
u it 1714un i eke weef b I adb i ndmach'i neEen

en de weefrietmakers te Gemert

door Ad 0tten

Hetisaltijdwelwatgewaagdomteschrijvenvanuniek'van
de eerste, de grootste of de vroegste. Maar toch liikt het
er op alsof trniut exemplaart wel tlegelijk van toepassing

is voor wat betreft de in de Gemertse Heemkamer opgestelde
zrirare eikenhouten werkbank met daarop. gemonteerd, een langs
twee draadeinden over een lengte van iE2 neter verschuifraart
ingenieus aandoend apparaat, dat een samenstel van stalen
tandwielen, hefboompjes en wormwielen inhoudt'
Deze zogenaamde *""fitaaUindmachinerook we1 bekend als riet-
bank of -machine, is tot voor een tachtig jaar in Gemert in
bedrijf geweest Ui3 ae alhier gevestigde.riet- en kammenmake-

rij van Henricus J. C.".u."ns (1864-1943)r een toeleverings-
Ueirijf voor de thuiswevers. Het beroep van rietmaker nam hij
over van zijn vader en die weer van diens vader ' Wr zo zaL

ook de rietbank van vader op zoon zijn overgegaan'

Alvorens uit te weiden Over de uniek geachte Gemertse riet-
bank is het gezien de onbekendheid met egn beroep als rrriet-
makeril haast als vanzelfsprekend dat wordt stil gestaan bij
betekenis, ontwikkeling en vervaardiging van riet of weef-
bIad.

De betekenis van het weefblad.

Het weefblad is een onfudeel van het weefgetouw en wordt wel

beschouwd als trde ziel van het getouwrr'
In de vaktiteratuur is org' het weefblad en de fabricage daar-
van maar weinig te vinden. Geen wonder dan ook dat het be-
roep van weefbladmaker of rietmaker vrijwel onbekend is.
fn iSSf schreef de Duitse fabrikant Dr. Enil Schmidt een 12O

paginars tellend boekwerk rrBedeutung, Werdegang und Herstel-
irrig aes Webeblattesrr. De schrijver, die zich frRietmacher-
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D€ 1rr de Heemkamer opgestelde rletbarrk van Grasaens, yaarmeenr{eteni (z6ale op d- achtergrond) gemaakt kun ren uorden tot
oen lengte van ca. 2 meter. (foto Ton Scheepere)

meisterft noemt, geeft niet alleen een beeld van de nieuwste
ontwikkelingen op het gebied van de weefbladproduktie maar
ook een overzicht van de geschiedenis in deze.
Door alle tijden heen zo schrijft hij, kan het weefblad in
een weefgetouu als rrsein bedeutendster Bestandteil bezeichnet
werdenll.
Als voornaamste produktiecentra in 1951 noemt hij: Duitsland,
Frankrijk en Zwitserland. Vrijwel overal wordt het weefblad
dan nog genoemd naar het materiaal waarmee oorspronkelijk ge-
werkt werd, het riet. In Engeland noemt men het weefblad
rrreedtr en de weefbladmaker rrreedmakerrr. In Fbankrijk frpeigne
i tisserrf en de vervaardiger rrpeigneurrr. Ook in Duitsland-is
de benaming rfRiedblatttt ingeworteld. De rietmaker gebruikt
evenwel aI meer dan een eeuw geen riet meer in zijn bedrijf,
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reden rvaarom tegenwoordig geprefereerd wordt .de benaming
weefblad te gebruiken.

Wat doet het weefblad?

