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Sambeekse leerlooierij(en) 
 

 
Wat bij de ‘oudere’ Sambeekse burgers zeker 
bekend is, is de looierij op het vroegere 
perceel van de familie Vonk, tegenwoordig 
van Koen Derckx en Fleur Bongaards, 
Grotestraat 60, tegenover het oude 
Redemptoristinnenklooster. Helaas is dit 
karakteristieke gebouw in 1981 afgebrand en 
jaren daarna gesloopt. 

 
 

 
 

Anno 2020 ziet het perceel Grotestraat 60 er zo uit: 
 

 
 
Een stukje geschiedenis. 
 
Het huidige perceel heeft een woning en schuur. De woning is op zich karakteristiek en 
heeft een gemeentelijke monumentenstatus. De woning is rond 1880 gebouwd. Dit 
gedeelte van de Grotestraat kende in die periode veel nieuw- en verbouwactiviteiten van 
woningen en gebouwen. De pastorie is toen gebouwd; het Redemptoristinnenklooster is 
vanaf 1873 met diverse verbouwingen en aanbouw tot 1888 in de huidige vorm 
gegroeid; het gemeentehuis van de toenmalige gemeente Sambeek is gebouwd.   

 
Voordat de woning in 1880 werd gebouwd bestond het perceel al maar kende alleen een 
woning en moestuin.  
 
Het oudst bekende is een document opgetekend in het schepenprotocol van 11 april 
1707. Hierin wordt vermeld dat een huis, schuur, erf met een grootte van 64 roeden 
(Een Rijnlandse roede als oppervlaktemaat is 14-15 m2, dus +/- 900-960 m2) werd 
verkocht door Derick Jans Beckers en Hendrik Dericks Beckers en  Maria Jans aan Gerrit 
Gosens en Tunisken Beckers voor Fl 400 (vertegenwoordigt nu een bedrag van +/- € 
10800).  
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Het perceel was bezwaard met “Cijns aan de 
heer van Geijsteren en een ´helffken wijn’ 
aan de kerk”. 
 
Een eeuw daarna, op 23-12-1814, werd via 
een veiling het perceel ‘huis met moeshof’ 
door de erfgenamen van Jacobus Hendriks en 
Jacomina Jans (O 08-11-1814) voor Fl 434 
(vertegenwoordigt nu een bedrag van +/- € 
7500) verkocht aan  
 

Arnoldus Lamers (Geb. 1787 te Beugen; O 
13-05-1855) en Hendrina van den Hogen(hof) 
(Geb 1787; O 14-05-1855). Let op: het 
echtpaar is een dag na elkaar overleden! 
In eerste instantie woonde het echtpaar met 
een kind aan de Sambeeksche Heide nr 116. Arnoldus stond ingeschreven als dagloner.  
In de memorie van successie (getekend 10-08-1855) staat op p 578 dat Arnoldus Lamers 
en op p. 579 Hendrina Hoogen(hof) nalaten: 
In sectie B (Sambeeksche Heide) bouwland, tuin, heide, huis en erf. 
 
Vergeleken met het vorige omgerekende bedrag is er in een eeuw sprake van een 
behoorlijke devaluatie. Het is natuurlijk niet brekend of er nog steeds sprake was van de 
woning die er in 1707 stond.  
 

 

 
 
 
 
Op 1 mei 1820 verkopen Arnoldus Lamers en 

Hendrina van den Hogen het perceel voor Fl 
205 (vertegenwoordigt nu een bedrag van +/- 
€ 4200) aan Antonia Mazza schilder te Naaldwijk. 
 
In 1839 had de weduwe van schilder Mazza (O 08-01-1832), Johanna Emerentia 
Vernooij, een testament opgesteld voor haar inwonende nicht Maria Cornelia van Dijk, 
dat zij zou erven. Het perceel, toen nog zonder leerlooierij, is verkocht. Deze overdracht 

is nog niet achterhaald.  
 
