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Voorpagina:
De reconstructietekening van de Hoogt toont de situatie midden jaren vijftig . De 
eeuwenoude boerderijen zijn dan nog aanwezig evenals de twee grote industrie-
complexen van Koenraad en Domen. Op de achtergrond de historisch waardevolle 
bebouwing van De Hoogt.
De Hoogt is een min of meer ‘verborgen’ stukje Dongen dat ingeklemd zit tussen 
Hoge Ham, Bolkensteeg en Aalberselaan. Het gebied waar garage Vlasveld en de 
Aero(schaats)hal zich bevinden; anders gezegd: “Achter Den Hamse Bok.” 
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Leerindustrie op De Hoogt

Op de kaft van de voorgaande Wa-
zerweijen staat een foto van een 
sfeervol stukje industrieel erfgoed op 
De Hoogt. Ondanks de bouwvallige 
staat een pareltje achter de lintbe-
bouwing van de Ham. Een onderzoek 
in opdracht van Vieya bracht de ge-
schiedenis en de historische waarde 
van de nog bestaande bouwsels aan 
het licht. Dit onderzoek, van de ge-
renommeerde restauratiearchitect 
Leo Wevers en onze heemkunde-
kring,  is zeker het lezen waard.1  In 
dit artikel willen we echter aandacht 
besteden aan de samenhang met de 
verdwenen industriële complexen op 
de Hoogt grenzend aan de Bolken-
steeg. 
Zonder overdrijving kan worden ge-
steld dat hier een van de meest 
dichtbebouwde industriële complexen 
van Dongen te vinden was. Voor ve-
len zal dat ook indertijd waarschijn-
lijk niet zijn opgevallen doordat het 
gebied omgeven wordt door het 
klooster en de voormalige huishoud-
school die hiervoor in massaliteit en 

‘Luchtfoto’ uit de zestig meter hoge toren van de Waterstaatskerk genomen voor 1910. Op 
de achtergrond het klooster met rechts van de Hoge Ham de bebouwing van De Hoogt. 
Tussen het klooster en de boerderij met achterliggende Vlaamse schuur de looierijen van 
Van Campenhout en Domen. 2 
Met dank aan Luc IJpelaar voor het beschikbaar stellen van beide foto’s op deze pagina’s.
www.oudefotosvandongen.nl
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schaal niet onderdoen.
Drie grote industriëlen en een hand-
vol kleinere ondernemers bebouwden 
hier tussen het laatste kwart van de 
negentiende eeuw en circa 1965 vrij-
wel iedere vierkante meter grond. 
Van twee van de drie ondernemingen 
vinden we alleen nog sporen in het 
archief, slechts de gebouwen van 
schoenfabriek Cloïn, de latere ‘Aero’, 
staan nog overeind.

Lederfabriek Koenraad, voorheen 
Van Campenhout 
Direct tegen de Bolkensteeg stond de 
lederfabriek Koenraad, voorheen Van 
Campenhout. Op het hoogtepunt, zo 
omstreeks 1965, was het gehele 
perceel over een diepte van tiental-
len meters bebouwd. In tegenstelling 
tot veel tegenwoordige bedrijfshallen 
was geen sprake van een in één keer 
gebouwde productiehal. Nee, naar 
gelang de behoefte, ingegeven door 
groei van het bedrijf en wijzigingen 
in het productieproces, werd hier 
gebouwd, bijgebouwd, en herbouwd.
Op een luchtfoto genomen uit de 
zestig meter hoge toren van de wa-

