
DE GEt',lERTSE I'JEEFLADE

door Àd Otten

et was in 1971 toen het gedemonteerde handweefgetouw
van wijlen Jasper Hendriks (1) werd over gebracht van
het voormalige kruidenhuis, waan het tijdelijk was on-

dergebracht, naar de oude rrweefkaomerrr in mijn huis, rfden
Traanpotft in de Kromstraat. Een drietal bejaardenrbekend met
het ambacht van de vroegere thuiswever, waren erbij gehaald:
Merien van Gemert en Piet van de Putten uit Gemert en Antoon
Baselmans, damastwever uit Aalst.
Met hen scharrelend tussen de op de vloer uitgestalde onder-
delen van het getouw, werd al snel ervaren dat alles, tot en
met kleine houtjes en leren riempjes toe, zo zijn eigen naam
had. De vahtaal van de Gemertse handwever zou nog lang daar-
na de boventoon voeren in het wevershuis ttDen Traanpotft. Het
getouw van Jasse werd weer opgetuigd en in bedrijf genomen.
De aloude Gemertse handweverij laram weer tot leven. Aan de
hand van vragenlijsten van het Nijmeegse instituut voor dia-
lektkunde legde Piet Vos, de vaktaal van de Gemertse ïrevers
vast, niddels interviews met Piet van de Putten en Leo Pen-
ninx. Een schrift vol verhalen, herinneringen van Bert van
Genert over de thuisweveri j, loram weer boven water en ttrillem
Vos sr. ftaakte zelfs uit zware eikenbalken (het overschot
van het in 1967 gesloopte Slotje in de Deel)een getrouwe ko-
pie van het eeuwenoude getouw.

Nu na tien jaar zijn alle zegslieden van toen overleden, maar
veel van wat zij vertelden is vereeuwigd in publikaties van
de heernkundekring (2), terwijl een ander deel nog is vervat
in aantekeningen om verder te worden uitgewerkt. Het weefge-
touw, inmiddels verhuisd naar de Heemkamer, is in vol bedrijf
met de produktie van een bekend Gemerts artikel: brabants
bont. Er wordt geweven met de zogenaamde frwisselbakil. En met
nalne over die wisselbak handelt dit artikel en wel omdat dat
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ding bij de thuiswevers elders in de Meierij van Den Bosch
bekend stond als itde Gtmmerse laajrr.Het was Antoon Baselmans
uit Aalst en damastwever van beroep, die ons daar indertijd
op attent maakte (3).
Wat was nu die rrGtmmerse laaj?rf Een Gemertse vinding? Een
door een Gemerts bedrijf op de markt gebracht artikel?
Een exact antwoord op die ïragen is (nog) niet gevonden. ltlel
kan aan de hand van literatuurbronnen (+) geschetst worden,
hoe 'en wanneer deze toch niet onbelangrijke rrverbeteringrr in
de Meierijse weefnijverheid ingang vond. Het is nodig daar-
voor terug te gaan naar het jaar 1733 toen de Engelsman John
Kay in zijn geboortestreek (Lancashire) rrde vliegende spoelrt
(=schietspoel ) introduceerde.
Terwijl de weeflade op het getouw in z[jn oudste vorm slechts
diende om, met het in rrde laairr geplaatste rfriejtrf r de in-
slagdraden vast tegen het weefsel te slaan, lceeg door de
nieuwe techniek van Kay de weeflade aan beide uiteinden twee
(spoel)bakken die buiten het getouw uitstaken. De schiet-
spoel wordt over de baan van de weefladerdoor een sanenstel-
sel van touwen, van de ene bak naar de andere bak getrokken/