Wel is bekend dat in 1869 de heer Antonius Johannes Philibertus Peters (gehuwd met 
Antonetta Bernarda de Bruijn in 1862 een huis, tuin, looierij, erf, groot 16 roeden 74 
ellen verkocht heeft aan de broers Jacob en Leopold Wiener (Rond 1870 is het 
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internationaal metriek stelsel ingevoerd en het Nederland metriek stelsel afgeschaft. Het 
is onduidelijk welk oppervlak het perceel vertegenwoordigde in huidige maten). 
Deze Antonius Peters was leerlooier van beroep. In een situatieschets van 1858 waarin 
de gemeente Sambeek de discussie over de locatie van de school met de provincie voert, 
staat de leerlooierij ingetekend. Het is zeer waarschijnlijk dat Antoon Peters het perceel 
tussen 1839 en 1859 heeft gekocht en de leerlooierij in deze periode gebouwd is.  
 
Op 16-04-1867 verkoopt Josephus Johannes Baptist Peters, leerlooier te Boxmeer ten 
sterfhuize van Antonius Johannes Philibertus Peters te Sambeek roerende goederen, met 
name huisraad voor f 2.060,05. 
In een akte van 10-08-1871 werd haar zwager? Josephus Jan Baptist Peters leerlooier in 
Boxmeer, aangemerkt als haar curator. 

 
In de Index notarieel protocol Boxmeer (7048.111  en 112) 
Op 28-12-1866 ten sterfhuize van Antonius Johannes Philibertus Peters te Sambeek aan 
de Dorpstraat wordt een boedelbeschrijving opgemaakt in aanwezigheid van Josephus 
Johannes Baptist Peters, leerlooier te Boxmeer als curator van Antonetta Bernardina de 
Bruijn weduwe van Antonius Johannes Philibertus Peters en voogd over hun kinderen 
Petrus Alphonsus Maria, Anna Maria Catharina Josephina, Ferdinanda Josepha Maria, 
Hendrikus Wilhelmus Antonius en Philibertus Bernardus Josephus in bijwezen van 
Leonardus Franciscus de Bruijn, wijnhandelaar te Ravenstein als toeziende curator.  
In de akte van 08/09-04/01-06-1867  wordt een vervolg van de inventaris van 28-12-
1866 beschreven. Er worden veel percelen land vermeld te Sambeek, Wanroij en 
Boxmeer, alsmede een huis te Sambeek, sectie B 95 en een huis, schuur en erf, sectie C 
664 te Wanroij. Verder nog boeken, schulden en vorderingen. 

(Antoon Peters was de broer van Frans, de priester die in 1873 een start heeft gemaakt 
met het klooster der Redemptoristinnen door de verbouwing van zijn ouderlijke woning). 
 
Bijgaand de situatie in 1832 (start kadaster) en de situatieschets van het college van de 
gemeente Sambeek in 1859. Vanwege de verkoopakte in 1839 en de situatieschets in 
1859 is de conclusie dat de leerlooierij in deze periode gebouwd is.  

 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Het kadastraal perceel C 160 en C 689, onderdeel uitmakend van C 690, huis, tuin, erf 

en leerlooierij, was belast met 7.5 cent per jaar aan de RK kerk.  
Antoon Peters verkocht voor Fl 3200 in 1862 het perceel aan de gebroeders Wiener         
(vertegenwoordigt nu een bedrag van € 73.250).  
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Leopold en Jacob Wiener waren graveurs in 
Brussel. Hun broer Meijer Wiener, behartigde 
de zaak. Hij was leerlooier in Venlo.  
 
Index notarieel protocol Boxmeer (7048.114) 
18-04-1862 115 Antonius Johannes Philibertus 
Peters, leerlooier te Sambeek verkoopt aan 
Jacob Wiener en Leopold Wiener, graveurs 
wonende te Brussel voor wie Meijer 
Wiener, leerlooier wonende te Venlo als hun 
mondeling gelaste een huis sectie C 160 met 

looierij, erf en tuin te Sambeek aan de 
Grindweg aangekomen bij akte van scheiding 
21-5-1856 voor Fl. 3200,--. 
 
