
q=i_nlsl6vestiEtzicheenDuitsespiruneester'zekerellen-
IAHI ;i;';"n "..fi"t-"t""" en tlienstpársonee I te cemert(1)'

msll;;; ,ilï táti.""" on in Gernert een nieuwe spinnerii
ffiginn"n kínnen we slechts vermoetlens uitspreken' van ziin

táJrjf vordt in een bericht uit het eerste jaar na oprich-
ti"e-Ë"r.ia dat het in loon werkt voor Helmondse en Eindho-

',,ÀnIe"raur itanten (2).we zouden hieruit af kunnen leiden dat

;;il;., ;* van opdrachten verzekerd te ziint vart te voren

;i.Jíi heeft gehaà met potentiËle optlrachtgevers ' 
de weef-

i.t.i..,r.. in áe regio. uet gebeurtle wel neer- dat deze laat-
.i."-.pi""*r;en voàr zich ii loon lieten werken' waarbij de

weeffabrikanten voor de financiënrvoor de opbouw en de late-
r.-u".t.fri"g.n zorgden (g)'rn oe regio ontbrah het aan tex-
tielarbeitlers die ervaring hatlden in de voor- en nabewerkin-

;;;-;;; het weefproces. Een aantal vakl's'achten uit de buiten-
ïand.se text ielnilverhei tt waren Bekker de afgelopen viiftien
;.* .'oo. zijn Éonst al voorgegaan bij de overplaatsing van

iun activiteiten naar Z.0.Brabant' Zo bestonden er levendige
(hantlels ) contacten tussen het textielgebietl aan de linker-
oever van tle Rijn, in en rond tutiinchen-Gladbach t en het IleI-
mondse textielgeb ietl. ook Bekker is vermoedeliik uit tlie omge-

ïi"e árk.;tirs"(+)- ott.. zijn persoon is verder niet Yeel be-

t rrá, ffiS is waarschijnlijk verwant met de diverse families
Bekker die in de lgde eeuw als garenleveranc iers en spinners

Iroo"a.Twentsetextielniiverheidoptreden(5)'zowelinIIel-
mond als Áarle-Rixtel treffen we rond 1820 naangenoten val
Hànorik Bekker aan, die evenals hii' in de spinnijverheid

"."r."u"t zi.in (6). Deze (vernoedeliike) verwanten ziin waar-

schiinliik pas na hen in de regio konen wonen'

SPINNERI J BEKKER (1816-1841 )

rloor Giel van Hooff

heial in de o Z.O.Brabant in hetDe text i
de 19de eeuw.

De aloude Helmondse
hoven! in het begin

weefnijverheid kenderevenals die te Eind-
van dÀ 19de eeuhr een forse opbloeir niet

- 68-



in het ninst atarrkzij initiatieven van ondernemers va.rr buiten-
af die zich in het gebied vestigden.
Eén van de onderdelen varr de text i elni jverheirt waar voor het
eerst nieuwe machineriën en nieuwe vormen van arbeiatsorgani-
satie werden geïntroduceerd uas het spinnen. Tot onstreeks
18OO geschiedde dat uitsluitend in thuisarbeid op spinnewie-
Ien. Rond 179O worden in een katoenfabriekje in Eindhoven al
spinmachines en andere voorbewerkingsapparatuur geïnstalleerd(Z). Votgens overzichten van ambachien ón nijverheid beston-
den er in Eindhoven tussen 18OB en 1819 eên drietal genecha-
niseerde katoenspinner i jen (8). In 1919 werkten daar in to_taal ruiltr 1OO r+erklieden. In de grootste spinnerij, diê vaÍr
J.F.Smits en Zonen - net 8O werklieden in 1919 -werd in 1g2O
een stoomtuig geïnstalleerd. De twee andere spinnerijen, tlie
geen gebruik maakten van stoonkracht waren verbonden aan een
katoenstoffenfabr iêk en 1x'oduceerden voornamelijk lor (eigen)
plaatselijk verbruik. Ook in Straturn, Iroensel en Gelalrop is
er in die tijd sprake van nechanische spinnerijên.

Ook ín Nederland werdên
rond 18OO diverse ver-
be terirréjen aan de sl)ilr-
apparaluur bedachl, rnen
richtte zich claarbij ech-
ter op apparaten die in
de huisindustrie te ge-
bluiken waren.
Een voorbeeld hiervan is
de hier al'gel,ce 1de vet-
vielspil, I.Íaar brj l,uee
spinners tege I ijk aan één
itiel rllêt dubbele spil
verken.
llet ontverp van C. Iteere:
boom eu l,oon te Morrriken-
dam werd in 1804 bekroond
door de Nationale Nêder-
larrdsche llui shoudel ijke
Maa t schappij met eerr be-
drag van 21 gulden !