lJeef6etouv, vaarop
(cok veL sne)-spoe1

nog Dlet gewerkt vordt net d.e

of echietspoel geheten), naar
zogenaande vliegende spoel
net de snietspoel (afb. links)
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In 1E)? verl ln leuert op da veefscbool. 1n C€EêrtB kastest bet zga.ysyer !ot d6 yl!êg€nde Bpo6l gelDtroduceerd. Xon kce daaroede nlat
alLeeD snellei Eaa! ook bredar vsven. Do ecblo.tspoel(1 ). uot daarln
bet plJpJe 6area (l), vordt door trekkar aan de tlos(B), rarurt de
acbulfbak(!) aa,n de ene kautrur da schulfbak aan d.e snd.era kaDt.vBD
da lade(2) "g€schotènn. De klos ls alocr een ganengtol.ael. na touvea(7)
verboaden oet een lD d6 schulfbak boysogbaar planlJe(6), vslaan 6en
lereu lug beveatlgd 16 dla da epoel talkeaa cpvangt, veg,atuurt etc.
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geschoten. Kay rnaakte ook-,wieltjes onder de spoelen om de
wrijving te verminderen. De wevers van Lancashire waren he-
lemaal níet zo gelukkig met de nieuwe vindingen. Ze vreesden
voor hun werk en terecht want sneller weven betekende immers
minder werk. Het huis van Kay werd door opstandige wevers
zelfs aangevallen. Terwijl de schietspoel slechts zeer gelei-
clelijk ingang vond nam Kay de benen naar Frankrijk. In ons
land vond de invoering van de schietspoel pas plaats na onge-
veer een eeuw.Dat was in de periode 1830-184O toen het hoog-
geïndustrialiseerde België zich losscheurde van het Konink-
rijk tter Nederlanden. Een belangriik deel van de Belgische
katoennijverheid verhuisde in die tijd naar Noord-Nederland
(ttottana en Twente), daarin aangemoedigd door de Nederlandse
Handel l.laatschapffi tlie grote orders verstrekte aan in Neder-
land gevestigde katoenfabrieken. Terwijl in het buitenland
al machinaal werd gewevenr werd bij de opzet van de katoen-
nijverheid in ons land (Trr'ente) gekozen voor het systeem varl
de zogenaamde rtverbeterde handweverijrt oftewel het weven met
de schietspoel, vanwege de lage lonen.