 
 
Op 06-01-1868 verkoopt Salomon Wiener, leerlooier te Venlo als gevolmachtigde van zijn 
broers Jacob en Leopold Wiener, graveerders te Brussel voor f 2.450,- aan Johannes 
Mathias Aloijsius Boes, koopman te Boxmeer een huis met leerlooierij, sectie C 160 en 
689 met stal, erf en tuin te Sambeek aan de grintweg. De verkoper aangekomen bij akte 
van 18-04-1862 voor deze notaris. 

 
De advertentie van Verbunt (1866) over de veiling  van huis, erf en leerlooierij lijkt in 
tegenspraak met de verkoop in 1862 door Antoon Peters. Hij verkoopt dan nl aan de 

gebroeders Wiener en in 1868 verkopen de gebroeders Wiener de leerlooierij aan de 
koopman Boes voor Fl 2450, die het jaar erop voor hetzelfde bedrag verkocht aan 
Rogerius van den Dries, koopman te ’s Hertogenbosch. Er is wel eens discussie over de 
leerlooierij een volledige looierij was of alleen een drogerij van huiden. 
In de verkoopakte van 18-4-1862 wordt gesproken over ‘de verkoop inclusief losse 
gereedschappen, de looi en andere voorwerpen, benevens de huiden in de kuipen 
aanwezig, blijven gereserveerd voor de verkooper’.  
In de advertentie van notaris Verbunt van 26 oktober 1866 wordt gesproken over een 
leerlooierij met 9 kuipen. Hieruit blijkt dat er wel degelijk sprake is van een volledige 
looierij.  
 
 

Het perceel werd niet in zijn geheel verkocht. Op 
het perceel was nog een woning/boerderijtje 

gebouwd dat verhuurd werd. (Dit gedeelte 
behoorde toe aan de vader van Antoon Peters, 
die zijn (heren)huis tegenover vermelde 
percelen had (kadastraal C 93 en C94) Dit 
herenhuis werd in 1873/1874 verbouwd door de 
broer van Antoon, Frans Peters, pater 

Redemptorist, tot wat uiteindelijk uit zou groeien 
tot het Redemptoristinnenklooster). 
Tijdens de verkoop woonde in de 
woning/boerderijtje Theodorus Martinus 
Baltesen. De locatie is ongeveer op het huidige 

grasveld waar verkiezingsborden worden geplaatst. 
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Een andere buurman is op dat moment 
de Nederlands Hervormde Kerk 
(gebouwd in 1843) De locatie is de 
huidige ‘kop’ van de Winston 
Churchillstraat. Achter de kerk staat de 
leerlooierij. 
 
 
 
 

 
 
Op 31-10-1873 verkocht Van den Dries het perceel voor Fl 3450 ( nu € 80.000) aan 
Maria Elisabeth Antonia van Londen, weduwe van Johannes de Leijer. Haar zoon Felix 
was leerlooier. Maria heeft er niet lang profijt van gehad want zij stierf daags na het 
tekenen van de overdracht op 1-11-1873!  
 

 
In 1874 werd het perceel door de erven de 
Leijer, d.m.v. een veiling, voor Fl 4470 (nu € 
105.500) verkocht  aan bakker Jacob 
Boumans. In al deze verkopen bleef het 
perceel belast met een jaarlijkse donatie aan 
de Kerk van 7.5 cent per jaar.  

