
SP Il'll\lER IJ BEKKER BEGOll I]tl HIT KASTTEL. . . .

door Sjaak de Waal

In het llelmonals Dagblad verschijnt van tijd tot tijd een ru-
briek getiteld trUit de Stadscomnerr. Onder ile kop trHelnonders
varen geen voortrekkersrr gaf Sjaak de lÍaal, in de aflevering
vaÍr 26 februari 1987, een interessante aanvulling op hetgeen
reeds eerder in Generts Heeri werd gepubliceerd over de spin-
nerij van Bekker. Bekker waÊ in de provincie Noord-Brabant
6én der eersten die in zijn bettrijf gebruik ging naken van
een stoommachine. Hieronder volgt de tekst uit het H.D.:

Erkele jaren geleden heeft Giel van Hooff over de spinnerij
van Bekker een boeiend artikel gepubliceerd in het tddschr ift
Gemerts Heem (jrg. 25, 1983, blz.68-8o en 1O4-1OB). lleinrich
Bekker blijkt 6én van die ondernemers in de regio Helmond te
zijn geweest die het niet aan innovatiedrift en technische
kennis ontbrak. Des te neer had hii behoefte aan kalitaal. Een
tot dusver onbekend gebleven advies van de Helnondse alis-
tr ictscomnisstris naar aanleiding van een door H. Bekker in
1830 bij de koning ingetliend verzoek on een voorschot van
achtduizend gulden kan het in Generts Heen gèg€ven beeld van
H. Bekhers katoenspinnerij nog wat aanvullen.
Tot 1816 voerde HeÍnrich Bekker in zijn katoenspinnerij te
Miinchen-Gladbach vooral opdrachten uit van Helnonatse fabr i-kanten. Door de hoge invoerrechten die hier sinds 1g1S voor
katoenen garens betaald moesten worden, wilde hij zijn be-
tlri jf naar lleLnontl verplaatsen. Ondat hij er geen .geÀchikt
gebouw aantrof kwan hij in Genert terecht, rr.aar hij een ge-
deelte van het kasteel kon huren. Het ontbrak in tle regio
echter aan werkvolk met ervaring in het spinnen van katoen.
Daardoor zag hij zich genoodzaakt arbeiders uit het Grliher-
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Iald over de grens mee te brengen of te laten overkomen,
rrwaarvoor hij bij de verschrikketi jke rtuurte in 1816 en 181?
drie dubbeld kostgeld nroest betalenrr.
I{einrich Belcker was een belnrraan werktriglarndige die zijn spin-
molens en kaardmachines zeLf construeerde. l{at er overdag
tijdens het werk aan stuk ging líerd door hem rs nachts per-
soonlijk hersteld opdat de produktie niet stagneerde. Later
kocht hij in Genert een huis (op rt Hoekje - red.) dat hij
vergrootte. Daarna bracht hij er zijn spinnerij in onder. Hij
had toen rneer dan zestig ar$eicters ttzoo volwassen als kinderil
in dienst terwijl er zeven paarden nodig naxen om zijn nolens
aan te atrijven. In het advies van 3O juli 1BJO staat over
Bekker verder te lezen: ItHij is op het denkbeelat gekomen om
het werk dezer paarden door een stoomwerktuig te doen ver-
vangen. Dit werktuig heeft hij zelf vervaardigal, het is se-
dert enige maanden in werking en voliloet uitnuntend aan zijn
oogmerk. De aanzienliÈe uitgalen hierdoor veroorzaakt belêm-
neren hen nu in de voortzetting en uitbreiiling van zijn voor
deze streken hoogst nuttig bedrijf.
Bekker h'enste net ziÈ verzoek aanspraak te naken op een gel-
delijk voorschot tegen een matige rènte uit het tot a.tnnoe-
tliging van votksvlijt bestemde fond,s. Na het gunstig aalvies
van de districtscomnissaris gaf de gouverneur van de provin-
cie de Administrateur voor de Nationale Nijverheid nog in
overweging het verzoek van Bekker rtbij den koning te appuy-
eren (ondersteunen)tr. Mocht ite geva.gd" subsialie aan Bekker
zijn toegekend, dan heeft hlj er persoonlijk niet veel pro-
fijt neer van kunnen hebben. Na de dood van zijn vrouw in
1831 overleeil de ondernener - in het gpÍD€Íde advies g{peerd
als rreen zeer braaf nan, een der ijverigste werkzaamste nen-
schen die ik ooit ontnoet hebrr- zelf in 1933.

Bron!

RijkÉarchief i-n t{ooral-Brabart; Archief van het provinciaal BêEtuur,
i.tlTeutat'i Fr-a 689.
(n.b. kopie&, oos toegestuurd door Sjaak de lÍaal. beru€ten in de
Hee[t *r, dG8ier SpiEterij Bekker )
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