De politiek van de regering en van de NHM hlas er aanvanke-
lijk op gericht om de katoennijverheid te concentreren in
Twente en in steden als Haarlem em Leiden. De Meierij van Den
Bosch linram voor de vestiging van deze tah van n{jverheid niet
in aanmerking omdd men van regeringswege bang was dat de ka-
tholieke bevolking bezuiÈt de grote rivieren aansluiting zou
zoeken met Betgië.Intussen werd door Thonas Ainsworth met de
steun van de NHM in Goor (Twente) een tweefschoolr gesticht,
waar de Twentenaren het gebruik van de Engelse weefstoel kon-
den leren. En in een paar jaar tijtls verwisselden duizenden
Tukkers zogezegd de bedelstaf voor de schietspoetr.
De grote bestellingen van cle NIIM bleven in die jaren aanhou-
den en aI snel lonkten fi.Ír. Hêàrlemse ondernemers(Pr6vinaire
en Couvreur) ook begerig naar het goedkope arbeidspotentieel
in de Meierij van Den Bosch. De gevolgen bleven niet uit. trn
april 1837 vestigde zich een zekere Frederich Campbell, als
gemachtigde van de Haarlemse f irma Cor.lvreur-Hartogh & Comp.,
op het kasteel van Gemert, waar hij een weefkantoor opende
met een weefschool naar het voorbeeld van d.ie van Thomas
Ainsworth in Twente. FYed. Campbell was nota bene de broer
van Robert Carnpbell, die als agent van de NHM in 1837 de
leiding van de naar Nijverdal verplaatste weefschool (model-
weverij) overnam van Ainsworth. De grote verdienste van Ro-
bert Campbell voor de nijverheid daar ter plaatse zou later
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DE CIII.ÍE.SE LrIAJ 0F I{iSSELSÀX. 1. het vlaEellatJe, ilat gepleatet kan rorilea
ln ile ataaded 2a of 2b. Eet v1ss611atJo 18 ttoo! eeD touvtJe verbontlen Det tte
befboon 8. f! stand 2a vau het vieeellatJ€ vortlt geweven oet rle boveaete spoel(a.f. ae apoel'14 de bovêDste epoelbak), l:e staaal 2b vordt gevevea uet de ónder-
Bto Bpo€I. De hele epoelbak ls alua boeeegbear en kaa g€plaatst yoratên Ín tvee
etaailen. De beueegbere apoelbak, aan befboon 8 opgehaagen, heeft, iB bêlde ve!-
illeplngea een g=oef, dle parallel loopt Det ite groef realh ile h'ontl of JaSêr (6)
zlch i! de ruetgtaaal bevlattt (zle iletalltekeolag). De vl.eeelbak yoldt nàt do
elaclen (7) opgehaa€€a la het veefgetouw.
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worden gehonoreerd met het burgemeestersschap van Nijverdal.
Zijn broer Frederich introduceerde in Gemert (en waarschijn-
lijk voor het eerst in de hete Meierij) de schietspoel. En
in een paar jaar tijds was ook elke Meierijse rdever omge-
schoold van rrhrever mt de haandrr tot rrwever mt de vliejgendefr.
De vliegende spoel, waardoor men niet atrleen veel sneller
maar ook veel breder stof kon wevenq hrês aI een aanmerkelijke
verbetering, maar r,rÍanneer men in de inslag meerdere kleuren
wilde gebruiken, moest men telkens met de hand de spoel ver-
wisselen, wat vooral bij stoffen a1s brabants bont, erg veel
oponthoud veroorzaakte. Hierin lnr'am verbetering door de in-
voering van de zogenaamde wisselbak.En die verbetering stond
tot voor kort, b{j de Meierijse thuiswever van weleerrnog be-
kend als de rrGimmerse laajr?.
De invoering daarvan moet in ieder geval hebben plaatsgevon-
den na de invoering van de schietspoel. En gezien het feit
dat men elders ( in tret buitenland) al zoveel verder wa.c in
de techniek van het weven kan men gerust stellen dat de wis-
selbak geen echt Gemertse vinding geweest is maar eerder een
introduktie van een in het buitenland reeds toegepaste tech-
niek. Veel meer valt er over rrde Gtmnerse laajrr niet te ver-
tellen. Misschien dat een in gang gezet onderzoek naar de
Gemertse rietmakerij van de familie Grassens nog nieuw licht
werpt op dit toch wel intrigerende onderwerp uit de Gemertse
handweverij. Een rietmakerij leverde immers dikwijts ook on-
derdelen als weefkalnmen en weefladen (5). Een ander handvat
biedt misschien een diepgaand onderzoek naar de aktiviteiten
van de fabrikanten Couureur en Hartogh op Gernerts kasteel in
1837 en 1838. Coulreur was in 1837 in ieder geval betrokken
bij de stichting van een constructiewerkplaats/machinefabriek
te Feyenoord, waar spinmachines en |talle mogelijke andere
werktuigen voor spinnerij en weverijÍr zouden worden verva€rr-
aigd (6).
De hierbijgaande tekeningen van itde Gtmmerse laajrr zijn af-
beeldingen van de weeflade, die momenteel op het getouw in
de Heemkamer in gebruik is bij de produktie van brabants bcrÉ.