 
In het archiefstuk ´Index notarieel protocol 
Boxmeer (7048.126)´ nummer 136/150 staat 
het volgende: 
Henricus Joannes Antonius de Leijer, 
handelsagent te New-York in Amerika, thans te 
Sambeek verblijvend; Felix Antonius de Leijer, 
leerlooier te Sambeek ; Johannes Dominicus 
Antonius de Leijer, koopman te New-York in 
Amerika, thans tijdelijk te Sambeek 

verblijvend; Rogerius Hendrikus van den Dries, kassier te ’s-Hertogenbosch gehuwd met 
Johanna Theresia Antonia de Leijer; Joannes Aloysius van den Bergh, kandidaat-notaris 
te Boxmeer als gevolmachtigde van Jacobus Ignatius Alphonsus Kock, koopman te 
Boxmeer als bewindvoerder voor de afwezige Ludovicus Joannes Antonius de Leijer laten 

openbaar verkopen de nalatenschap van wijlen hun moeder Maria Elisabeth Antonia van 
Londen, overleden op 1-11-1873 te Boxmeer weduwe van Johannes de Leijer. Het betreft 
een huis met schuur, leerlooierij, erf en tuin, sectie C 160, 689 en 787 te Sambeek  in 
het dorp aan de Grindweg. Koper voor f 4.470,-- is Jacobus Gosewinus Johannes 
Boumans, bakker te Sambeek . 
 
Tevens verkoopt Felix Antonius de Leijer, leerlooier te Sambeek ten sterfhuize van Maria 
Elisabeth Antonia van Londen weduwe van Johannes de Leijer te Boxmeer roerende 
goederen voor Fl. 2602,35. 
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De huidige woning is gebouwd in het vierde deel van de 19e eeuw, maar waarschijnlijk 
rond 1880.  
De eigenaar was in 1880 Jacobus Boumans. Het is niet 
duidelijk of hij de huidige woning heeft gebouwd of zijn 
opvolger burgemeester Johannes Van den Bosch. In 
1880 is Jacobus door de rechtbank veroordeeld voor 
‘bedrieglijke bankbreuk als gevolg van faillissement’. Hij 
kreeg 5 jaar cel, maar het is onduidelijk wanneer en 
waar. Want in 1882 moest Jacob Bouwmans die op 30-
12-1872 weduwnaar was geworden, borg staan voor de  

nalatenschap van zijn vrouw Carolina Schik. Het huis, 
tuin en pakhuis werd voor Fl 3230 (nu € 81.300) aan 
burgemeester Johannes van den Bosch verkocht. 
Inmiddels was Jacob Boumans’ woonplaats onbekend en 
zijn zwager Hendrikus Schik handelde de verkoop af. 
De term leerlooierij werd in de verkoop niet gebezigd, 
maar pakhuis. De publieke verkoop vond plaats ten 
huize van de weduwe Chr van den Bosch, de weduwe 
van de broer van de burgemeester, eigenaar van de 
herberg de Gouden Leeuw. 
 
Registratie 01-12-1861 
Johannes Zutphen 24-02-1787 / 17-02-1864 afkomstig uit Noordwijk. Rentenier Wijk 
A13 Catharina de Bruijn 09-02-1802 uit Haarlem 

Een zoon en dochter zijn geboren in Noord Holland.  
 
Op 20-06-1865 komt Bouwmans inwonen als bakker. Hij heeft ook een bakkersknecht en 
enkele jaren later een bakkersleerling.  
Op 1-6-1880 woont hij met zijn gezin maar hij heeft een andere vrouw: Theresia Coning. 
Huwelijk: 05-05-1879 
Ook staat de burgemeester ingeschreven met zijn vrouw (ook een Van den Bosch) 
 
Registratie 01-12-1869 
De Leijer Felix Anthonius geboren 21-12-1836 staat als leerlooier ingeschreven 
Becker Anna Maria Catharina 10-12-1835 met 4 kinderen 
 
Jacob Bouwmans Geboren 10-04-1839 te Vierlingsbeek (huwelijk 18-06-1866) met 
Carolina Schik geboren te St Anthonis op 05-06-1840 (O 30-12-1872) en 4 Kinderen 

Bakker Dorpsstraat A14 
Hij is op 16-01-1920 in OudHeusden overleden in het 
St Norbertusgesticht in Elshout  
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Op 1 dec 1869 staat Bouwmans, zonder vrouw! En 3 
kinderen ook op dit adres ingeschreven staat als bakker 
ingeschreven 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Boumans is op 16-12-1880 schuldig bevonden aan 
bedrieglijke bankbreuk vanwege faillissement.  