Zonder weefblad kun je misschien wel vlechten maar niet we-
ven. De funktie van dit orfudeel van een weefgetouw is veel-
omvattend. Het bepaalt mede de stofbreedte, het geleidt de
ketting- of scheringdraden, het zorgt voor een gelijhnatige
verdeling van die draden en bepaalt daardoor de fijnheid en
de dichtheid van. het weefsel. Het weefblad geleidt voorts de
spoelen met de inslagdraad om vervolgens die draad in het
weefsel llaan te slaanrl.
Daarenboven is het de krraliteit van het weefblad die in hoge
nate bepalend is voor de kr*aliteit van de te weven stof (ge-
lijkmatigheid, dichtheid, gladheid, uitval etc. ).
Schmidt schrijft: ItSparen an Yebeblatt ist nicht gut. Diese
falsche Sparsamkeit geht irmer auf kosten der Stoffqualitlt.
Das Uebeblatt ist und bleibt der wichtigste Faktor in der
Stoffproduktionrt. Hij wijst daarom ook op het weefbladonder-
houd. Telkens wanneer de schering van het getouw wordt ge-
haald moet het weefblad gepoetst worden, en goede breedhou-
ders moeten voorkomen dat het riet wordt beschadigd.

Het weefblad in de loop der eeur*en.

Toen de mens nog vlocht in plaats van weefde zullen zijn tien
vingers weI gebruikt zijn als weefblad. Later is men daarvoor
een glad stuk hout gaan bezigen het zogenaamde [weefzrrraardrr.
0ver de hele wereld is die ontwikkeling zo geweest. Met dat
weefzwaard werd de inslagdraad traangeslagenrr. Bij de komst
van Columbus in Amerika gebruikten de indianen daar nog sfueds
die techniek, terwijl die hier al meer dan tien eeuwen had
afgedaan. Eerst had men het zwaard van tanden voorzien zodat
men de inslagdraad als het ware door de schering kon kammen.

De Egyptenaren hadden evenwel in de tijd van de faraofs al gc-
touwen met afrolbare schering en aangenomen wordt dat zij
toen ook ar beschikten over een weefblad. van de Erypterraren
moet deze techniek via de Romeinse cultuur naar l{est-Europa
zijn overgewaaid.
De eerste primitieve weefbladen za]- men zo gemaalrt hebben,
dat fiin gesneden houten spijttjes boven en onder tussen twee
houten lijsten werden geklemd. Met garen werden die lijsten
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Yeeflade van handveefgetouw.
De schletspoelen rorden mLddels
dradenatelsel, van J.l,nks naar
rectrte en omgekeerd, ngeschotenr
langs het ln de veeflade geklemde
trreefrLetr (l,).

(dwarslatten) steeds tussen de spijltjes door samen gebonden,
waarna - tegen het verschuiven - deze binding op de latten
werd vastgeplald, vaak door die te besmeren met pek. Bij de
afwerking werden de dwarslatten dan nog met papier of dun
leer omwikkeld.

fn het Tropenmuseum te Amsterdam staat een ueefstoel uit In-
dia of China met een weefblad van visbeen of visgraat. De
gladheid van dit materiaal was met name van belang voor de
zijdeweverij daar ter plaatse. Voor zover bekend zijn in ons
land aIleen houten trietenr gebruikt die hier pas vanaf het
midden van de vorige eeuw zouden worden verdrongen door de
toepassing van metalen rrietenr.