(Ui t : 1'extielhistorische
t]ldragen no.3)
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In têgenstelling tot Eintlhoven e.o. is er votr Helmond en om-

strekËn in tle archiefstukken geen enkele aanwijzing te vinden
voor enige activiteit op het terrein van mechanisering van

cle spinnórij v66r 1816 (9). Hóe de weeffabrikeurs hier van
gut.it. .rootáien weralen weten wê niet exact'Naast een gêdeel-
ïelijke eigen protluktie (tl.n.v. thuisarbeid op spinnerr'ielen
(fo)) .toeráen zij vermoeiletijk het overgrote deel uit het
buitenlantl in (11). Een mogeliike reden voor het lange ach-
terblijvên van llel-nond bij Eintlhoven bij de oprichting vart

gernechániseerde spinnerijên is <te gun*igere ligging van Eincl-
f,o.r"r,, uoo. de gereedkoming rÊn de Zui'd-lÍi l lemsvaart t voor
wat betreft de aanvoer van de grondstofrde ruwe katoen' Maar

tenslottê deden ook in het Helmondse de nieuwe produktiene-
thotlen hun entree en ook ditÍnaal stonden buitenlanders aan

de wieg ervan. Door de algemene invoer ing, 
, 
waaronder ook in

Netlerlánd, van hoge invoerrêchten op buitenlanclse garens na

de val van Napo1eàn en tle heroj2richting van oude staatsgren-
zen, werd het afzetgebied van èrn 18OO sterk opgekomen spin-
niiverheid in het Riinland vrii abrupt sterk beperkt' Het aan-

lËr spinnerijen in Miinchen-Glatlbach en Rheydt daalt dan ook

fors tussen 1811 en 1816 (12).
Enkele van dê spinners daar trekken de grens over on in hun

oude afzetgebieden een nieuw product iebedr i i f op te richten'
Zo treffen we in onze streken rontl 1818 in Àarle-Rixtel de

spinner Gerhartl Busch aantvoor Helmond wordt in dezelfde t{d
eln Joseph Bottarit genoemd en in Asten vestigt zich een zeker

".--oíi"i ttorn (13)l De katoenspinnerii van Bekker in Genert

is vermoedelijk echter de eerste mechanieke spinnerij in de

regio.
De aDDaratuur.

Bij een nechanieke spinnerij,, om in het toennalige woordgê-

Uriit te bliiven' moeten we ons niet teveel voorstellen' De

apparatuur tlie tle Duitse spinmeesters hÍer introduceerden

"àr technisch gezien een eind achter bij de Dngelse spinne-
rijmachines (14). Helaas beschikken we niet over een inven-
ta-iis .,att het bedrijf van Bekker r maar uit indirecte aanwij-
zingen en beschrijvingen van soortgelijke bedrijfjes in Aarle-
Rixiel en Asten kunnen we ons een beetie een beeld vcmen van

dè technische inrichting. Het spinproces verliep toen in het
algeneen in de volgende stappen en net de volgende appaxa-
tuir (15):de katoen wordt na het openen der balen een eerste
reinigingsbeuit gegeven op een zogenaamde voorklopper of
ptuisrnachine, daarna wordt het katoen nog verder gereinigtl
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Fabrieken verden vóór
de toêpassin8 van de
stoommachine ook uel
gebouwd bij gevante-
nissen vaar per slo t
vatr rekening Íhensen-
klactrtÍ woorhanden vas.

en in hoopjes geliÈgerichte vezels uiteengetrokken in de na-
klop- of spreimachine. 0p een zgn. kaard-machine worden dan
de plukken katoen die van de naklopper komen tot een evenwij-
dig en gelil(gericht lint samengetrokken. Het eigenllke spin-
nen gebeurde op zgn. spinmolens of spirunachines, genechani-
seerde versies van het spinnewiel, waarbij het uittrekken en
inêendraaien van de voorgesponnen alraad tot é6n gelijkrnatige
rlraad (op divêrse spillen tegelijk) op 66n apparaat gebeurt
dat door 66n persoon bediend kan worden. In tle spirmerij te
Aarle-Rixtel waxen in 1831 8 kretsen of kaarden, 2 voorspin-
nolens en 8 handmachines (fO). De kaarden dienden on het ka-
toen uiteen te pluizen, schoon te maken en de vezels een ge-
lijkgerichte strekking te geven. l4et de voorspirnnolens kon
men losse draacl vormen, die dan op de genoemde handnachines
tot een gel i.jlcnat i ge stevige. draad ir,erd gesponnen, Alle be-
werkingen zijn dus handarbeid, waarbij ook nenselijke arbeid
ervoor noest zorgen dat de machines in beweging bleven. In
de spinnerij te Asten werd, net zoalÊ te Genert, voor dit
laatste voor een deel rrpaardenlqachtrr ingezet (f?). De spin-
nerij te Ásten is verder ook qua grootte, arbeiders e.d.,
beter dan die te Àèrle-Rixtel, vergelijkbaar net die t.e Ge-
mert.,en de gebruikte apparatuur zal voor beiden wel niet vecl
van elkaar hebben verschild. In 1841 beschikte de Astensc
spinnerij voor het eigenlijke spinnen over 2 F,ngelse Íniouls
(bedoeld zi,jn mule jennys) en 6 Duitse spinnachines (18). De
nules, in het nederlands g€woonlijk spinÍnolens genoend, le-
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vertlen een grof soort garen.Dêze nolens l(wanen toên nog vêêl
voor als hantlmolen, hoê$el er ook molens waren waarbij dieren
voor tle aandrijving konden worden ingeschakeltl. Ook tle Duitse
spinmachines waarvan sprake is zijn waarschijnlijk een soort
mule jennys geweest. Hun tegenhanger, de fi jn-spinmachines t
zoals die cloor Arkwr ight waren uitgevonden, waren geconstru-
êerd voor aantlrijving door r+ater- of stoomkracht r vanwaar de
naarngeving trrrater-framerr. Een andere aanwiizing dat bij het
machinaal spinnen in het 2.0. Brabantse toen vrijwel alleen
mule jennys ziin gebruikt vormt het produktiepakkêt 