 
 
 
 
 
Op 10-07-1875 komt burgemeester Johannes van den Bosch in dit perceel te wonen. 
Verhuisd naar Wijk A 103 

Op 17-05-1877 komt Johannes Roelofs, landbouwer hier te wonen.  
 
Op 6-4-1889 Staat Tijmen Schoonderbeek (17-07-1859 uit Utrecht) ingeschreven als 
Provinciaal opzichter met Garritsen Alink zijn moeder (2-2-1818 uit Deventer) tot 6-4-
1889 (verhuisd naar Boxmeer) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
In het archief van de gemeente dd 14-12-1892 werd aan de Gedeputeerde Staten 
medegedeeld dat in Sambeek in de oude looierij een botermijn was gehuisvest. In 
voornoemde brief aan GS werd alleen de procedure over het ‘mijnen’ uitgelegd.  
 

 De initiatiefnemers hadden een systeem uitgedacht 
waarbij de verkopers (de boeren) en kopers (de 
handelaren) elkaar niet konden zien. Dit bevorderde een 
eerlijke handel: van elkaar bevoordelen of benadelen was 
zo geen sprake. De kwaliteit van de aangeleverde boter en 
daarmee samenhangend de prijs was doorslaggevend. 

Op maandag 10 december 1888 was 's morgens om 8.30 

uur de botermijn opengegaan in de voormalige leerlooierij 

aan de Winston Churchillstraat. "Er was een groot aantal 

belangstellenden én nieuwsgierigen", meldde het 

Boxmeers Weekblad. "Naar men van allerwegen hoort, is zij tot ieders tevredenheid 
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verlopen. Vandaar dat men deze botermijn tot dusver als gunstig geslaagd kan noemen. 

Er werd een tamelijke goede hoeveelheid boter aangevoerd en de prijzen evenaarden die 

van andere mijnen. Algemeen werd door zowel boer als koopman de inrichting geroemd, 

als zijnde doelmatig opgesteld en als netjes afgewerkt." 

Een schrijver van een ingezonden brief in datzelfde weekblad was heel positief. "Het kan 

niet anders dan dat landbouwers uit de verre omtrek zich met hun boter naar de 

Sambeekse botermijn zullen begeven. Daar zullen zij naar evenredigheid van de kwaliteit 

van de boter die zij ter markt brengen ook de juiste prijzen ontvangen. Laat dus de 

landbouwers deze mijn bezoeken en zij zullen - de ondervinding heeft dit reeds geleerd - 

hoogst voldaan huiswaarts keren."    

De Sambeekse botermijn heeft gedurende 12 jaar gefunctioneerd. Toen werd aan de 
Zandsteeg een roomboterfabriekje gebouwd, dat later het pakhuis zou worden 
 

Tussen 1894 en 1928 was Mr. A.E.J. baron Van Voorst tot Voorst Commissaris van de Koningin in 

Noord-Brabant. Een van zijn taken was het regelmatig bezoeken van alle gemeenten in de provincie. 

Van die werkbezoeken hield hij nauwkeurig verslag bij. Dit had hij in al die jaren over Boxmeer te 

melden 

Den 10den. Augustus 1897 bezocht ik de gemeente Boxmeer; ik reed van Vierlingsbeek naar 

Maashees; vandaar naar Vierlingsbeek; vandaar naar Sambeek en vandaar naar Boxmeer. Op de 

grenzen van de gemeenten Sambeek en Boxmeer stond mij een eerewacht van fietsers en boeren te 

paard op te wachten. Een zekere Peeters, een failliet leerlooier, iemand die zich misdraagt, wien ik in 

1896 eene jachtakte weigerde, en die er zich een door bedriegelijke voorgevens in Dieren wist te 

doen afgeven door Mr. Mollerus, hield een lange toespraak. Hij deed beter voor zijne vrouw en zijne 

9 kinderen te zorgen. 