Van een houten weefblad naar een metalen riet.
Schoorvoetend was men in het.begin van de negentiende eeuw
begonnen met het vervangen van de rietjes door ijzeren staaf-
jes. Langzamerhand brak een nieuwe tijd aan in de weefblad-
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produktie. Dunne platgewalste ijzeren staafjes maakten steeds
f{jnere weefbladen rnogelijk en daartegen was het met riet uit-
eindelijk niet meer concurreren. Met de invoering van de sta-
Ien rrietenr kon hier bovendien de z{jdeweverij tot bloei ko-
menromdat men met die nieuwe rieten immers in staat was veel
fijnere weefsels te produceren.
Uit het rhouten-weefblad-met-ijzerstaafjesf ontwikkelde zich
in de loop van de 19de eeuw het geheel metalen weefblad van
gegoten tin. De met steeds meer preciezie uitgewalste staal-
staafjes konden tenslotte met pek en draad niet langc stevig
genoeg verankerd worden tussen houten lijsten. De liisten wer-
den daarom van metaal, de garenwikkeling werd vervangen door
een spiraalveer, en veer en rieten werden op de lijsten vast-
gesoldeerd.
De invoering van het geheel metalen weefblad werd aanzienlijk
versneld door de opkomst van de mechanische weverij, want het
houten weefriet bleek ook onvoldoende bestand tegen de aan-
houdende krachtige aanslag van de weeflade in de mechanische
weefstoel. Het houten weeftiet is dan ook in hoofdzaak tot de
invoering van wat men noemde rhet machinaalr gebruikt gewor-
den. De eerste mechanische getouwen werden in ons land om-
streeks 185O geTntroduceerd, terwijl die moderniteit pas in
1882 in Gemert zijn intrede deed op de nieuwe fabriek van de
Gebroeders Prinzen in de Hoef. Het weefblad- of rietmakers-
ambacht kwam omstreeks die tijd definitief op een keerpunt en
werd van houtverwerkend ambacht tot een metaalverwerkende tak
van n{jverheid. Slechts een enkele oude rietmakerij heeft die
omschakeling, die door de voortschrijdende mechanisering een
enorme produktievergroting met zich brachtrkunnen overleven.
Vanwege het grote aantal thuiswevers in Gemert dat tot en met
de periode van de eerste wereldoorlog a1s handwever de kost
verdiende, wist hier ook een oud-ambachtelijke rietmakerij
haar bestaan nog tot in 1918 te rekken. Hoe en met welke ge-
reedschappen de rietmakers van weleer werkten, wordt in het
hiernavolgende beschreven.

De vervaardiging van een 18de eeuws weefriet en de introduk-
tie van de rietbank.
Tn 7745 kregen defranse wetenschappers Diderot en drAlembert
een opdracht tot de samenstelling van een encyclopedie. Na
meer dan 20 jaar werd een formidabel en rijk ge'iltustreerd
werk opgeleverd. 17 delen verschenen in 1766 en 8 delen met
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gravures in 7??2. In deze erryclopedie treft men afbeeldingen
aan van de verschillende fasen in de nog volledig handmatige
fabricage van het veefriet.
De rietjes of spijltjes verkreeg men door het splijten van
de rietstengel. Om gelijlsnatige en. even dikke spijltjes te
krijgen werd de rietstengel door twee vaststaande messen 8e-
trokken. Op eenzelfde manier werd de breedte van het spijltje
bepaald.
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Tussen twee werkschragen werden tweemaar twee houten latten
gespannen, overeenkomend met de lengte van het gewenste weef-
blad. Tussen die latten, die op de verei.ste weefbradhoogte
werden ingespannen, werd een houten schotje van 3 cm breed
geschoven, dat met pekdraad aan de latten verbonden de zij-
kant vormde van het weefblad. Met diezelfde pekdraad werden
vervolgens 66n voor 66n de rieten aan de ene kant links en de
andere kant rechts omwikkeld. Het pekdraad koos men daarbij
zo dik of dun dat meteen de gewenste afstand tussen de riet-jes (de fijnheid van het weefbrad) verkregen werd. De bolle
kant van het rietje werd zo ingelegd dat rlie altijd naar het
midden van het weefblad gericht was. Daardoor bewerkstellig-
de men dat de kettingdraden bij het weven tegen de gladste
kant van het rieten spijttje schuurden waardoor de garenbe-
schadiging tot een minimum beperkt bleef.
Nadat zoals boven beschreven alre rietjes waren aangebracht
in het weefblad, vorgde natuurlijk nog een nabewerking van
glad maken, snijden, vijlen enz.
A1 in de 18de eeuw ziin rietmakers er in geslaagd om het bind-
proces, dat wil zeggen de links- en rechtsomwikkering van de
rietjes om de houten dwarslatten, te mechaniseren. Door der-
gelijke weefbladbindrnachines werd een hurpkracht die bij het
binden veelar nodig was overbodig. Na het inbrengen van het
rietje kon door midder van een hefboom de omwikkeling mecha-
nisch in werking worden gesteld.
uit hetgeen in de encyclopedie van Diderot over de rietmake-
rij geschreven wordt moet men concluderen dat in het midden
van de 18de eeuw het werken met een weefhladbindmachine zeker
nog geen algemene ingang heeft gevonden. Integendeel.
Deze conclusie is in overeensteruning met de bij het rextier-
museum in Tirburg ingewonnen informatie. Daar beschikt men
over 19de eeuwse rietmachines. ltler wordt men van daaruit ge-
attendeerd op een heel v?'oeg exempraar dat zich bevindt in
de weverij-afdeling van het museum voor kunst- en cultuurge-
schiedenis te Miinchen-Gladbach. Een rietbank uit lz?s. rn de
museumgids prifl<t een foto van het betreffende apparaat. Niet
zonder trots wordt onder de afbee[.ding vermeldt: rrf,lteste lt,e-
?eblattQi{rdmachine Deutschlandsrt. Een aantar ;arffid6rs van dit apparaat een koperen b'ovenplaat ontrz.eemd waarop
de 'inscriptie 