NOTEtrr

(t) Uarfa Eendriks bad hêer broer Jes beloof<t èat ze er voor zou zorgen
tlet het eeuvenoude eikeaboutea han<lveefgetouï, as zlJn oyellijden, iu
Geroert zou bllJvea. h zo g€b€rjrtle het ook. TerïiJ1 ile nachlnal€ Ireef-
getourea yal, Jes Eeailrlkg yertlea yerkocht aan Jea Verhageo, d.1e in een
schuur achter zlJn voulng 1u ile Corteubechstraat eea loêchlDale tbulg-
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vêrrerlJ begoa, vertl hot haaalve€fgetouy lu 1970 ges:horlen aaa Eeeokuaile-
lclag "De KomsurlerÍJ Genertn. D€ zya!ê zlJatukkea kru:een g€tlet€eld
vortlen ala zlJnalo 17tle of 18de eeuvs, ontlerclelea zoals schletspoelen
ea vecfladea ziJu 1!de ê€uvB. E€t getouv net toebehorea Íg tloor JaE in-
deltljil ovelg€Doo€n vea Ja! tle Foet u1t de Sleutelbos. Eea foto een Jaa
ilc Foettasa bet vêlklyeril gepabllceeril ltr Busselke 6r nDe Geuertae
Eandvêvêr, zlJD yaktsel €D zlJ[ alêgeltJko levenn.

(Z) frtftcfenreeka nSort vaa Gcnert verteltn ln Geuerta Eee!, JaargêDgea
1978 ea 1979.
Drs.P.Yos ea Drs.lil.v.d.Vea, De GaDertse Eaarlvever, zlJ! vêktêa1 en zlJa
alag€IlJk8 leveu, Buseelke nr.6, Ultg.Eeenkr:.uttehlng Genert, 1981 .
Dre.Glel vea Eooff, Jobaa lltreoilor hitlzèa (1?84-1864) en de Genertse
têrtlellaalugtrle, Bueaelke a.r.f; Oitg. EeeokuadêlÉ1Dg Geoert, 1!81.

(r) le leJearde Áatoou 3asêlDaDs vooadc fD 19?1 1n do hls8trêat i! Aalst.
Á18 1rakh"8-dêlaatl.ê1'€! vae hLJ 1:t ile reglo Elndbovea nelbekea<l a1e d6
oud-aobacbtellJke bandveye! op tal vaa nanl.festatlês ê! denoustratles.
Trote lrêrte1<le hlJ ne aog tlaoaet g€yeven te helben voor de konirgla vaa
Engelantl ên hlJ ltet De êerr foto zlea vêalop hlJ vês afgebeeld bezig
oet thet paltJ€r voor cle koulngLa.

(4) ffireta, ultvla<tingen door ile €euvett heea vaa vlel tot couputer, Ultg.
Eet Spectnrn Ut!êcbt-&rtyerpen, 1975, pag.126 a.v.
Geclenkboek iler fiederlaatlsche Feaalê]- ]íaatecheppiJ 1 824-1 924.
DrugoeusrI.J., Peardenleacht en lí€DaêD.EÊ,cht, i976 (onsevijzlgde hertlruk),
ItlJhoff Den Eaag, b12.74 6.?.
l,laaevelt, D!.V.!í.F., Geachlecleals va,a de N.E.!í. I;
EarhrDr.l{.Á.J "l'1., De EelDotrileo tertlelaljverhotat 1 794-1 870, Dl.yfII
StJd.r.Geschledenls v.h.Zultlen vaa trederlaad.

(5) Zo vaa ln bet Elalatea vaa ile yorlg€ e6ue la Eeluoud g€vestigd zekele
Jo4chio l,ÍethleE Eosêrltz, afkouetlg u1t het nlJaLaaal. Iu 18{1 vas
Eoeerltz ag€Dt va! d6 EaarloBse fêbrlkant hévlnaire. Dêalvoor ia 1818
staet htJ ecbter tó bo€k aIs rletDakerfabrlkant. Tieatallea Jaren
naillen zlJa ledea vaa zlJn gezln la Eelrooud aog bekend a1e veverskanmeu-
oêk6!a (Ziet Earh, Dê EelDontls€ tertlêlnlJ?erÉeltt 1?94-1 8?0, DI.EII
BlJitr. C€schie<lealg v.h. Zultlea van fecterland).