 
 
 

Tijdens de botermijn:  
- Huisnummer 34 van Hendrikus v.d. Bosch is de oude De Gouden Leeuw (nu: Pastoor de Vochtplein). 
- Huisnummer 35 van (huurder) Tijmen Schoonderbeek is dat Wil Vonk 
- Huisnummer 37 van Marianus Trix is het afgebroken pand van Tjeu Verrijdt (nu: het grasperkje voor 
de verkiezingsborden). De man was beeldhouwer en kom ik ook tegen in stukken van het 
redemptoristinnenklooster. 
- Huisnummer 38 van de afgebroken Protestantsche kerk; stond waar nu de Winston Churchillstraat 
begint. 
- Huisnummer 39 is het Raadhuis (voorste helft,  met de trappen) 
- Huisnummer 40 is van schoolhoofd Cornelis van Tilburg (achterste helft; nu: Gert-Jan Kuijpers) 
- Huisnummer 41 is het brandspuithuisje: is de achterbouw bij Gert-Jan Kuijpers; dit had dus een 
eigen nummer. 
- Huisnummer 42 is de school (toen nog openbare school) bij de Wilhelminaboom. 
- Huisnummer 43 is Antoon (daarna Jan) Grutters: een groot pand tegenover Route 66. 
 
Tussen huisnummers 35 en 37 was dus de Botermijn. 
Het enige gebouw dat daarvoor in aanmerking komt, is de leerlooierij. 
Andere gebouwen stonden daar niet aan dat stukje Grotestraat. 
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In het Boxmeers Weekblad van 
13 december 1889 werd het 1-
jarig jubileum van de botermijn 

herdacht.  
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In 1906 was er sprake van een erfdeling van de erven Van den Bosch. Het perceel ging 
over naar het hoofd van de Sambeekse school Cornelis van Tilburg (x Anna Maria Diels), 
Wonende te Sambeek Dorpsstraat wijk A nummer 39 naderhand 37.   
 
Cornelis van Tilburg. Geboren te Gilze op 23-02-1843, Overleden te Sambeek op 20-01-
1924. Getrouwd op 08-02-1878 met  
Anna Maria Diels Geboren te Boxmeer op 11-04-1848. Overleden te Sambeek 22-08-
1920  
 

Huwelijksakte 
 

 
 
Op 1 januari 1900 leefden volgens het bevolkingsregister in deze woning de volgende 
gezinsleden: 
- Cornelis Van Tilburg 
- Anna Maria Diels 
- Johanna Maria Catharina van Tilburg (dochter) geboren 01-06-1879 
- Antonia Maria van Tilburg (dochter) geboren 01-12-1881 
- Maria Josephina van Tilburg (dochter) geboren 05-08-1884 

 
 
Foto´s op de grafsteen van het echtpaar 
Tilburg/Diels op het RK kerkhof te 
Sambeek. 
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In 1924 ging het perceel, aangeduid als huis, voormalige looierij, karschop, tuin en erf 
voor Fl 5500 over naar molenaar Peter Jan Hubert Aerts. 
Peter was 03-07-1881 geboren in Meerlo. Hij verhuisde op 29-04-1898 naar Sambeek 
(wijk A 71)   
en huwde op 26-02-1919 met Jacoba Theodora Hendrina Barten, geboren op 11-06-1885 

in de gemeente Beugen en Rijkevoort. 

