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In t'1OO jaar bejaardenzorgrrr de eerstè 'tBijdrage tot de Ge-

l"rri"áá"ï" van óenert", iordt geschreven over het kasteel-

van Gemert al-s. eeuwenáud syrnbóol van de vriiheid en zelf-

"t""áiár."ia 
der aloude koonánderije, en dat dat s3'rnbool in

á;-ï;;ï.rán a" negentiende eeuw deàlgenoot wêrd" van de a1-

!ár." i á-."tooude diË hier heerste. In het kasteef vestigdê
Zi"H it 18J7 een katoenfabriek ( een aantal- jaren later is

"t-"p""t. 
ítn ".n katoenspinnerij ) ' fn een,beschrijving van

het kasteel uit die ;aren- maakte-men deze toestand als volg1t

bespottelijk:
,,ja, maakt de levendige werkzaamheid eener katoenspin-
íeríj (in onze dagen ontegenzeggeliik van grcter prak-
tisch nut dan eeá ridderkàsteel)' een aangename índruk
op uw gemoed? Ga dan het westeliik gedeelte binnen, en
vèrheug u bii de overtuiging, dat daar ene mínder
bevoorléchte klasse door eigene vliit in haar onderhoud
voorziet, en de welvaart van waatdíge en edeldenkende
meesters met dien arbeíd ondersteunt.... "

Over d.e industrlêfe bedrijvigheid op het Gemerts kasteel in
het midden van de voriSe àeuw is tot nu toe nog maar weínig
bekend.

In het Econoraisch- en Sociaaf-Historisch Jaarboek ( lgll ) '
,itg"gu.r"r, door de "Vereniging Het Nederlandsch Econonj-sch-
nisioiisctr Archief"l werd vorig iaarc door R.T.Griffiths een

;lj;;;A;" interessani artikel- g-sóhrettttt, traarin een aantal
vËrsfu,gen en rapporten werden vervat van Itooggetuigen bii de

seboorïe van de Nederlandse katoeninÓustrie in de iaren van

7á1à-1e1s". Eén van die verslagen is met namê voor Genert

""g 
lnt.""""ant. Het is het verslag van een reis door Noord-

Brálant in november 1817, door R.Canpbellt bestemd voor dê

Direktie van de lleaerlánásche Handel llaatschappii (t)'lit ven-

"fáá, """"""n 
hierachter de letterlijke tekst vo1gt, levert

r,,aaiáevolle informatie voor diegenen die neer willen ""-iÏr,
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de geschiedenis van de Geuertse nijverheid of van de weder-
waard.igheden van het Genertse kasteel. Hieronder is d.aarom
het verslag van R.Caopbell afgedrukt, bênevens een afbeeL-
ding van het kasteêl uit die laren (Littro van'J.F.Christ
(tl9o;e45) en P.Lanters ( 1806-1876 ) ).

