
SPINliERIJ BEKKER (2):

Voorbee I d van voor-i ndustri ê i e p I attelandsnijverhei d

door Giel van lloof f

ï|ffil rof . I .J . Brugrnans, schrijver van diverse standaaxdwer-
1fl1![lltren over de 1ge-eeuwse soc iaal-econonische gcchiedenis
&IE't.n Nederland, constateert in ziin hoofdwerk een ver-
schuiving van de text ielni jverhe i d in de regio Z.O.-Brabant
vanuit het min of neer stedelijk centnnn (Hehnond) naar het
eromheen Iiggende platteland. Hij gebruikt daarvoor zelfs een
aparte term, rust ikal isering, zonder dit begrip echter nader
te omschrijven of er een analyse van te geven (1). Toch liÈt
het ons betangrijk om eens beter te kijken waarom katoenspin-
nerljen als Bekker, die in de eerste helft van de 1ge-eeuw in
de regio Z.O.-Brabant opkonen, zich niet in het centrrm zelf
vestigen, naar daarbuiten, en waaron deze bedrijven geen van
allen uitgroeien tot een noderne industrie.
De uitbreiding van de plattelandsni jverheid is typerend voor
het l'roeg-kapital isne of de voor -industr iËle produktiewijze,
waarbij de ondernemers niet door nechanisering hun produktie
proberen uit te breiden cy'd produktiekosten te verlagenrmaar
dat trachten te realiseren dm gebruik te rnaken van de goed-
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::ï:lr::t:.::"Í:tft:: *,resio-Herrnond sevestisd werden, op

"enraur ierles'il; ilï:ï''j.l; ::ffi:$i*:S.ï:.ff X*ru;*;li Ï;t;Jlïi]ffillur:"1 -gevorg,,.,, à.-iJ"*.rige situatie
r,ur, rr.r,a.r,rJiËidï" Xi_ 

n.afgemechaniseerde spinneri jtjes met

;5;;;ii:"n:li:'5;iiËi:l'fi:"nï::li"'xï*iruri: *-:ïÏ;
derarbeid ,"_a. *iiil" 

de loonkosten laaE te froua.ri 
"r,ïir,I

;r:"" F;::x;": jt##1"13:"*;ï:.ï'#:l*,:;lFj;.Ïï;
apparatuur. .trr.un or5^l"t 

hen waarschi;"ri;t aan geschikte
op- buitenlanasï-;;J:1ï de. bescherming van een invoerrecht
sewi cht si"*l;""; ;;.:ï iit4::"-ïlll","iii.if Í m;g
i:|;"*3; ii".i"iii;, rerwii I i" o!-H"fr"*ll text ierni i,,e"_

i:il"fl:ï:;" -;:;;'ffJ::'iï,ï::,::i#l-"f ::i"Í:ïË,*;
Kinderen, die voor het- spinwerk ingeschakerd konden wordeniiil" tlrStË.ffi;:.:Ji:."- .p a. à.ïp." Ëiiiu.,,. r,, wevers_
rcro ur. 

-t,ïi*;;:ï, :;.:iï.:. ï:ïl"ffil,,H:.m:, J:##:neerstten als huiseiEenaax,,d.n.v. g;il;;;; rr,inkelnering,onderrinse afspraken e. d.-,' de pla;ts:iijË."Iïr.ru.markt vol_i#;i":"r:ii"ïtr;: F:i" .*eernde concwiàïri"À.a,ro hebben.
18zK) hier caricots r..J:tÏ::]:" uit- Haa'rlem' ài" .ona reió-
t oturr, tu.,"iji"il'n;ï#" weven' in Gemert en Mierlo tu.."rrt
aan 

-de gr.ond *rr*a f rl lu 
hun vertegenwoordi ger rr'einig voet

Rond 1830 zijn dan ook dl*lf *ï:.tii;rï::iïïïiiff :;.*;ï j::r,;5j;..i",Ê;;

#ï5: 
j:ï=ri#it*l:ri#Ë:ï"":i". #:.ff ï:,rut*":j;;Íi:;

nerij in 1"i""'ï.ï"rtïien niet aankunnen' slechts de spin-

*:; ;r;,*i**-:li si:ï" Ër ;:i.ï::":ï m" #*:iíg;
te re sp i nneirl- ;;;r ;ï:n".' :. 

bedr i i r j e opseheven r + i. 
-à"ï"""":

bedri ji' r.r""Jr-."i"i-riïtot een nodern geheel gemechaniseerd

;:"tij,;:rumï*ï'ffi Íïi, i::ïH::dt;3.*.:::". ff _:Ë::Èl:**"n borr".rá-iË-"ïáa']ï' lT"tiltt in Helnond geconcentreerd,

***Íí*.liJ';f E:,'-iÍiï:iiiqdË. ":;' ;"*::lm i*:;sr."rt" u"i.,í; ïilJ"i" ï::ïlïl,ix?i;, ïtll"Ë]"i;i*:i
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hoge prijzen, dichtgevroren vaarwegen e.d.) zouden het idee
van êen eigen grondstofvoorziening aantrekkelijk hebben kun-
nen maken, maar deze beleÍnnerende omstandigheden gotden niet
in die mate als bijvoorbeeld in Twente waar in 1829 door IIof-
kes een noderne spinnerij werd opgericht. Ook de behoefte on
voor het eigen bedrijf een spinnerij op te richten was niet
erg groot. Van slechts 66n Helmondse fabriceur bestaat dè
aanwijzing dat hij bij een spinnerij betrokken is geweest (b).
Daarbij speelde de (conservatieve) handelsgeest van de nees-
te Helnondse fabriceurs ook êen rol: een (moderne) spinnerij
vereiste veel vast kapitaal en bracht veel risico met zich
nee: hetzelfde geld kon snêIler en net minder risicots in de
produktie en handel van weefgoederen e.d. terugverdiend wor-
den.

Een stoommachine van een modeL zoals dat ronc
1800 veel gebtuikt werd.

Het voorbeeld van de Gemertse spinnerij toont aan clat niet
zozeer technisch kunnen of financieel vernogen de ontwikke_
ling van de spinnijverheid in de regio Z.O.-Brabant heeft be-
paald. Het ontbrak de Beldrers gezien de installatie van bij-
voorbeeld een stoomrnachine en eigen ketel niet aan innovatie-
drift en technische kennis, terwijl zij het benodigde kapi-
taal voor deze investering in eigen dorp kontlen lenen (6).
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Maar de Ínarkt voor weefgarens, die door de vrij vlotte aan-
voersmoge li jkheden via de Zuid-Wi llensvaart werd beïnvloed,
was, zeker na afschaffing van het beschermend invoerrecht rte
zeer blootgesteld aan de buitenlandse coneurrentie. pas in
de eerste wereldoorlog, als de aanvoer van buitenlandse ga-
rens stokt, gaan enkele Helmondse fabrieken zich weer voor
het spinnen van eigen gaf,rens interesseren.

NOTEN:
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