'dat 
vrnl.

uit grove garens bestond. Zo bestaat het garen dat Helena
Spatz, de opvolgster van Bêkker in Gemert, in 1834 diverse
malen voor de firma Ant. Bots & Zoon te llelmond spint uit
telkens tlezelfde (lage) garennumrers (tg).
Het werk op de jenny of tle spinmolen verêiste zeer veel er-
varing. Men rnag aannemen dat Bekker en zijn bijbehorend vastê
(Duitse) personeel het spinwerk deden, têrwiil de vele, meest
jeugtlig€ r{rerklcachten (ca. 8O in 182?)(20) ing€schakeld wa-
ren bi.i voorbewerkingen als kaarden r pluizenrvoorspinnen e.d.

De spinnerijen fungeerden waarschiinlijk als êen soort armen-
fabrieken: ruin de helft van tte arbeidslarachten in de Asten-
se spinnerijen bestond in 1841 uit kinderen van behoeftige
oualers (21). Van een katoenspinnerij in Aarle-Rixtel weten
wê dat er l'êeskinderen door de Semeente heen wer den gestuurd
(22), De stimulans oo de voorber.'erkingen te nechaniseren was
dus zeer waarschijnlijk niet groot: het overvloedige aanbod
van zeer goetlkope arbeicl,slcachten hield è voorbewerkingskos-
ten laag. ook de vervanging van de jenny door het waterframe
zal economisch gezien weinig interessant geweest ziin. Nog
afgezien van het ontbreken var goede rvaterlirachtbronnen in de
regio en de zrr'are financiËle lasten \Erbontbn aan de invoering
van stoonkracht, was tle markt voor fijne garens r als gevolg
van de goedkope invoer uit Engeland, ook hreinig aanlokkeliik
(23) .

De eerste stooÍurachine in het gewest Helmond.

In 1829 installeert Bekker in zijn spirurerii als eerste in
hêt gewest Helmontt een stooÍnnachine (24). Naar de reden van
deze overstap kunnen we alleen naar gissen.kras zij notlig voor
de aandrijving vaÍr nieuwe machines of dientle zij als vervan-
ging voor de paarden die tot dan voor tle aantlrijflrc'acht zorg-
den? Opmerkenswaard is in tlit verband tlat Bekker €Í*ele maan-
tlen na zijn aanriTaag voor een stoomtuig te mogen installeren



Throstle,
mu.Iejen.rly elr
se I fac tor i
De hi s tori sche
ontvikkeling van
het mechani sch
spiuen in de fabriek.

Mechanisch sp lnnen
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een openbare verkoop laat houden waartÉi 5 paarden met de no-
dige ioebehoren worden verkocht (25). Bekker zal ongetwdfeld
ecónomisch voordeel van deze stooÍnnachine hebben verwacht '
Gegevens over de voordelen van stoonlsacht t.o.v. paarden-
krácht hebben wii voor die tijd niet (26). De kosten van de

aanschaf en het onderhoud van een stel paarden noeten êchter
niet worden onderschat: Bekker had voor zijn paarden een
flink stuk weilancl aangeschaft en daarnaast allerlei gereed-
schappen om de weide te onderhouden; karren on hooi e'd' te
.r"rlróË""tr, paardenbakken r ha.men r een zadel e.d., al net al
een fikse invester ing. Verder was er redelijk wat hooi en stro
voor het onderhoud van de paarden nodig. Voor een stoonna-
chine zal hij echter een nog grotere investering hebben moe-

ten doen. Ovèr ontlerhoudskosten, stookkostenr reparatiese'd'
is weinig coÍrsêets te zeggen. Kolên ríarenr mede vanwege het
transpori, duur, zeker voor Gemert, dat niet aan de zuid-lÍil-
lemsvàart'was gelegen en $aarheen clus het vervoer voor het
laatste deel per as moest gebeuren. Mogeliik heeft Bekker

turf als goedkoperê vervangende branil'stof gebruikt' De aan-
voer van brantl,stoffen zekêr in het geval van kolentdie moes-

ten komen uit de provincie Luik, vornile op zíc}rzelf al vaak
genoeg een probleóm (2?).Niet alleen door hande lsbelermer in-
luttrtia" ook doo" bevroren waterwegen en nodclerige'landwegen
Àtottu a" aanvoer wel eens.Den ander probleern betrof de aan-
legrde inwerkingste l l ing en het onderhoud van tle stoominstal-
laïie. Nergens in srabant bestonden irnners reparat ie-inr ich-
iing.r, .rooi stoomwerktuigên alhoewel Tilburgse en Eindhoven-
se labrikanten al wel enige iaren ervaring hadden met het
gebruik van stoonunachines. Het heeft er de shlin van dat ' dit
f,rotfeern voor Bekker toch niet zorn zwaarwegenil punt is ge-
ieest. Het blijlct nl. dat tle ketel (van 4 P'K') door Hendrik
Bekker zelf werd geconstrueerd. Helaas nissen we het inspec-
tierappo! t dat Roentgen in 183O i.o.v. de regering ervan teeft
gerattt, zodat we niet over verder tecbnische details kunnen
beschikken (28).1n de jaren t2O was ook de broer van triendrik
Bekker in Genert komen wonen (Herrnan Bekker), en tle beíde
broers Bekker hadden kenneliik nogal wat kennis in huis van
het stoomwezen. In diverse notariële aktes uit die tijd wor-
den beiden tlan ook aangeduid als rtmecanici.enrr of lrwerktuig-
kundi gerr .

