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A1 kon Nederland buiten de oorlogshandelingen van de eerste
wereldoorlog brijven, de handel en nijverheid van ons land
bleef daaronder alrerminst onberoerd. zo berokkende de Engel-
se blokkade groot nadel. Engeland wirde zekerheid dat invoer
niet ten goede zou komen aan Duitsland en dat uitvoer niet
van Duitse herkomst was. rn Nederrand moest tenslotte een
distributieregeling worden ingevoerd en er werden ma:rimum-
prijzen afgekondigd. De economische toestand werd echter ar-
maar slechter.
Logisch dat allemegen werd uitgezien naar arternatieven voor
weggevallen markten en/ of werkgelegenheid.
rn het artikel over de Gemertse rietmakerijen werd al gecon-
stateerd dat in de periode van de eerste wererdoorlog vele
cremertse wevers slechts als rfthuisweverrr zich nog wai werk
konden verschaffen. Een geheel andere en voor Gemert volredig
nieuwe rrfabrieksactiviteitrf moet die geweest ziin van de zgn.
f rgroentendroger i jenrt.

rn Gemerts gemeentejaarversrag van 1916 wordt deze nieuwe
aktiviteit voor het eerst vermeldt. rn een frstaat van Fabrie-
kenrt is daar opgenomen de groentendrogerdi van wed. c.L. srin-
kels & 7,n, vraar dan maar liefst 3s volwassenen (2o mannen en
15 vrouwen) werk vinden.
Meer gegevens over deze groentendrogerij vindt men in het ge-
meentearchief in een dossier waarin niet arleen de aanrnrige
en de verlening van de hinderwetvergururing voor de nieuwe fa-
briek, maar ook tekeningen worden aangetroffen.
Op 9 november 1916 hebben de weduwe C.L. Swinkels en Zonen,
bierbrouwers'te Gemert, gevestigd aan de Kerkstraat (thans
ter hoogte van de Ridderpassage aan het Ritlderplein), een
verzoek ingediend tot oprichting van ,reene groentedrogerijrt
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achter de door hen ge?lxproiteerde bierbrour+erij ardaar. rrrnde inrichting zal.yg"g"l gedroogd aardappelurr-lt".r,, zo werdgeschreven, terwijl rrals-beweeftracrrt -iar 
wo"aen aangewendeen petroteurrnotor van 18 paararkracrrt, ari5;;;;. een exs&u_
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Rechta het oude brourrerghula van srinkels. Door de poort kwam men
oP een binnenplaata dle toegang gaf tot bierbrouwerS en groentedrogerij.

serr een waschmachine en 5 snijmachinesrt. vermerdt werd ook
nog dat in het bedrijf a1s kunstlicht gebruik zou worden ge-
maaht van petroleumlampen. 0pmerkenswaard in dat verband is
het dat Gemert in 1916 nog niet was aangesloten op een elec-
triciteitsnet.
uit de voorhanden archiefstuldcen kan men voorts opnahen dat
de Gemertse brouwers Swinkels de werkzaarnheid van aardappels
drogen, aI eerder waren aangevangen want in een aantekening
is er sprake van rrhet uitbreiden van hunne groentedrogerijr.
Hoe het ook zij, de officiEle vergunning r*erd hen verleend op
14 december 1916.

Het was trouwens niet alreen bij de genoemde bierbrouwers,
waar men U'tr ttgat in de markttt ontdekte. Ook elders in de ge-
meente was men op ldeinere schaar al aan het drogen var groen-
ten gestragen. volgens het gemeentejaarverslag van 1g16 moeten
in totaar zelfs 73 Gemertse vorwassenen in die bedrijfstak
werkzaam zijn geweest. De opmerking ergens in het jaarverslag
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rrde handel in gedroogde groenten voor Duitsland ging goedrtt
zal de Gemertsen van toen niet onbekend zijn geweest (1).

Eind 1917 is het om wat voor reden dan ook aanmerkelijk min-
der fdrukf in de nieuwe bedrijfstak. Bij de groentendrogerij
van Swinkels vinden dan nog 18 marEn en 2 jongens werkr ter-
wijl daarbij nog eens 2O mannen en 3 jongens moeten worden
opieteld die op ttambachtelilte wijz.tt (thuisdrogers?) met ttie
aktiviteit de kost verdienden.
Eind 1918, dus na de wapenstilstand, is het kennelijk gedaan
met de groentendrogerijen van Gemert. 8 mannen en 2 nrouwen
vinden daarin dag weliswaar nog werk maar in 1919 wordt onder
die aktiviteit noch in de shat van fabrieken noch in tlie van
de ambachten nog iemand vermeld in het gemeenteverslag.

l{ie weet er nog iets van c.emerts gedroogde aardappelen uit de
periode van de eerste wereldoorlog? Zou de tijd nog niet rijp
zijn geweest voor chiPs?

Nq)T:
(1) In de gemeentejaarverslagen is naast een rrstaat van fabriekenrr ook een

rrstaat van ambachtenrr opgenomen. Op ilanbachtelijke wijzerr waren in 1916

38 personen aan het groentes ilrogen!
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