
Het oudste beroep ter wereld 
 
Wat het oudste beroep ter wereld is menen wij allemaal te weten. Wij hoeven ook niet te zeggen 't 
spant erom, want is het niet logischer, dat dit de huidenhandelaar moet zijn geweest, die de 
grondstoffen voor kleding, schoeisel en schrijfblokken aan de man trachtte te brengen? 
 
Wist U dat er in de "Ouwe Oertijd" enorme bedragen gemoeid waren met deze handel en dat de 
vellonist zijn huid zo duur mogelijk trachtte te verkopen; dat deze de eerste was, die garantie gaf bij 
zijn waar? Uit oude geschriften weten we dat hij persoonlijk voor zijn huid instond. Dat hij tevens een 
service bood aan zijn klanten, zal u ongetwijfeld bekend zijn, daar hij niet met stalen werkte, maar de 
waar met huid en haar er bijsleepte. 
 
De bewerking van de huiden was echt niet zo eenvoudig als tegenwoordig, doch men wist al dat het 
vel eerst over het been moest worden getrokken voor men met het looien kon gaan beginnen. 
Eeuwen lang hebben de handelaren het volk het vel over de oren gehaald, tot in de Middeleeuwen de 
textielnijverheid het monopolie doorbrak en in de doeken deed voor later. 
 
Uit een van deze oude handelshuizen zou later de bekende firma Brummer ontstaan, die sinds 1898 
(10 september) omgezet werd in de N.V. Koelit, voorheen Brummer & Co. 
 

  
 
Met een aandelenkapitaal van ƒ 1.000.000 verdeeld in ƒ 750.000 aandelen "A" en ƒ 250.000 aandelen 
"B" werd het Maatschappelijk kapitaal gevormd. Geplaatst werden ƒ 500.000 aandelen "A" en f 
250.000 aandelen "B". Tevens waren er twee oprichtersaandelen uitgegeven, waarvan wij vermoeden 
dat die in handen waren van de beide heren Brummer, die de directie voerden. 
 



De aandelen "B" bezaten tot de vergadering van 1903 een preferentie welke na de vergadering verviel 
en de aandelen eenzelfde bestaan gingen voeren als de aandelen "A". Hoewel de Maatschappij in 
Amsterdam was gevestigd, stond de fabriek in Bussum. Tevens bezat men een filiaal in Manchester. 
 
Medio 1905 werd de zaak in faillissement gebracht. Tot onze spijt kunnen wij niet zeggen waar het 
failliet aan gelegen heeft. Heeft men bokken geschoten of heeft een structurele verandering parten 
gespeeld?  
 
Jaarverslagen zijn helaas niet te vinden. 
 
 
Uit: V.V.O.F. Mededelingenblad Nr. 4 van december 1981, blz. 13 t/m 15. 
 