Financiële aspecten.

De Duitse spiruneesteÍ s beschikten vaak meer over technische
kennis dan over kapitaal.Of Bekker is bepgonnen met een eigen
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startkapitaal enlof met voorschotten van ziJn opdrachtgevers
weten r+'e niet {29). Doordat de spinnerij vrnl. in loon voor
andêren werkte, hoefde Beldier weinig of niets in grondstof-
fen te investeren: de opdrachtgevers verschaften de katoen,
en het was de gewoonte het spinloon direct bij ontvangst af
te rekenen (gO). llteen de in"..estering aatr machinerieën rnoetwrij ornvangrijk zi,jn geweest {it1). fhkele jaren na zijn ves_
tiging in Genert koopt Bel;\er een huis en hof aan het zgn.
Hoekje in Gernert (32), waar ttc spinnêri.j vernoedelijk al van
het begin af aan gevestigd is geweest. E6n jaar later, in
1823, noet hij zijn bezit al tebruikên als onderpand bij een
schuldbekentenis aan de llelmondse textielfirma Wesselman,
Bogaers en SaÍrders (33).
Tussen 1823 en 1829 koopt Bekker onderhands eer flink weiland
aan de Hazeldonkt dat in 1829 mede als onalérpand tliènt voor,
een lening van f IOOO,- van een rijke dorpsgenoot, de linnen-
fabrikant Hendrik Oppers (g+). Verrnoedelift zijn deze f 1OOO,-
voor de finarciering van de stoominstallat ie. Ook de verdere
geschiedenis van de spinnerij, na de dood van Bekker in 1833,
kennerkt zich door een gebrek aan kapitaal. Zo blijken na cle
brand, die de spinnerij in 1836 in de as legt, de schulden
groter te zijn dan de waardê van de goederen en bezittingen
(35) .

De spinnerij gaat in andere handen over.
ln 1831 overlddt de r.rouw van llendrik Bekker , Chr ist ina Raut-
zenberg,waarna Bekker een nieuw testanent laat oprnaken (06).
Ilij verrnaakt zijn goederen ieder voor de helft aan zijn broer
Herman en Helena Spatz die dan beiden bij heÍn inwonen.Hendrik
overleeft zijn vrouw niet erg lang, 2! jaar later sterft ookhij en nog geen rnaand nadien sterft ook zijn broer Herman !IIet hele bezií wordt nu eigendoÍn van Helena Sp atz (3?). Dezezet aanvankelilt de zaak alleen voort tot dat 

"Ê 
in 1g35 trouwt

met een uit Tilburg a.fkomst ige machinale spinder, J.F. deGroot, waarna ze samen de zaak verder drijveir.
Hun spinneri.i ontkornt echter ook niet ,ai t.t tot dat veeltextielbed-rijven in de lgde en ook nog in cle 2Oe eeuw treft3
brand.
Augustus 1836 brandt de spinnerij af, waarbij (een. groot aleèlval) de nachines verloren gaat. Spaiz en DJ Crcot hebben hunbezittingen, waar bovendien nog allerlei schulden op rusten,
zwaar onderverzekerd (J8). Toch rnoeten zij nog mogelijkhedengezien hebben voor het bedr.ijf. Spatz en Oó Criot trekken en_kele wekeÍr naar Dui t.sland on daar nieuwe gereedschappen te
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kopen (39) en het spingebourr' wordt heropger icht ('lO ) ' Hhvoor

moáten'ri; zich nog tlieper in de schulden -steken' 
Zij lenen

;i;h;"t .,ág gu"t ande.nair iaar na tle brand een bdzontler fors

t"a".g .run-uàn rentenierendá Helmondse ondernemer (41) ' 0f heb

t.a"iiÏ ,. lang heeft stil gelegen is onduidelrik' De Groot is
ondeitr,ssen wál actief get,ievetr in de textielni jverhe id. Hij
wordttenminsteinrlietussentijdaangeklaagdvoorhetspoelen
vanteenigeonreinevoorwerpen'vrnl.blauwgeverfdegarens'
in het riviertje De RiPser (42) '
W.rro.." Helena Spatz eincl 18u1O overlijdt tlan blijft De Grootr