 
In 1935 verkocht Aerts het perceel voor Fl 2620 aan Johannes Bernardus Linders 
hoofdonderwijzer Boxmeer. (Aerts had inmiddels een schuld van Fl 7000 uitstaan bij de 
gebroeders Linders) Zij hebben kort in Vierlingsbeek gewoond. Vanaf 27-04-1937 
woonden zij aan de Veldweg A 195 te Beugen en Rijkevoort. Op 18-07-1939 is het gezin 
naar Boxmeer verhuisd: Spoorstraat 69  
 
Peter Aerts´ beroep was na zijn molenaarsschap veranderd in verzekeringsagent. Het 
gezin bestond in 1939 uit: 
- Peter Jan Hubert Aerts (overleden te Boxmeer 26-11-1941) 
- Jacoba Theodora Hendrina Barten (overleden te Boxmeer 21-12-1952) 
- Elisabeth Jacoba Berendina (dochter) 08-11-1919 te Sambeek 

- Berendina Matea Anna Theresia (dochter) 24-10-1925 te Sambeek 
- Antonius Gerardus Fransiscus (zoon) 01-01-1927 te Sambeek 
- Jacobus Petrus Fransiscus (zoon) 05-11-1929 te Sambeek 

 
Overstap Linders naar Logtens? 

 
De familie Logtens kochten het perceel en verhuisden van het Vrijthof naar de 

Grotestraat. De leerlooierij en botermijn hadden al lang hun functie verloren. Een 
gedeelte van het gebouw was als boerderij in gebruik. In het middengedeelte stonden de 
koeien en verder werd het gebouw als opslag gebruikt. Piet Logtens was elektricien en 
had een etalage in een van de voorkamers. In de oorlogsjaren werd een gedeelte van het 
huis gebruikt voor de verkoop van voedselbonnen.  
 
 

 
Het perceel werd gekocht door de familie 
Verdijk. In mei 1981 werd de oude looierij 
verwoest door een brand.  

 
 
 
 
 
 
 

https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search/
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Het heeft tot de beginjaren 2000 geduurd 
voordat het karakteristieke pand 
afgebroken mocht worden vanwege de 
monumentale status. 
Wat ervan overgebleven is, is een zijmuur 
die opgetrokken is met oude stenen van de 
looierij en in een van de muren is een luik 
ingemetseld. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een tweede leerlooierij in Sambeek 
 
Uit een inventarisatie van fabrieken in Sambeek tussen 1816 en 1820 blijkt er een 
leerlooierij te bestaan. In een adressenboek voor de Nederlandse schoen- en 
ledernijverheid uit 1891 was er een leerlooier: Oswaldus van Haaren.   
Bij het natrekken van de familienaam en de locatie lijkt het zeer waarschijnlijk dat er 
toentertijd 2 leerlooierijen hebben bestaan in Sambeek. Deze Oswaldus had zijn bedrijf 
op de plaats waar later de boerderij van Crouwers stond, tegenover Sjeng de Snijder, 
kadastraal bekend als C 131 en C 132 te Sambeek. 
Het is onduidelijk wie er is gestart met deze leerlooierij. Wel is bekend dat Oswaldus van 
Haaren failliet is verklaard en dat het perceel met looierij op 21 september 1889 geveild 
is. Op deze plek is uiteindelijk de boerderij van Crouwers gebouwd. Nu perceel gelegen 
aan de kant van de Pater Bunsstraat. 
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Jacobus Gosewinus Johannes Boumans 

Jacob Bouwmans Geboren 10-04-1839 te Vierlingsbeek (huwelijk 18-06-1866) met 
Carolina Schik geboren te St Anthonis op 05-06-1840 (O 30-12-1872) en 4 Kinderen 

Bakker Dorpsstraat A14 
Hij is op 16-01-1920 in de gemeente OudHeusden overleden in het St Norbertusgesticht 
te Elshout  
Op 1 mei 1865 verhuisd van Vierlingsbeek naar Sambeek 
05-05-1879 huwelijk met 2e vrouw Theresia Clacidine Coning 
 
Boumans is op 16-12-1880 schuldig bevonden aan bedrieglijke bankbreuk vanwege 

faillissement.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Sambeek, november 2019. Gerard Everink 


