
Lande, Johannes Christiaan Lebuinus van der. — Groot-
industrieel en oud-lid van de Kcrste Kamer der Staten-
Generaal. — v. d. L., die uit een zeer oud Deventer ge-
slacht stamt, werd op 17 Mei 1866 geboren. - Na zijn
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schoolstudicn
wenschte hij op-
geleid te worden
voor de kunst,
doch hij bleek
voorbestemd om
in het voetspoor
te treden van
zijn vader. Op
jeugdigen leef-
tijd kwam hij
reeds aan het
hoofd van de
olie- en tarwe-

meelfabrieken
Noury & v. d.
Lande te staan,
toen zijn vader,
A. L. v. d. Lan-
de, door onge-
steldheid niet
meer in staat
was de leiding
der zaken alleen
te blijven voe-
ren. Kort daar-

na, in den zomer van het jaar 1888, werden beide fabrie-
ken, wier geschiedenis tot 1838 terugreikt, door brand ver-
nield. Men besloot ze weer op te bouwen, de moolfabriek
op haar oude plaats, de oliefabriek in Duitschland, te
Kleef, daar hier te lande toentertijd reeds te veel olie voor
binnenlandse!) gebruik werd gefabriceerd, en de naburige
landen hun grenzen voor tien invoer door hooge invoer-
rechten gingen sluiten. - Onder leiding van v. d. L. en zijn
zonen, die als mede-directeuren der dochter-ondernemin-
gen fungeerden, heeft het bedrijf zich in den loop der jaren
sterk ontwikkeld, terwijl diverse nieuwe fabrieken zoowel
in binnen- als buitenland werden bijgebouwd, o.m. de
tarwemeelfabriek te Deventer, een oliefabriek te Emme-
rik, een Electro-Chemische Industrie te Roermond, een
olie-, chemische- en gistfabriek te Compiègne en een
chemische fabriek te Gillingham in Engeland. Bovendien
werd to Londen een bijkantoor gevestigd. Op l Mrt. 1911
werd de firma Noury & v. d. Lande te Deventer om-
gezet in de N.V. Industricele Mij. voorheen Noury & v.d.
Lande; de fa. Noury & v.d. Lande te Emmerik werd Oel-
werke Noury & v. d. Lande G.m.b.H., waarvan de Mij. te
.Deventer eigenaresse is. v. d. L. was vroeger directeur en
is thans prcsident-comm. van de Industrieeele Mij. en lid
van vele besturen. — Hij werd in 1913 gekozen tot lid van
de Eerste Kamer. Belangrijk werk verrichtte hij door zijn
rede in de Eerste Kamer tegen de tot standkoming van
het Nederl. Belg. Tractaat (zie C. K. Elout: figuren en
momenten uit de politiek van Koningin Wilhelmina's
tijd). - Hij was voorz. v. d. Staatscommissie inzake het
alcohol-vraagstuk. In verband hiermede is hij begiftigd
met de onderscheiding v. d. orde v. d. Nederl. Leeuw. -
Verder is hij commandeur i. d. Orde van Oranje-Nassau.
- Op zijn zeventigsten verjaardag ontving hij van het ge-
meentebestuur van Deventer de Eerepenning. -- Zijn
redevoering over de betrekkingen tusschen Nederland en
België op een politieke bijeenkomst in de I^ondation Uni-
versitaire to Brussel werd uitgegeven door het toen-
malige Nat. Comité te Utrecht (1929). - Behalve cou-
ranten- en tijdschriftartikelen verscheen van zijn hand
een brochure „ïwentsche kanalen". - v. d. L. is kunst-
liefhebber en woont te Ubbergen bij Nijmegen.