.f. .rrig" er fgenàam, aI leen Ínet de rnet schuld belatlen spinne-
rij opgËscheept ,itt..t. Fén week voor tle dood van zi'jn vrouw

lt"Ërt'Ëi; nog een brief gelaegen van de Gedeputeerde Staten

van nrabánt, 
-waar in hem áeflnitief rnedegedeeld hrordt dat hii

voor wat beireft de schade ten gevolge van de brand Seen aan-

rp""tt t"" naken op gettlen uit het zgn' Fonds der Kr'iade pos-

ti", ïtá"t hij door dà ura'rrl niet arrniastig is geworden (43)'

o. c_oot ziei geer, verÈe kansen neer voor het bedriif : spín-
nerii net huis, noestuin en de percelen weiland die nog ziin
à.r"rs.;r."." uit cle erfenis var Bekker worden in 1841 overge-

schreven op de voornaanste schuldeiser, l{illem Snultlers te
nefmor,a(++l . In hetzelfcle jaar verkoopt deze de spinnerij nog

..n au g.*..nte GeÍnert di; daar in de nieuwe Konschool zal
vestigen (45).

NOTI'N

^R^ 
= ^lgemeen 

lriiksarchief' depot Schaarsbetgen' Noiarièle archieverr
No;rd-llral)ant, Not. J.l.^elders te Gernert'

C-^C = Cênreen tearcirie f (ieDert
(l^ll = Oerneêtrtear{:lt iel llelnrorr(l

1. llrj gebiek adr een bevolkinAsre{jiste? e.d' weien vê.ulleraard lriet
' ;; ;;ik" drrur en nrer velkó personen Bekkei c's' zich-rin Geue?t

hlbben gewesr-iea. Vau de sPirlre'ii veien ve vê1 zeker dal diè irr
la16 in ceneit moei ziin op{ierichl. Den aanwiizing dai diê door
Dekker c.s. ve?d opllerich! is de wêrÍneldinlj dooÍ Lte burtteneesl-er
wal Uênert da! éérr víur de Persorleelsleden' de latêre eilljertane
.u "i,l"^.""""u 

warr de sPiture!! llelena t'Patz, in 18'lO i[ cemert
;; ;;;;;-";;;". (u,Tc, cà""..p. lJuls. 25-8-1835, no'r11)'

2, G^C, in6ekomen stukken 1816' no,111'

J.'fexlierhistoiische lliidtaaen nr.22, Frschedé, 1981,.p'.62'
In dit werband i3 het vaa;schlinrijk ook aeetr toeval dat in 

^aile-Iliatet J.c.ljusch een spirmerii dieef op de {)ovenveidiêpi!g wan eerr

huis da1 aan één waJr de toeÀna1ig srootsie llèlnrotrdse vêêtfabrikart-
ïi,i""i!i"."",, i,i" .i.i;'^arre-R;.;t;1 en haar textielniive'rreidr )'

4. Vanuit rrêlke Praars Ilêkker zich in Generi westi8de is onbekend'
llt is geLoren i Mulhein aail de lluhr' henelsbieed eei\ lrtt t<m 'an
oi.at".i', Í,aar vêrmoe{tèliik toonde hji in de taatste iarèn voor
zijn ower:konst. naar ceoèii, in Mónc hèn-(i I adbac h ol onleevinÍi' Zlirr
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1it:ri, h'' r'

H.,f 9 c..,t

S p in j a,5.re t{ -' '

Cp eob.ra L,".c-
5. hé

Door-êen 1n Atdam onctêl8êdokeD joodsê fanitiê zou in de ooilogsjareÍ hier êenscbildêiii tê koop zlin aa''eeboden voo'ste11endê ;;"-;.;i.;;- 
"p Geneit vanui t herveatên. Pater Scheelên op het kasteel bewaard. daarván ."r, "ii t.t r,íat onaruide-lijke foto. cêi€produceêrd daalvai is hie! het s.au"lt.-h;t-no"kje betTeflendê.De situatie aldaar stemt ówêre€n net h"t k.das;;;;r;;,irfi". 
"". l8jz. Duiderijkhelkênbaar -a1s fabriêkssebous is dè spinnerij 

".- B.kk;"';;"" in 1842 de Kom_school yerd sêvestisd. De Konschoor 
"àu o""""""" e".;.lrËà-r" rret sêbouwtjoaáJr de tnuur diê het kerkhof omrinqt onderaan .p aË .iu..iái"e. op de afbeeldins.is.voorts herkenbaar het Hor6oed (Í!.hts wan d.'"pr;;;ii;-;"ainaast de oudeLatÍinsê School en daai íeer naast alê oude pastorie. Rê.t_Áo

broer toonde daar in ieder eèval.in l8lT ( 
^X,\ 

lEt?, no.30,?4 mí.t,)De vrouv-var rrekkê., 
^Jrna 

cirlstina Raurzenbêls 
";; ;;k.;i;, 

"r,ll:r_llf,li"9_"i\ohsLie. (zij was seboren r" uLuËri"Joi,',".", o"rer €ên aorrijzing dat zij ,.n": r. ,:r"ar,^"r,,.r 
^-_hierheen is sekomen. uij ;.;" ;;";iij;"-;-;;;i';i:;il":; :ïï;;ii_gll:i" :"1 haar noecr€r áps.s"...,, (c,ró, """"ri;a",,""ej;".-", : i".r1ó3r). ilerena spa0z renstotrê^Ías s€boren r" u""airrdË^, iL" pr..r"vrak ten noold-oos!en vax Krerê1d, au o" ni.;,r. ;;;-;;";. ,,"""

I::"i_":C : ".,,."iJ. i,, ra16 Lrolrwde 1c,rc, r,".Ëiir."iàÀi,iË"-ir:ii.reE r€ rrrot onderÈbaar dáL èIena Spatz faí,ili; is iarr een ze*eroIi.u.R.Spatz, die eind l8e eeuv eên kar o€n€p_Lrure!i j t" l"à"r",dreef (rexr.ierh.isLorische aijdragen, 
"".1,"p. 

jà:til.' "--"
5. Textiêlhistorischê Bijdr:aeen,
6. G.vad Hooff, Aalle-Rixtet ea

no.22, Errschedé, 1981, p.69.
haar t €Ít ielnijverheid, p.38-4:r.