Doorkijkje in de Bolkensteeg vanaf de Hoge Ham ergens tussen 1911 en 1915. De Bolken-
steeg is smal met links het klooster. Rechts de looierij Van Campenhout met op de voor-
grond een traditioneel looierijgebouw parallel aan de weg. Hierachter rijst de pas verhoogde 
looierij op met in een lichte tint (waarschijnlijk oker) geschilderde droogluiken. Aan het 
kleurverschil in de kopgevel is te zien wat de oorspronkelijke hoogte was. 2  Vermeldens-
waard zijn ook de mensen op de foto. De jongen die leunt op de schouders van de mensen 
in het centrale groepje is een van de latere eigenaren van de looierij van Van Campenhout; 
Nico Koenraad. Zijn vader heeft in die tijd een looierij aan de Lage Ham en staat op de voor-
grond van het groepje met naast hem over het fietswiel een broer. 12
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terstaatskerk zien we de looierij van 
Cornelis Marinus van Campenhout 
voor 1910. 2 Achter het woonhuis 
aan de Hoge Ham bestaat de toen-
malige leerlooierij dan nog maar uit 
een tweetal traditionele looierijge-
bouwen met zadeldak, gemetselde 
kopgevels en uit ventilatieluiken be-
staande langsgevels op een gemet-
selde onderbouw.
Het achterste looierijgebouw op de 
foto wordt in 1910 onder leiding van 
meestertimmerman P.C. Schellekens 
verhoogd van vier naar zes bouwla-
gen. 3 Met de korte gevel direct aan 
de Bolkensteeg wordt dit hoge en 
smalle gebouw letterlijk het uithang-
bord van de looierij. Zo is op veel 
foto’s zichtbaar dat tegen  de houten 
zijgevel het naambord van de looierij 
is aangebracht.
Was de looierij met het ophogen van 
het hoofdgebouw al een indrukwek-
kende verschijning geworden, een 
jaar later volgde de bouw van een 
bakstenen schoorsteen. De traditio-
nele leerlooierij moderniseerde met 
de komst van een stoomketel van 10 
pk tot stoomleerlooierij. Het volledig 

handmatige looiersbedrijf wordt een 
lederfabriek. 4

In 1915 volgt de ‘verovering’ van het 
achterterrein op de leegte, wanneer 
een overdekte hal voor draaiende 
looivaten wordt gebouwd. Ook het 
hoofdgebouw wordt groter door de 
bouw van drie extra verdiepingen 
met plat dak op het bestaande ketel-
huis en machinekamer. 5 Een stoom-
machine van 50 pk completeert deze 
uitbreiding. 6 In 1919 volgt achter 
het overdekte kuipenveld nog een 
loods voor opslag van looistoffen. 7

Wanneer het eigendom van de looie-
rij in 1926 overgaat op Koenraad 8  
blijft de drang en noodzaak om ver-
der te verbouwen en bouwen be-
staan. De traditionele looierij, die 
direct achter het woonhuis parallel 
aan de Bolkensteeg is gesitueerd, 
ondergaat een gedaanteverandering 
en de achtergelegen open ruimte 
wordt eveneens overdekt.

Domen
Grenzend aan de looierij van Koen-
raad stond die van Domen. Ook hier 
een groot complex verscholen achter 

De firma wed. H. Domen omstreeks 1928. 
Kenmerkend is de leerdrogerij uit 1925 
gelegen aan de sticht. Hierachter met hijs-
werk aan de gevel de verbouwde traditio-
nele looierij en op de achtergrond de ge-
metselde schoorsteen. 8
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de fabrikantenwoning aan de Hoge 
Ham met een vergelijkbare geschie-
denis. Afgaande op het overzicht van 
leernijverheid zoals gepubliceerd in 
1928 bestond dit bedrijf sinds 1860 
als kuipzoolleerlooierij. 8 Als een van 
de eerste Dongense leerlooierijen, en 
net iets eerder dan Van Campenhout, 
wordt in 1910 een stoommachine in 
huis gehaald. De schoorsteen ver-
raadt vanaf dat moment dat het be-
drijf het industriële tijdperk is bin-
nengetreden en er met draaiende 
looivaten leer wordt geproduceerd. 9 
In 1928 verwerkt de fabriek 200 tot 
250 huiden per week en is het halve 
hectare grote terrein haast volledig 
bebouwd.8 Beeldbepalend wordt de 
door architect P. Schellekens ontwor-
pen, vijf bouwlagen tellende leerdro-
gerij. 10 Dit gebouw uit 1925 heeft 
geen gevels met luiken, maar naar 
de stand van de techniek gemetselde 
gevels. Er werd voortaan op kunst-
matige wijze gedroogd en niet meer 
door natuurlijke ventilatie.