was aangebracht:ttAbraham vohwinkel in vierschen
hat disz iistroment vor christian Driescher gemacht l??5. sa.Sprii. 23V.26. Gib mir mein Sohn dein Herzn.
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- dekcel met inacrlptie ult 1714 -
(foto Ton Scheepers)

Maar dan nu de rietbanlc van Grassens uit Gemert:
In alb opzichten is dit apparaat identiek aan de rtrotst van
het museum te M?inchen-G1adbach. En ook hier vindt men een in-
scriptie op de koperen deksel van het bovenstuk van de riet-
machine. Een inscriptie die duidelijk maakt dat de rietbank
van Crrassens aI werd gemaalct in 7774....td&Dt er staat gegra-
veerd: ITDIT HEJtrEI GEDIACK ANTONI VAN Dm BRUI{T MESTB SIOTE-
MACKM ToT HARLEM DET{ 10 MART 1714 VOM DIRCK JANSE I(OE{EI"
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Op het gemeentearchief van Haarlem was men zo bereidwillig
naar de genoemde personen naspeuring te doen. Antoni van der
Bremt, die zich op de rietmachine kenbaar maakt als meester-
slotemaker, exploiteerde omstreeks 1715eensmidse in de Korte
Begijnenstraat aldaar. Onder de naam Dirck Janse Koene kon
men nienand vinden. 1{e1 een vijftal Dirck Jansers waarvan 66n
met het beroep van wever!

Hoe de rietbank vanuit Haarlem in Gemert verzeilde is voor-
alsnog een raadsel. Kwam die wellicht mee met de Haarlemse
ondernemers Couvreur en Hartogh die in 1837 op Gemerts kas-
teel een weverij vestigden? Relaties met Haarlem dateren o-
verigens al van eeuwen eerder. En zijn bovendien sedert de
17de eeuw ook Gemertenaren naar Haarlem getrokken die zich
daar blijvend vestigden. En is het alleen maErr toeval dat de

Grrassens die zich in het midden van de 18de eeuw vanuit Ges-
tel bij Eindhoven in Gemert vestigt, 5& verwanten in lharlem
had wonen?(1)
Hoe het ook zij, met de rietbank van Grassens Iifit de Gemert-
se Heemkamer een uniek en zeer vlroeg voorbeeld van mechani-
satie uit die tak van nijverheid in huis te hebben.

Rietmakers en .rietmakerijen te Gemert.