(6) Surgers, R.À.' íOO JEs! G. er E. Salouorlsotr - Kon. StooureverLJ te
lÍl jverdal, ( proef achrlf f) f , 4, b]-z.'1, 4-'1 r5.
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riTtem Buscoducenses considerantes dolum et fraudum Geldren-
sium, iterum fortificaverunt se et obtinuerunt in Decembri
castrum de Gemert, ex quo multa damna provenerunt ante de-
vastationem ejusdum castritr (+),
Ondat over het in Gemert voorgevallene verder niets bekend
is, is het moeilijk een juiste interpretatie te vinden. Werd
Generts kasteel verwoest? Of geraakte het nadien in verval?
Dat probleem doet zich voor bij het verval van meer bouwwer-
ken in die tijd in onze streek, zoals o.a. de stenen toren-
molen aan de Landweer te Helmond die v66r 7482/7484 tvervaltt
tot rtorent(5). AIs enige aktie in onze streek is wel bekend
de verbranding en verwoesting door de Geldersen van Veghel
in het najaar van 1479 (6).
De neutraliteit geschonden

Alvorens in te gaan op de rraag welk rrcastrum de Gemertil het
dan wel geweest moet zijn, dat bezet en verwoest werd, wil ik
eerst enkele aanvullende argumenten geven voor de mogelijkheid
dat dit inderdaad gebeurd is. Állereerst zijn er verschillen-
de officiËle stukken, waarin bij hertraling de neutraliteit
van de Vrije Rijksheerlijkheid Gennert werd gegarandeerd. Zo
beschikten hertog en hertogin Maximiliaarl en Mania bij oor-
konde van 22 maart 1479 in gunstige zin op een rekest van
Arnold van der Dussen, commandeur van Gemert, waarin h{j ver-
zocht de Heerlijktreid Gemert te willen I'rijwaren van de Gel-
derse oorlogen en haar neutraliteit te eerbiedigen. Zij be-
valèn' daarop o.a. hun officieren in de Meierij van rs-Herto-
genbosch die belofte te respekteren (Z).
Verder werd op rtAlre Heiligen avontrr, 31 oktober 1429, een
akte van garantie van handhaving van de neutraliteit van Ge-
mert getekend door o.a,, Hendrik van Homoet nalnens Gelrermit,s
men zich daar niet in het confrict tussen Brabant en Gerre
zou mengen (g).
Het is overigens geen uitzondering dat de onzijdigheid niet
geëerbiedigd werd., want zorn geval is ook bekend uít l,+ZS/gO
met de Vrije Heerlijkheid Ravenstein (g). Het is bovendien
opvallend dat op 72 maart 1489 Maximiliaan en nu Filips de
schone hun officieren opnieuw gelastten de neutraliteit van
Gemert te beschermen (10),
Uit de aanwezigheid van een Landweer op de grens van Gemert
en Boeker al in 7479 (71) zou men ook kunnen concluderenrdat
men in Gemert toch niet zo zeker r.r€[s van zijn onschendbaar-
heid.
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lla:Ín11laaa van oostênrljk en Marla van Soergondlé, boutsnede uit de kronlek
De',Joaderlijcke Oorloghen Ía! d.e:1 Doolluchtigea I'Ía:i.nÍliaen, À.rtverpen 15r0,
(Kon. Slbliotheek r s-cravenhage ).
3iJ oorkonde van 22 E.aatt 1479 bevestlgden en garand.eerCen zij de neutraliteit
van de VliJê Rljksheerlijkbeid Geroert oader eoevereiniteit vau d.e Dultse ord.e.

De betrekkelijkheid van het respekteren van de neutraliteit
van Gemert bleek later ook nog eens in o.a. 1513, toen op 8
mei de bode llenrick Otten vanuit rs-Hertogenbosch naar on-
dermeer Gemert h'erd gestuurd om te vernemen of het krljgsvolk
zich daar tegen de door habant aangenomen Engelse huurlingen
of tegen de Geldersen keerde en toen op 21 juni d.a.v. weer
een bode met een besloten brief naar Gemert werd gestuurd
met een oproep voor het volk daar in het leger te treden van
graaf Hendrik III van Nassau, op dat moment legeropperbevel-
hebber in de l.ieieri j (72),

hrelk kasteel werd bezet en verwoest?