Fotoalbums vol gemiste kansen
Zowel de looierij van Domen als die 

De looierij van Koenraad omstreeks 1928 
aan de zijde van de Bolkensteeg. De bebou-
wing blijft tot de sloop in 1972 vrijwel onge-
wijzigd als op deze foto. 8
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van Koenraad worden afgebroken. 
Lederfabriek Koenraad en het bijbe-
horende woonhuis verdwenen in 
1972, aangekocht door de gemeente 
Dongen, ter verbreding van de Bol-
kensteeg en voor vergroting van het 
kruispunt aan de Hoge Ham. Specta-
culair zal het opblazen van de krom-
getrokken schoorsteen zijn geweest 
op 13 maart nu veertig jaar geleden 
door de genie. 11 Op de plaats van 
lederfabriek Domen die korte tijd 
later tegen de vlakte ging en het 
resterende perceel van Koenraad 
wordt een autoshowroom gebouwd. 
Voor uitbreiding van dit garagebedrijf 
was midden jaren zestig reeds een 
achttiende-eeuwse boerderij ge-
sloopt. Op de luchtfoto van voor 
1910 is deze boerderij met achterge-
legen Vlaamse schuur nog in volle 
glorie zichtbaar. Een tweede boerde-
rij stond tot midden jaren vijftig ach-
ter de huidige Hamse Bok, vlak voor 
de Aero-schoenfabriek. 
Door deze sloopcampagnes resten nu 
alleen nog wat foto’s en archiefstuk-
ken die ons herinneren aan het agra-
rische verleden en de industrialisatie 

van dit stuk van de Hoge Ham. Wat 
er voor terugkwam is een functioneel 
maar weinig visueel aantrekkelijk 
garagebedrijf. Ook dit gebouw staat 
inmiddels weer op de nominatie voor 
sloop. 
Reden te meer om zorgvuldig om te 
gaan met het enige industriële erf-
goed op deze locatie dat de tijd heeft 
overleeft: de leerlooierij en latere 
schoenfabriek Cloïn (1848-1965) en 
de restanten van de enige achttien-
de-eeuwse boerderij aan de Hoge 
Ham. Nieuwbouw in het gebied zou 
bovendien, met oog voor de histori-
sche context, niet te petieterig, 
dorps en eenvormig moeten zijn. 
Klooster, gemeentehuis en huishoud-
school vragen een stedelijke kwali-
teit.
Computermodel
Om goed beeld te krijgen van de 
bebouwingsgeschiedenis van de 
Hoogt is door Jelger Ansems een 
reconstructie van de bebouwing als 
computermodel gemaakt waarvan 
we hier een drietal tekeningen af-
drukken die De Hoogt laten zien mid-
den jaren vijftig, zestig en in 2012; 

Krantenfoto van het opblazen van de 
schoorsteen van de looierij van Koenraad op 
13 maart 1972 11
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De situatie omstreeks 1965 laat zien dat de boerderijen zijn ver-
dwenen. Anno 2012 resten alleen nog delen van gevels die herin-
neren aan het agrarisch verleden van De Hoogt. Dit gevelmetsel-
werk maakt deel uit van de timmerwerkplaats van Schellekens, 
onderdeel van de historisch waardevolle bebouwing.

De Hoogt in 2012. De leerfabrieken van Domen en Koenraad zijn 
verdwenen. Hiervoor in de plaats vinden we de bebouwing van 
Vlasveld en een verbrede Bolkensteeg. Het complex van schoenfa-
briek Cloïn inclusief grote productiehal (bouwsysteem Pannekoek) 
en kantoor aan de Aalberselaan is het enige overgebleven groot-
schalige industriecomplex op De Hoogt.
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eerstgenoemde afbeelding staat in 
kleur op het voorblad. De laatste 
twee staan op de pagina hiernaast. 
Nog bestaande bebouwing is licht 
van kleur. De historisch waardevolle, 
nog bestaande gebouwen zijn inge-
kleurd. De verdwenen industrie heeft 
een donkere, egale (rode) kleur ge-
kregen, op de afbeelding hiernaast 
de donkerste (bijna zwarte) grijstint. 
Tot slot heeft de bebouwing met een 
agrarische oorsprong een lichtere, 
egale (groene) tint (zie voorblad).
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