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HET WEYEN rll GEMERI VAN 1800 - 1900. 

-Uaast de land.bouw was d.e weverii in Gernert het voornaam-
ste midd.el van bestaan. Qverigens werd. ook op d.e boerd.erij
veel gesponnen en geweven om in eigen behoeften te voorziel
maar ook om nog wat bij te verdienen op de dikwijls wein$
winstgevende zandbedriifies.De ruimte waarin geweven werd was
gewoonlijk een van de kamers van het huis. Men sprak dan van
iet'weefk6bmer", ook had men wel een apart schuurtje ingericht
het |twecverbiike".

In deze weefkamer bevrnden zich het weefgetouw en d,e

'rskietjesspoelil met de kroonsttk.Daarnaast waren dan soms nog
het scheerraam met bijbehoerend klrss€rek aanwezigl deze toe-
stellen namen echter veel plaats i-n en bovendien was voor het
scheren een bijzondere vaard-igheid nodig, d-ie niet iedsre we-

ver bezat zodat men het scheerraam meestal wegliet'
De eetcuwen die in deze streek gebruikt werden, waren b{jna

allen ian a?erfde soort en dikwijls a1 zeer oud. De zware
Genertse getouwen werden van oudsher gebruikt voor d'e linrr€Ilr
weverij.

Over Gemert staat in een kalender voor het jaar 1799-1800e
De gronden van d.it kanton zijn licht en zandigr men verbouwt
er veel vlas, waa1'van men fijn en uitstekend- flnnen maaktt
voor zes hollandse guldens d.e e1 van d.e beste kr*a1iteit.

van de kwaliteit van de Gemertse weefsels getuigt ook het
verhaal van de vier Gemertse wevers die in 1 807 per trek-
schuit gegaan zj jn naar d-e keizerin van Frankrijk, Josephine
d.e Beauharnais, in Ansterdam die op bezcek was bij haar doch-
terrde koningin van Holland. En ze verkochten alles wat ze in
Gemert en Deurne bijeen hadden kunnen krijgen. E5n va]l d"ie

fabrikanten had de naam Teut Corstens.
En was het toevat d.at een goed jaar later

HollandrLod.ewijk Bonaparte een bezoek bracht
d.e koning van
aan d.e Gemertse

weveri j ?
Reeds vocr 1800 waren er in Gemert ttlinne-fabriekenlt. Stal

tistieken van de Ned.Nijverheid uit d.e eerste helft der 1!I
eeuw vermelden in 1815 tlen linnenfabrikanten in Gemert met

252 werknemers die 5 stuiver per dag verdienden. (Gemerts Heem

nr;4).In 1B2J werd in de katcenspinnerij van H.Sekker de eex-
ste stoommachine geplaatst tot schrik van de handwevere.

In 18[6 was in het westeliik ged.ee]te van het kasteel de
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machinale katoenspinnerij van volkert en comp,gevestigd.

In 1849 brak 1n Genert een d-riedaags oproer los onder
,.Ididi?rg-*an'Asrtje van Asseldonk bijgena66fl carignac. Reeds

enige ii,a lestond er onder de wevers van Gemert een zekere
ont evred-enheid.. Een text i elarbeid er in d"e Mel j eri j verd i ende

gemidd.eld. or55 per dag. De arr,nleid,ing tot d-e rel was de ver-
froging van loon d.ie de wevers van Helmond van d'e fabrikanten
g"t rog"r, had.den en die de Gemertse wevers onthouden 1ras.

De ruiten bij d.e fabrikanten, burgemeester en wethoud.ers
raadhuis etc. werd.en ingeworpen door de wevers die joelend-
door de straat trokken. Elke poging van burgerlijke over-
heid of andere invloed.rijke personen was vruchteloos, niets
was in staat hen tot bed.aren te brengen; daarom werd. d-e ge-
wapende militaire macht te hulp SeIoepen. Men vertelde van

""r, frb"ikant dle een caf6 binnengingrd.at hij op het biljart
gelegd. werd en van alle kanten met speld.en werd gestoken.
- wevers zijn dwarswerkers van hun vak en d,e gemertsen
toonden in deze d,agen hun dwarswerkersaard.