Even heb ik gedacht dat het vermelde verwoeste kasteel ook
wel dat van Nederhemert zou kunnen zijn geweest. Bekend is
namelifl< clat tlit dorp (genoemd tHemertr) in 14?8 door de Bos-
schenaren verbrand werd, waarbij zë ooào het kasteel in brand
staken en de kerk schonden(13). De anonieme Bossche kroniek-
schrijver heeft het echter over duidelijk verschillende fei-
ten ( 14) .
fn Gemert zou men allereerst aan het kasteel van de Duitse
Orde denken, maar men moet niet vergeten dat het ook wel dat
van de oorspronkelijke Heren van Cremert, het thooghuisf van
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Diederik van Gemert, geweest kan zíjn. Het betreffende lloog-
huis wondt nog genoemd in schepenakten van 74?6(nog bewoond)
en 1484 (onbekend), maar daarna niet meer (tS).
IIet vermoeden dat het werkelijk om dit laatste kasteel gaat
wordt versterkt door het feit, wa€rrop Ad Otten me r^rees, dat
in die tljd tofficieelr beslag zol àjn gelegd op de goederen
van wijlen Hendrik Celeno eÍgenaar van het Hooghuis tot zijn
dood in 7478. Een en ander had merkwaardig genoeg niet zo-
zeer iets te maken met de Gelderse oorlogenrals met de funk-
tie van laatstgenoemde vÉrn rentmeester rtÍ! de hertog van Bra-
bant in de Meierij van Den Bosch. Bij zijn dood bleven name-
lijk verschillende rekeningen dienaangaande onbetaald, hràêr-
door een proces ontstond tussen borgen en erfgenàflIêno In af-
wachting van de uitspraak van de Raad van Brabant in 7482
r4raren zijn goederen in beslag genomen (16).

Conclusie

Wanneer we de teksten van de Eossche kroniekschrijver nog
eens goed bestuderen en de andere feiten ernaast zett,en zou
men het volgende rrijmoedig kunnen concluderen:
De Gerdersen schonden in november 74zg de neutraliteit van
Gemert, tlc'aaktenf het Hooghuis van de overreden Flendrik ce-
len en ondernannen van daaruit plundertochten in de omgeving.
Een maand later kr+am de hoogschout van Den Bosch met troepen
om de goederen van Flendrik celen in besrag te nemen en de
Geldersen daarvan te verjagen. onduridelijk blijft wie het
kasteel verwoestte en wanneer, maar men zou kunnen vermoeden
dat dat gebeurde bij de ontruiming.
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(r4) overrelag 1r ook olncrkcllJk'drt Ecr.lt (iloor Err-cl vu !íaarfeld)
t! 1589 voril venoeatr hotaclfilc'Jes! el! Gcrert (iloor l'Íêartc! Sobeack
rra Íyiloggca) vcril gcplurilcril. - Ytl. o.a. Yaa-Zuy1en, Ia.veatarle II
n.1974,1O77; Dcioopte C..obleilcllt Yra Gcncrt (LltS.198O) p.111.

(15) Gcrcrtr Eccr Jrg.2i (t979) n.67 c.t.
(Í6) q.r.!t! Eecr Jrs.2Í (1979) D.74-7r.(a.b. Rcntneertcr va,a tle bortog y$r ElabaDt la ilc l{slcrlJ va'l Dca Eooob

rea toaa Jer geJr!, illc la 1505 yeril beaoodl tot Eoogaobout eêa Dc! Boroh;
BÍJilear dc nbezettiagi ven bet oestrÍr,E rzD Cout:rt v8! Eoogtohout Plotê!
vai YerteÍrs (4ítallg) of Ecadrlk Dlckblcr (1479-1485) - Ys1. o.a.
YarLr EÍstorl.o8 Eleb8ltlos Y, p.64)
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