De uitoefening van het rietmakersambacht moet in een wevers-
dorp als Gemert al van eeuwen her dateren. Gegevens daarover
zullen echter we1 altijd schaars blijven omdat het de werk-
zaamheid van een enkeling betrof.
Een (voorlopig) oudste vermelding van een rietmaker in Gemert
is gevonden in een schepenacte uit 1b83 (2). Anchem Lucas,
de president-schepen van Gemert, stelt zich in genoemde acte
als borg voor een zekere Henrick Henricks Rietmaecker. Dat
men inderdaad van doen heeft met een persoon die het beroep
van rietmaker ook werkerijk uitoefent moge blijken uit het
geschrevene in de akte waar rrden rietmaeckerr plechtig be-
looft om Anchem Lucas voor diens borgstelring van alre even-
tuele schade te zullen vrijwaren.
ook het gegeven dat een Eindhovense rietmaker omstreeks 16so
de naam draagt van Hendrick Jansen van Gemert(B) kan mogelijk
in verband staan met een eerdere uitoeferiing van dat ambacht
in tde plaats van herkomstt.
vorgens het Gemertse Hoofdgeldregister van 1zo9 woont er in
de Haageiik dan een zekere Adriaen Dircx Rietmaker, welke eI-
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ders in dat register wordt genoemd Adriaen Rieten (4).
Omstreeks 174O heeft vervolgens Arnoldus C,rassens uit Gestel
bij Eindhoven zich in Gemert gevestigd. En hij is het die als
de stamvader kan worden aangewezen van tenminste drie (mis-
schien we1 vijf) generaties rietmakers. Of Arnoldus dat be-
roep uitoefende is niet bekend. Hij trouwde in 7739 met een
dochter van A1bert Verhofstadt, 66n der rijkste ingezetenen
van het dorp. Zijn zoon Peregrinus C,rassens gaf a1s beroep
op wever, terwijl van diens zoon Henricus (1786-1865) in ie-
der geval met zekerheid kon worden vastgesteld dat hij riet-
maker was. AIs zodanig liet hij zich te boek stellen bij de
geboorteaangifte van zijn zonen Joseph (1821) en Johannes
(7824). De familie Grassens is in Gemert een fami-Iie van aan-
zien. Henricus rde rietmakert trouwde met Johanna Elisabeth
Corstens, gesproten uit een vooraanstaande familie van Koop-
lieden. Een getijknamige neef van Henricus is sedert het be-
gin van de negentiende eeuw in Gemert ingeschreven als rrarts
in de medicijnenrr. Deze laatste is getrouwd met de deftige
Joffrouw Mechtildis Paulina de Ia Court, de jongste dochter
van drossard de la Court. Voorts zien we indiezelfde periode
ook nog een Walteris Grassens in de schepenbank (5).
In 18O5 werd door de rhoogmogendenr van het Bataafse Gemene-
best bij verordening de zogenaamde patentbelasting ingevoerd
(6). Vanaf 1806 werd daardoor het recht van patent geheven
op alle handel, neringen, beroepen en bedrijven, alsook op
enige objekten van weelde of vermaak (Z). Deze patentbelas-
ting werd pas afgeschaft in 1890, En voor zover bewaard ge-
bleven, kan de gemeenteliflre administratie daarvan, bijzonder
waardevolle informatie verschaffen, enerzijds omtrent de ver-
scheidenheid anderzijds over de uitgebreidheid van takken van
n{jverheid in een bepaalde gemeente. Jamnergenoeg zijn in het
gemeentearchief van Gemert uit de periode van na 181O slefts
een paar registers uit de vijftiger en zestiger jaren van de
vorige eeuw bevaard gebleven. De Henricus G,rassens die we in
1821 al vermeld zagen a1s rietmalcer vinden we in het register
der patentschuldigen van 1854 nog steeds ingeschreven met dat
beroep. II[i woonde en werkte in de Haag, midden tussen de we-
v€rso ffi had geen knechten en voor hem gold.hetzelfde belas-
tingtarief aLs voc de gemiddelde thuiswever (g). tn hetzelfde
patentregister treffen we in Gemert bovendien nog een tweede
rietmaker aan. Het is een zekere Hendrik van der Putten, die
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niet alleen als rietmaker maar ook als winkelier, tabakskerver
en verhuurder van rouwmantels de kost htsct te verdienen (9).
In de patentregisters van 1865/1866 is van de rietmalterij van
deze laatste overigens geen spoor meer te bekennen terwijl de
rietmakerij van Hendrik C.rassens, die dan is overleden, btiikt
te zijn overgenomen door diens zoon Joseph (1821-1886). Als
de nog betrekkelijk jonge Henricus Johannes Grassens (fg6+-
1943) door zijn vader wordt ingewijd in het vak van rietmaker,
dan wordt hij al meteen geconfronteerd met de grootste bedrei-
ging van zijn beroep. In de jaren 188/1882 schakelt Gemerts
belangrfikste werkgever (Gebr. Frinzen) namelijk over qpmachi-
nale produktie.

