders. Deze zullen vermoedelijk hun zonen op het paard heb-
ben geholpen. In Dieren was dat niet minder het geval;
Reehorsts vader was 'zonder beroep' en lid van de Raad van
de Gemeente Rheden, Blom kwam uit een welgestelde fami-
lie, van Hupkes is het niet bekend, maar Pasteurs vader was
notaris. Van der Kloot kwam uit Oudshoorn waar zijn vader
een leerlooierij en een pannenfabriek had. Het looiersvak was
hem niet onbekend want ook een oom zat in dat vak. Ook
Kloot kon starten met behulp van familiekapitaal, dat hem werd
geleend. Over aflossing van die leningen is een en ander terug
te vinden in de boekhouding van het bedrijf.

Vakmanschap
Het vakmanschap begon al met de inkoop van huiden. Het
kopen van dierenhuiden is al een kwestie van groot vakman-
schap en bekendheid met bestaande situaties. Het slachten kan
van invloed zijn op de huid terwijl een lang verblijf van de
huid in de zon bijvoorbeeld ook nadelig is. Goede en voorde-
lige inkoop bepaalde voor een deel al het bedrijfsresultaat. De
kwaliteit van het eindproduct werd daarnaast sterk bepaald door
de wijze van looiing. Daarop moest de looier dus nadrukkelijk
toezien. Tenslotte was het zaak de markt te kennen en in de
gaten te blijven houden. Als de looier daar financieel toe in
staat was kocht hij bij dalende prijzen meer huiden in. De ge-
kochte huiden bleven soms tot acht maanden in de kuipen en
daarna vond het touwen (=het afwerkenjpas plaats. Een lichte
stijging van de conjunctuur daarna leverde de looier extra winst
op.

Teruggang van de bedrijven
Bijna een eeuw zijn er in de gemeente Rheden leerlooierijen
geweest. De meesten sloten hun deuren al voor het einde van
de negentiende eeuwen de laatste verdween formeel in 1965,
hoewel de productie al eerder was stilgelegd.
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Tussen 1876 en 1887 ging het de leerindustrie niet voor de
wind. Rond 1800 werpen Duitsland en Frankrijk barricades op
tegen invoer uit Nederland. Daardoor verdween de uitvoer gro-
tendeels. De prijzen van de huiden vertonen tot 1893 een voort-
durende bijna onafgebroken daling. Daarna stijgen de prijzen.
De leerprijzen volgen die bewegingen minder en dus werden
de winsten kleiner en het perspectief onzekerder.

Al vanaf 1880 is er een concentratie van de ledernijverheid
waar te nemen. In 1911 is het aantal leerlooierijen in ons land
teruggelopen van 766 tot 431. Van dat aantal waren er 360 in
Noord-Brabant. De nieuwe looimethode, de zogenaamde
vachelooiing met behulp van speciale extracten, ging de van-
ouds beproefde maar zeer langdurige kuiplooiing verdringen.
Al in 1898 werd in Waalwijk het moderne snellooisysteem
toegepast.

Grofweg zijn er twee perioden in de
modernisering van de looierij te onderscheiden:

1. 1875-1900 modernisering van de kuiplooierij
2. 1900-1925 omzetting kuiplooierij in lederfabrieken,

waarin snellooiing werd toegepast.

De Velpse looierijen waren voor de overgang naar de twintig-
ste eeuw al verdwenen. De juiste redenen voor sluiting zijn
niet bekend, maar de veronderstelling lijkt gerechtvaardigd dat
ze door de technologische ontwikkeling zijn ingehaald.

Grote investeringen zijn vermoedelijk niet lonend geacht ge-
let op de kleinschaligheid van deze bedrijven. Ook is het denk-
baar dat de bedrijven door de gestage uitbreiding van het dorp
zodanig klem kwamen te zitten dat expansie onmogelijk werd
en tenslotte kan de stank van de looierijen ertoe hebben geleid
dat een grotere druk van omwonenden de sluiting van de be-
drijven heeft versneld.
In Dieren is men blijven looien tot aan de jaren vijftig van
deze eeuw. De looierij lag lange tijd excentrisch genoeg om
van de buurt weinig verzet te verwachten. Dat het bedrijf van
Van der Kloot Meijburg tot in de zestiger jaren van de twintig-
ste eeuw heeft kunnen voortbestaan is mede te danken aan het
gegeven dat de locatie aan de Spoorstraat allang als productie-
bedrijf was omgezet in een handelsbedrijf.

Gevolgen van de sluitingen
De sluiting van de bedrijven had niet alleen gevolgen voor de
werknemers. In wijder verband trof het de toeleveringsbedrijven
als huidenhandel, verkopers van run en transportbedrijven.
Maar ook de plaatselijke ambachten gingen opdrachtgevers
missen zoals smeden, timmerlieden, loodgieters.
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