(verslag opgenoaakt J decenber 18ll)
Reêd.s sedert eenen geruimen tijd was de attentie getrokken
op dat gedeel-te van de Provincie Nooïd.-Brcaband waar d"e fa-
bricatie van katoenen goederen buiten den landbouw het voor-
naanste bestaan van het meerendeeL d.er inwoners is, en d.eze
attentie werd nog bepaald.er, toen in de laatste tijden door
d.e Eeeren Prévinaire alsmede door d.ê l{eeren Couvreut Eartqgh
& Co. aldaar etablisseroenten werden opgericht en aan d.iè
fabrj-catie eene uitbrei-d-ing werd gegeven van eene meer dan
belagrijken aard..
Voor de Directie der Nederland.sche Handel Maatschappjj in-
zonderheid. was het van belang om rnet juistheid ontrent den
stand van zaken bekend te word.en en enigszins van nabij te
worden ingelicht, raelke soorten van katoenen stoffen in dat
gedeelte van ons vaderland. wordên vervaaraligd.
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0p een daartoe van één der leden dier directie ontvangen
wenkrheeft de ondergeteekende zich roet dat onderzoek belast,
zond"êï daarbij een officieef karacter aan te neoen en slechts
reizende ond"er het voorkoÍten van fanilièzaken te regelen,
waaïtoe hij het best in de gelegenheid. was, doordien drie
broeders van hem in Noord.-Braband. hun verblijf hebben, en met
bescheidenheid neênt hij thans de vr{jheid a1 d.e bijzond-erheden
op zijn togt ingewonnen hierond.ei biieen tè brengen.
Biizonderheden Genert. Etablissenenten van de Heeren Couvreur
Hartosh & Co. Genert en Helmond. waren de plaatsen waar het
hoofddoel heenleidde op den zzsterr Novenber j.1. Ten dien
einde te rs-Hertogenbosch arrlverendê, ondergíng de onderge-
tekend-e een oponthoud van three dagen ald,aat, dooïdi-en een
zijner broeders die met d.e lirectie van het Etablissement des
Heeren Couvreur Hartogh & Co. te Genert bel-ast is, juist
eenige tijd vïoeger d.oor gemefde Heeren naar Haarlem was op-
geroepen on verslag te doèn van het tot dusverre verrigte te
Genert en tot het over leggen van nieuwe plannen van uit-
breiding en het oprigten van meerd.êr r,,reefkantoren d.an dat te
Gernert gevestigd. Dit oponthoud stïekte zich niet langer uit
dan tot den 2lsten Novenber j.1. en op diên dag mogt de on-
dergetekende het genoegen hebben zijn broeder te Gemert te
vinden.
Gemert ls een plaatsje ruim zeven uren aan de zijde van Lirn-
burg naar de Maaskant boven I s-Hertogenbosch gelegen. Vroe-
ger behoorde hetzelve tot eene Duitsche 0rderen was de zetef
van den Kommand.eur di-er Orde, terwijl het kasteel door dezen
bewoond nog s.teed.s aanwezig is. Het telt ruirn 4000 zielen
waarvan rl.ërr 1/4 gedeelte mu.g aannero"n d.at lrevers van hun aro-
bacht zijn, terwijl de overige uit den l-and.bouw hun dagelljksch
brood trekken.
0p dat kasteel nu, hetwelk aan d.e eene zijd_e bewoond wordt
door den Surgemeester d.er plaats, is aan d.e andere zijd.e het
nieuwe etablissenent of weefkantoor van de Heeren Couvreur
Hartogh & Co. gevestigd. In d.e l-ocaf ên van dien vleugel ziin,
ten getalle .uan 17 weefgetouwen geplaatst voox roode J/!
doeken en slingd.aros 6/! en d,íenen voàrnaroentlijk tot het oef-
enen van die wevers d1e zich ter verkrijging van werk aaruoel-
den en nog niet bekend met de fabricatie clezer goederen, d.ê-
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te maken. Vofgens de ingewonnen beri-gten zou op d,ie plaats
een zekeren IIeer Srand-ts, vanwege de lleeren Couvreur IIar-
togh & Co. d.aarnede belast ziinren werd. door Brand.ts telken-
dag rnons t ers tukken, d.ê benood.igde garens net d.e vereiste
inlichtingen en instructj.ën uit Haarfem tegemoet gezien(d.it
was oB 27 i.I.).
Hêt rapport van R.Campbell vervolgt dayl net rrB i j z onderheden
HeLnond. . .. .rl

Een waard e- o ord.eel- over het rapport van Canpbell
Wanneer men het rapport van Campbe11, d.us ook het gedeelte
over d.e I'B! z ond.erhe den Hê1nond.." door leest, dan krilgt nen
toch wel heef erg sterk de indruk dat Canpbell een rapport
saroenstel"d.e dat naulrêlijks neer was dan een aanbevelÍng van
de bedrijven van Couvreur Eartogh & Co. vooï d.e Ned.erland.se
IIandel Maatschappii, in plaats van een objectief verslag van
de toestand vanrén dê werkomstandigheden inrd.e katoennijver-
heid in d.eze contreien. Het feit dat zin br:oê! j-n Genert de
leiding had van het êtab1j-ssenent van Couvreur Eartogh & Co
zal hieraan we1 niet vreemd. z{jn geweest.

Met betrekking tot d.e indÈstriËle bedrijvigheid op het kas-
teel van Geroert zal het rappo"t wel betrouwbaar z[n.

Ad Otten

(i ) ÀlseEeen Rijksàrch1êf (Eurpdêpot
Eardêl lÍàatschaplil, Ágêntschap
boêk, 7 dêceEber 18t7, ír.55.

Schaarsbereer), Archlêf Nêiterlandse
N{werdal, ConfideDtleel 3r1evêÀcoplê-
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