De militaire macht werd' met stenen bekogeld, de wapens

werden hun ontrukt en de paarden werden met messen gestoken'
lTadat enkele wevers waren gearresteerd, dropen ze langzamer-
hand. d.e een na d.e ander af. iiet gevolg was echter d.at hun
eis a} enigernate werd. ingewilligd-.

Enige jaren later richtte pr"too, Yerhagen (:-n tB!2)een
spinnerij op om de armoed-e te verhelpen.De onderneming moest

echter in 1855 priisgegeven worden.
Kortom getuigde een oude Gemertenaar naar naam en geboor-

te - Durubd" ir" Gimmert meer bffemoej dan een pbrd. kon
trbkke

In 1Bl2 hernieuwde zich een oproerrmaar in veel geri4gere
mate dan fn 1)Q)1 de oorzaak hiervan was dat d.e fabrikanten
hun werkvolk van het fabriek verhoging van loon had.d.en gege-
ven en hetzetfd.e aan d,e wevers had,d.en geweigerd,. Doch na 56n
d.ag al joelend door de straat te hebben getrokken, hier en

d-aar een enkele ruit te hebben ingeworpen, gingen ze rs a-
vOnds weer naar huis zonder verder verzet, oOk zOnder verder
hun d.oel te bereiken om de d.ag d.aarop volgend. weer achter
het klepperende getouw te zweten, zj-ch Sevangen wetend in
het spottende ritme: Geen brood - geen melk - ochgotte
gottegot.
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Vincent van Gogh d.ie j.n Nuenen (+ 1BS0) veel wevers te-
kend.e, schreef in zijn brieven; Het is een arnzalig o1k-

je die wevers en d-ie lui zijn zo lasti.g te tekenen in d"e klei-
ne bedompte vertrekken waar je geen afstand. kunt nemen om het
getouw te tekenen.Enz zij hebben het erbarnelijk want ze
verdienen een uiterst schamel loonrfriaar ze zijn niet cpstan-
d:.g( t:) en ze zingen zelfs cnder het werk terwijl ik hen
schilder. Lfaar d"e lied.eren hebben een schampere tuon, ze zijn
doordrenkt van bittere nelancholie en ironisch zelfbeklag.

- En zingen we weversli-ed.jes
- We zingpn d.an van erremooj
:-As een blinde vink in zijn kooj.

Zo ,orrgoflo5" gemertsen, want ook zij hadden tussen de der-
tien rikt<f,rten maar een troef :ememooj

Het loon was meestal ingepast 1n een systeem van ged.won-
gen winkelnering. Lange stukken weven en korte strontjes
kakken. Zo was het.

Op 22 en 2) oktober 1BB9 vierde heel Gemert het 159 eeuw-
feest van de H.Severusrpatroon d.er weversrhierin voorgegaan
d.oor 10 St.Severusgezelschappen d.ie Gernert toen rijk was.

Ter herinnering aan d.it feest schonken de weversgilden en
cle fabrikanten samen d-e kerk een Severusbeeld, dat nu nog in
d.e kerk prijkt. Een Generts bejaard-e herinnert zich uit d.ie
tijd. d-at de thiriswevers in d.e Haag met een sneej mik naar de

boeren zwaaiden d.ie op hun karren naar d"e Kampen trokken en
riepen: trKi-e boeur wai smeere de mik van twee kante".

Maar rooskleurig bleef het niet langrwant al gauw stonden
er wevers ond-er het troontje van Severus in d.e kerk en zij
voegden hem toe: rfas ge naw nie heel gauw zurregt d-blrt bit-
ter wort, dan zaLL wa:. aw eris afhbbler'.

Yan d.e fabrikanten in d.ie d.agen we ;d bi j Prinzen het
eerst machinaal geweven. De andere fabrikanten had.den aan-
vankelijk een scheerderij enfof een soort magazijn waar men
d.e gesehoren nbusselkesrr uitgaf aan de thuiswevers in ruil
voor een geweven rrpartjert, kruid.enierswaren enz. Toen later
van den Acker, Raymakers en d.e Wit nachinaal gingen i^r6von
in Gemert, was het snel ged.aan met d.e hand.weverij.
E6n der handweefgetouwen (afkomstig uit de weverij van J.
Hend.riksrbeter bekend. als Jas den Boter)aat honderden jaren
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