Gemertse thrir*.
liik bedreven rietmakerij tot 1919.

In Gemert blijven nog betrekkelijk lang de thuiswevers op hand-
weefgetouwen producef€no Na de Firma Prinzen in 1882rvestigt
in 1905 de firma J.A. Raymakers naast de een paar jaar eerder
al begonnen haspelarij ook een machinale weverij. Weer eenpac
jaar later sdrakelt voorts de Fa. v.d. Acker over op tthet ma-
chinaalrt. Terwijl in 19OO nog 2O9 personen in de thuiswever{j
van Gemert werkzaam zijn, blijkt het aantal in 1gO8 gedaald
tot 125. Drieknart van hen is bovendien vijftig jaar of ouder..
Het lijkt definitief gedaan met de Gemertse thuiswever (tO).
Wie schetst echter de verbazing, wanneer je uit het gemeente-
jaarverslag van 1910 moet opmaken, dat er naast een al van
oudsher bestaande tfkam- en rietmakeri5tt een tweede zich heeft
gevestigd. Wie kan er nou in 191O nog brood hebben gezien in
een toeleveringsbedrijf voor de thuiswever?
De meest voor de hand riggende verkraring zal eerder gezocht
moeten worden in de malaise waarin de Gemertse weefnijverheid
verkeerde dan in een opleving daarvan. rn 1g1o staaht name-
Iijk de machinale weverij van de Firma prinzen haar al<tivi-
teiten waardoor een vijftigtal volwassen werknemers(sters) op
straat komen te staan.
Onder de kop rrArmwezenrr vermddt het gemeente-jaarverslag van
191O: ttDe toestand der behoeftige volksklasse kan a1les be-
halve rooskleurig worden genoemd. Was vcr.ige jaren gebrek aan
werk de oorzaak van de hersende armoede.'Thans is dit in nog
grotere mate waar. Handel en industrie kr,r,ijnenl een textiel-
fabriek werd stopgezet, terwijl wegens slapte op verschillen-
de fabrieken de loonen dalen en de verdiensten zoo gering zijn
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dat zij onvoldoende kunnen heeten voor het onderhoud van ver-
schi 1 lende arbe idersgezinnefl . . . . rr

Het heeft er alle schijn van dat de wevers van Prinzen hun
oude tstiell van thuiswever noodgedwongen weer hebben moeten
opnemen. En daarmee kwam er ook weer wat werk aan de winkel
voor een llkam- en rietmakeri jtt.....
De Jaarlijkse frstaat van ambachtenrf in de elkaar opvolgende
gemeentejaarverslagen liflrt zulks te bevestigen. In 1912 vin-
den 88 volwassen mannen en 89 volwassen vrouwen werk in de
kleine oud-ambachtelifi bedreven bont- en katoenweverijen van
Cemert. Ook in 1912 telt Gemert nog twee rrkam- en rietmaker-
i!:nrr. In 1913 zal er nog maar 66n meer zijn. Het aantal huis-
wevers blijft echter nog jaren hoog. Zo zijn er in 1916 nog
attijd 69 mannen, 94 rrouwen, 18 jongens en 84 meisjes die
in die huisnijverheid de kost verdienen. Eind 1918 btijken
die aantallen pas aanmerkelijk verminderd tot, 47 mannen, 29
vrouwen, 13 jongens en 18 meisjes.
In 1919, het jaar waarin in de lege fabriek van'kinzen dan
de firma De Wit & Co. uit Helmond een dekeirweverd begint met
75 personeelsleden, dan pas gaat de thuisweverij van Gemert
tot het verleden behoren. Eind 1919 telt Gemert volgens het
gemeentejaarverslag geen thuisweverijen meer. Ook de in de
staat van ambachten in 1918 nog opgenomen rrft4p- en rietmakerdjrr
is dan uit de lijst verdwenen.