7. v./1.J.M. llarkr, De Hernondse t erct iêrÀijwerheid, Tirburs, 1962,p. 9() ên 1o4.
8. iden ên I.J.Brus.ans, Statistieken van de Ne.erlandsê Nijve?rreid

L:-":ll:-I:i de ree..e€ur,, p,-?s6. zie ;";; ;;;-;;i;;;e ook: J.M.r,.€.a., Eindl,o/êx, een sameltevtnë in ;eranderLnS,(11.1ra1o-192O, tjitrdhoven, r982, p. to3_rso.
9. Ilarkx, a.'., p.a8,104 en rt9.
10. idem p.88 en 9t
11. Da in, 181A één na &rootste llelDondse textletondelneming, ctê r,,a.rÍêaselnan, uoélaers en sanirèrs, berrok r; igi4";;: ';.;;,., ,.,.,, ,,"",,"-
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vijk va.Ír Il.ll.Kal.m & zn (G^11, 
^rch. 

líe ssêlnan, 3taat r814,1itt.D). In
he! zan. irslaBboek €taan biJ de !chuldpostsn d.d.31 d€c.1814 naêet
tvoe NêdêÍlandse leworanciers (Dtederrach' MuIder & Comp. ie ZvolIe
en J.Vollevensch te Veenendaal ) vêÍdêr uitsluitênd bui l-enlandet's
n.n. vier (garen? )teveranciers ult ItIberfeId, (l'.won carnap-, J.D.
tJorbel'erdr 'l; 

. J ' lÍoi tn'alul eÀ J.^.van der. ueeck) en tv€ê uit llarmen
(F.rÍ,Feschênnachêr en vuppêinan e Mohl) (GAï, Àrch. líêsseltían -
Inslaeboek). u.Bots & Zoonen' fabricuers te Helmond 

'bet.okken in
i8r6 via U.Heuhe! te Anstêrdam gaÍer wan Christiaan Fredrich Hartung
te osnabr0ck (Cel, aoos no6 tussen te voêeen stukken lSoo/183O).
De cemertse Iinnennijvêrheid betrok vooral ir."r (ti'nen) inslagsarens
uit DultBland. De woornaanste handelaai hierin' Tbêodoo! G.Taabe
alns hiêrvoor zelfs jaallijks voo! tvee flêkên naa? YestfaleÍ (GÁG'
c""".g,, tgtO-tS13,ro.144,6 aue.1811). In l8l6 vas de rinnennijvei-
heid noa altijd zeer afbankelijk van de (soedkope) invoer wan deze ga-
rens, reclen vrije import werd 6èPIeit. (GAG, t.s. 1816'

'12. líiI1y Fiankên, Die Entr.icklung dêÊ Ges€rbes in aten stácltên Monchen-
aladbach und Rheydt in 19. Jahihundêrt, r61n, 1969, Pe.4k-49.

13. Yannee:' al deze pelsonên zich nu in YeIk iaar exact in dê aangeBewen
plaats hebben gevestigd is niet neer tê achtelhalent vij hebben ons
€ehoudên aan de oudste veldelding in dê voothanden gemeêntelijke ar-
chlêfbescheiden.
volsens de verkoopadv€ltentie vd de spirurerii wan Eorn uit r856'in
De Nieuve Noor.lbrabacte! van 12 iuli 1856' zou deze mee! dd 40 i.
in Asten aewestisd ziln seveest en daarmee dus ouder ziin dan diê ïan
Bêkker in Genett. In dê uitvoerige nijwerhêidsstatistieken ultgêBeYen
door Biu6atEs ontbreekt deze spinnerli êve .e1 iD hêt overzicht van
NooÍdbTabant over hêt iaai 1816.

14. vs1. Ií.Flank pc.45-47.
15. Dit veihaal is gÍ'otêndeels Eebasêerd op eeD bêschrijving uit die tljd

zelf: 'Eenige opneikin8en ontlelrt het zamenstê1 wan verktuigen' in
gêbruik bU het nachinale katoen-sPinnên enzr' door G.J.Veidan' in:
ilascn.irt ter bevoidelins wan de nuverheicl' l8l5' P€.k89-506, en oF
het aitikef va]l Plof.A.L.van Schelven: Eên ha-ndkatoensPinne!U uit
r853, in:- Textielhistorischê Biidraeelr no,22, Dnschedé 1981' P6.8o-
82.

'16. ÁRA Schaalsbelsen, Tabel van klassificatie der gtond- e i8elrdonnell '
seoeente Àarle:Rixtel (april 18ll ).