De nu 82-jarige Toon Grassens uit de Haagrzoon van rietmaker
Henricus Grassens, kan zich niet herinneren dat zijn vader
nog op de rietbank werkte. Wel weet hij maar al te goed te
herinneren de zorg van zijn vader voor het in onderdelen in
een kist opgeborgen rrrietmesjientt, ergens op zolder...(11).
De rietmakerij van Henricus Crrassens zal dus vermoedelijk tot
in 1911 in bedrijf zijn geweest. Elders in Gemert moet daar-
na nog een 7-ta1 jaren het ambacht van rietrnaker zijn uitge-
oefend.

Na deze uiteenzetting is het weer de beurt aan rrde rietbank
van Grassensrr zelf, welke in de Gemertse heemkamer staat te
wachten op restaurateurs en industri'tile archeologer....

Ilet ilank aan Harrie Crrassens, Toon Crrassens, Giel van Hooffr Het
Nederlands Textielmuseum in Tilburg en het gemeentearchief te Haarlem.

-73-



(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

NOTEIII:

(1) Arnoldus Grassens trouvde 21.5.1739 net de Genertse Hendrina Verhofstadt.
Arnoldus atierf te Geoert op 18.9.1762.
In ile loop van de 17tle eeuv trokken tenninste 2 leden van de familie
Graaaens vanuit Gestel naar Haarlem (gegevens van Harrie Crrassens,
Baltesakker 18, Eindhoven. Hamie is voornenena binnen afzienbare
tijd over ile genealogie van de fanilie Gr:assenB te publiceren).
Rijksarchief re Bosch - Schepenprotokollen Genert R 11O, folio 238v.
Johan Melesen in: Bij(b. tot de geschiedenis van Xempen en Peelland
GeDeentearchief Geuert - inv. nrs. 413, 474 en 428.
Yal.teris Grassens ras schepen te Gemert van 1783-1786.
In Crenert yas Den door een eerilere inlijving bij het FYanse Rijk al in
1798 en 1799 geconfronteerd net deze franee belastingi niet alleen
beruet in het geneentearchief een lijBt van gepatenteerden naar ook
treft nen in het schepenprotokol R 161 (Rf - Den Bosch) vele verneldingen
ean van Dersonen die in aanraking hramen net justitie omdat ze niet
ha<lden volilaan aan de nieuue belastingplicht.
Het i6 otmerkelijk dat boeren varen vrijgeeteld van deze belasting.
De hoogst in aanzien en/of ureest winstgevende beroepen betaalden een
hoger tarief. Ook voor het rlragen van een pruik roest patentbelasting
rorden betaald (zie: Ad Otten, Geuert in ile pruikentijd, Generts Heen,
Jrg. iA, 1982, p. 94-95).
In het regiater der patentsehuliligen voor het jaar 1854 vorden 86 yever6
opgeg€ven. Zij verkten volgene de opgave alleen, 84 beschikten over 3
reefgetouven, 1 over 4 en 1 over 5 getouyen; 1 ga.f tevens aI6 beroep
op lloonslagterl en 1 ya.6 tevens netselaar (het betreft de nurners
51 t,/m 136 in het genoemde register) nr. 186 i6 Hendrik Grassens
( rrueversrietnakertl ) .

(9) Geneentearchief knert - patentregister 1854 nr. 161.
(fO) Ciet van Hooff, Jehan Theodor Prinzen en de Gemertse textielnijverheid,

Busselke nr. 7, Uftg. heemkundekring Genert, 1981, p. 63.
(11) tronze vcdiler v6s 0k n8ch boekbinderrt, vertelde Toon Curassens, rrhaj moes

vllr de pestoor stllufs boeke lnblnge wOr ie nie ln mrmde kiejke...rt

(?)

(8)
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