1?. Nieuv Archief Beneente astên, rnv.no.l9/27 (minuten Bur€.183ï-18t6'
I1o.158 (o 

""e.ial'r) 
en cÀc, corr.B., 28 aut.l824 (no.59).

18. Iden. Er tetkten toeE 40 Per3onêÀ'lJ.o. 1o ionsens en 12 deisies varr
'lo tot 15 jaar' a11er van behoeftige oudets, naast 8 mannen en 10

vrouvê1. De sPimerij Yas toen aI êrg ach t erui tg€gaan ' ïant in de
rTabellen aer èexozen puEtên van aaEhoudins of vooibêe1den tot klas-
sifikatie aler onsêbourde en Aebouïde elgendonmenr uit 18?6 (aa"ezi5
op hei Strêekêlchivariaat Z.ó.-Br'êbant - net dank aan Ad Otten) vord
da rwaarde vàn dê spiueriJ van Horn 3 à 4 keer zo hoog sêschat al3
diê wan Bekkei, vaàr toen zo'n 80 Personen verkten (ziê verdêr in de
tekst).

19.

20.

21 ,

c,q}{, copiên briêven A,'A.H. en Á.G.Bots 1834' 1853-1873r Pak 3 n!3'
118-121 oneven d.d. 12.iuli en 2,11, en 13 decenbêr lE3a'

ARA Schaarsbê.eên: 'Tabêl va-n klassifikatie va.n glondeie8endonmen -
seneêntê cemert (l sept. 182? ) .

zie noot 18,
ziê noot 6 (ps.42).

23, Zie he1" artikel van G.J.Verdam: I Ower de kat oen-maru fac iuu. in
Enaeldd en Frêtrkr jikr (T[dsct'. dêr MaatschapPij t.b.v. Nijverhêid'
1a47, r.E.)14-352): sespo;"' sa'en no.roo (een troo6 nummer en dus
rijn saren) kostte in Enseland in 1790 f r8'- en in l8l2 no8 daai het
tiende deê1 daarwan vlnl. dankzij de enorne nêchani3erin8.
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24. D€ aanvt'àa6 is te vinden in: cAG, corr.B. 1a27-t836 (nos.8 en 26,
Tesp. van l4 jan. êD 22 apiil 1829). Het aanaêviaasde stoomtuiavoidt
jàrruari 183o in sèbrui.k genonen ( ÁX.4,- SchaarÊbereen, Piow.Griffie NB?
iÍv,no.669, doss,no.32, verbaal I jan.183o). 'Het vêrktui6 is van
ho8ê dtukking ên van enkelê yerklng, bê3tehd tot het diijwen wan ka-
toenspinnolêns enz. Bij hetzelvê hoort één londe ketel die 2,5 nete?
diep is ên een mlddellijn van on8eveer 80 cm heef! en sanengesteld is
uit ? nm dikke lange Aeplêtte tjzeren platen, nêt een gesone druk wan
I 0,068 ka per chrnêt één vêilishe-i€lsklep.r (aRÀ-Den Haae, 2ê afd,,
Min.var Binnenl. Zaken, afd. Nat.NÍwe?hêid, 1831 ,no.12, dd 28 januari)
Vermoedelijk is aIleên de ketêI dooi de bloe.s Eekker vervaaldiad. Dê
stoonnacbirre zelf, die tecltrrisch wêel conplêxe! Ías, naar
vê 6êên €egêvens hebben ondat deze niêt gelêverd hoefden tê eorden,
yas vernoêdeliik gêkocht/aêrnporteer:d.
In 1A3O varen êr in bêêl Nederland nog tnaa! 5l stoontuieen.

25. ÁxÀ, 24 febr.1830, no.2?5.
26. Kleine stoomverktuigen zijn niet overal bruikbaar. wdeesê dê rook-

ontíikkeling en het Aewaai wan springen. Bovendiên nemen ze weêl
plaats in ên de hitte van de wuurhaard ka in kleine lokalen Iasti€
ziin. Daarnaast bestaat het nadee]. dat de ketels pas na één uur sto-
ken stoom eeven (r,jdschr.van de Mij. t.b.w. NÍjveiheid, 1876, p.356
e.v.). In eên opstel voor de vergadering van het Kon.ÍnstÍtuut wa
Insenieurs in 1849 (Notulen K.r.v.r.,1848/1849, pss.238-244) maakt
L.van KasteêIe êer velgeljjking tussên de kosten dêr stoonikracbt met
diê wajr o.a.paar'den bij kleinere pompnerkz aanhêden, vaarbij wooral de
ho6ê onderhoudskosten ve dê vi €rspannen-paardên, dê bêvêegkr.acht
door: paatden de helft duurd€r naakt dan die vaD stoom vergelekên bij
hetzelldê nuttig effect. Het problêêE i6 daaibjJ nog dat bijv. viet:
paaidèn geênszins dezelfde klachtaopvekking hoeven te leve.en dan
êen stooÉFachine van 4 p.k., diê sovi€so het voorale€l heeft continu
te kunnen blijven rerken ell nooit noe tordt. Toch stond in die tijd
hot econonisch voordêêl van êen stoommachine niêt zo vast! de êniBê
ande.e Brabantse katoênspinneiij met een stoohmachine, die van J.F,
Smits te Eindhowên schakêIt in 1832 over oF vrn1. rate.kracht, Het
nuttt6e rendênênt van Dachine en ketel vas in deze vroege jaren van
hêt stoonttdpêrk ongetvjjfeld niet erg €rrsntig, yaarbij dan nog eens
voo!'de Nederlandse nijve.held het probleem van dure steenkool kl,am.
zo schlijft bijv. de Mij. t.b.v. I-v€rheid in 1842 êên prijsviaag uit
on middeler van bêzulniging ên besparin8 van brandstof bij stoomwerk-
tuiAen, o.a. vanyêAe de stêeDkolenplijze:r in Nedetland, diê 3 à 4
keer zo hoo6 ligsen als in Enseland. (Tijdschr. Mt t.b.v. Nijwerhei€t,
1842, ps.82o).

27. zíë bijw. het rapport wan distiictsconmissalis líesselman over l83o
vaail4 vordt gêneld dat êr giot€ schaaiste heers! aan brandstoffer;[allê drooghout is de worige íintet, opgêstookt, de turf is niet
drooe geíorden ên dê steenkool uit dê ptovincie Luik is sinds Oktobe!
íiêt mêe! door de zuidvillensvàait aansevoerd kurnen voidên" (RA-
Den Dosch, Prov.criffie 1ÍJil-185o, ínv.no.l6?0).

28. Zie noot 24: R6nt6en heêft 20 jan.183o de kêtel setnspekteerd
( ARA Den Haa6, 2ê afd. Min.Binnenl.Zkn, afd.Nat.Nijverheid, ? jan.
r 834, no.3).

29. }Íogeldk is er ook een zaletijke lelati.e geïeest tussen de Genertse
ê:'ts Baltholomeus Douwên en Bek*êr: In 1a24 is e! spra.ke wa paarden
die'door de he!ên fab:'ikeuren Doevên ên Bekkêr tot hun fabiiek vorden
gebezigtr (GAG, cori.B., 'no.59, 2A aua.1824). Barth.Douven vas een
rijk pê?soon en bêzat o.a. een brouvêrij en cichoreifabriekje ad de
Nieul'strêat.(cac, taa. Le6ser, art. 153 ) .
ItesselnaJl, Bo8aeis & Sanders liêtèn a1 in een vioe6 Btadium biJ
Bekket' (en Hoin ir Asten) spinnen: zo neldt de staat owe. 181?, no.l:
lr balo catoen te Àsten en lt baal te GeÍ0e.t. B{i het afsluiten.ler
boêken ove! 1816 r.ad de fi.ba een debiet varr 7a9.12 aar. Bekker en op
2? juLl 1817 wiriaen we post in het debetrekenineênboek op
dê Daan van Bêkker, nu op zrjn sêreed3chapr f 39O,- (CAH. CoIl.\'essel-,".).
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30, Zie noot l9r tcêlieft dezet spinloon brenger dezes mede tê 6evênr'

31. Zie bijw. rret bedrag van de geschatte raarde aan goedeÍen en bezit-
tinsen na de brand wan 1836: f 55oo'-

32. IÀA, 1822' no.85 (19 april). De fan' wan Dooren werkoo?t het buis ea
hof voor r 9OO.-

33. GÀH, Not.Àrch., Not.w/de? Fo€lart, 1823' no.156 (18 sêPt)r schuld va
f t 2oo, -

34. Ax-A, 1329, no'164, 2? ldei.

35. cÀG, corr.B 1a27-1A36' 13 now.1836 (no.1o?)r naast dê- schade aan
-- 

s".á.."' eq bezittinaen vaí 55oo'- nog hvpothecaire en an-
áere schulden voo! h;t bedias van f 6790'- !

36. ÀRA, 1832, no.1e6 (5 jan.).

17. AxÀ' 1833, no.9? (lo noï.) ên GÀG' kad'lesser aÍts'fo ên 953'

3A. zae r\oot 35.
39. idem
40. zie GAG, Kadastei, suPp1. Aanv.Tafel' sectie L' nos'16?,168 en 214'

41. cÀH, Not.Aich,, Not.r.t.vu de! vên' 1838,no'1t4 (6 jal1): J'r'de
croot en Herena Spatz lênen Àooo,- re€e\ \iï"'

42. aÀG, i.s. 1838, dd,24 aog. (t'rier oflicier varr de Restbaík te Ein'li1o-
ven: De Groot \roidt in t"".àp "-i;e."p""ken 

vegens get'r=t aaí bewijsl)'

4J. GAG, i.s. 1a4o, dd.l dec. (biiêf ?àÀ Gêd.staten)'
44. zíe cíG' lÊad.resser, arts. 953.(Hereoa spat2/J'F'de Groot)en 1 (v'

Snulclers ' renteaier te Helmond).

45. idem, art.846 (gemeeate Gemert) en cac, j"3' 1841, dd'.6 sêpt':
'oud buis net iàuriexseeboul' door cle semeentê adgekocht od tot
school te weÍbouven' .

:[i']tÍ[oUen 0rql lrnll nrinncn,/
ai;cn0t ntcn D,lrr íc 0rocttn lltllllelt.
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