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DE GEMERTSE TEXTIELNIJVERHEID
IN DE NEGENTIENDE EEUW

GIEL VAN HOOFF

De belangstêlling voor de geschiedenis van de nijverheid in
de fase voorafgaande aan de fabrieksmatige en genechaniseer-
de industriële nijverhêid is de laatste tien à vijftien ja-
ren aan het groeien. Hoe zat dat m net die zogenaamde proto-
(v66r ) -industr ie? Is zii slechts als een voorloper en wegbe-
reider van de eigenlijke indust" ialisatie te beschouwen of
toont zij een eigen dynarniek en karakter?
Dat in de v66r-industr iËle nijverheid allerlei eigen vormen
van voortbrenging van goederen bestonden is iruniddels wel
duidelijk. Maar waaron in een aantal gevallen en gebieden de
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proto-industrie wel tot industr ial isatie leidale en in andereniet is bijvoorbeeld nog steêds onderwerp van ondêrzoek.
VaÍruit de universiteit van Niinegen is de afgelopen jaren on_
derzoek gedaan naar aspecten en vormen van froto-irdustrial i_satie in Nederland, en dan net nane in Noorábrabant. Ook Ge_mert is hiêrbij onderwerp van onderzoek geweest. Tveê stu_denten van de Universiteit hebben eind 19gi gezamenlijk eendoctoraalscr iDtie voltooid over de proto-induJtr ialisaiie in
Ge_nert in de negentiende eeur{, net ale intrigerend.e ontbrtitelrrHuisweverij: Rem of stimulans voor industrialisatie van detext ielni jverh"t4. tr (1)
Aha, dacht ik, toen ik een exemDlaar te zien lreeg, eindelifl<
een antwoord op de vraag naar de rol van de huisrveverii en deachtèrbliÍende industriële ontwikkeling van cemert in cle 19e
eeuw. U voelt al enigszins aan: èen definitief antwooral op
deze vraag biedt de scriptie niët. Het roept eêrfu,"e" ,r"u._
gen op dan het kan beantwoofden. In zovene is deze studie
toch weL wat teleurstêllenal. Maar daarnaast is er toch r+eer
een stukje geschiedschr ijving van Gernert vastgêlegil.
Terug naar het onderwerp: Gemert kencte in hei bégin van tte
negentiende eeuw een niet onbetangrijhe zelfstandige linnen_
n{iverheicl, die omstreeks 1B3O echter vrijwel verdwenen is en
vervangen door de huisweverij van katoenen bontjes (Oat ziln
weefsels waarvan het gekleurde patroon wortlt beieikt door áe
geklêurde draden, zoals bijvoorbeeld in de ruitjestheêdodcen).
De huisweverij blijft de gehele 19e eeuw sterk overheersen.In Helmond is rond 19OO de huisweverij Draktisch verdwenen,in Gemert zijn er dan nog zorn tweehondertl thuisuevers. &:
komt ook geen grootscbeepse industrialisatie op gang en Gemertblijft achter vergeleken bij andere textielgebièden. Dit kont
ook tot uiting in de stagnerende bevolkingsonvang, die in dè
tweede_ helft van de vorige eeurr, Arss€n cle 45OO .r, áOOO b16ft,terwijl een plaats a1s Helnrond een sterke groei vertoont.
Pas ná 19OO zal de bevolking van Genert wËer gaan groeien.
De scriptie bestaat uit drie delen. In het eerste tleel, cleinleiding, wordt de tern lroto-intlustrialisatie, alè diskus_sie eromheen, en de gevoLgde wêrlcwijze uiteengezet. Het eer_ste hoofdstuk (AO nag.) bevat een overzicht vàn de ontwikt<e_
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GRÀF IE}i I,
Huis- en Fabrrekswevers in Gemert, 1810-1914.
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Iing van
eeuw, met

tertielni jverheitl in Genert in de negentiênde
naalnuk op ale huisrêverij. Hoofal,stuk twee gaat

nader in op de demografische struktuur var Genert in de twee-
de helft van de vorige eeuw. Dat wil zeggen de samenstelling
van de gezinnen van verschillenile soorten arbeialers wordt na-
rler bekeken en met elkaar vergeleken. Tot slot volgen nog een
tiental paginars bijlagen met cijfernateriaal e.d.
Het eerste hoofstuk biedt een goed overzicht van de ontwik-
keling van de text ielniiverheid. Het bevat echter weinig ver-
rassends of nieuws - gelukkig, of helaas? - naast r{jn boekje
over Johan Theodor Prinzen en de Genertse textielni jverheid t
zij het dat de naterie hier een wat overzichtel i jkêre behan-
deling krijgt. Voor verder ontlerzoek is het echter een goed
uitgangspunt. De conclusie (p.46) hornt wat uit de lucht val-
len. De mechanisatie van de Genertse textielni jverheitl zou
uitgesteld zijn door tle huisnijverheitl net zijn lage lonent
waarbi.i ook de sterke afhankelijkheid van de thuiswevers van
hun opdrachtgevers een rol speelde. Deze ontwikkeling is in
tegenspraak net een van de theorieËn over proto-industriali-
satie, die stett dat de ervaring (kennis, handelskontalrten
e.il.) opgebouwd tijtlens de voor-industriËb fase een stinulans
betekent voor de overgang tot een gemechaniseerd bedrijf. De

uitkomst van het Gemertse voorbeeld toont, naar nijn neningt
vooral aan dat deze theorie veel te algeneen is. zii gaat bij-
voorbeeld wel op voor Hel.mond, waar tenslotte ook de huiswe-
verij tle basis is geweest voor de textielindustr ie, naar voor
Genert in eerste instantie niet. Ántlere ornstandigheden zoals
de aard van de huisweverlj (nevenbettrijf of hoofilzaak), trans-
portverbindingen (tle Zuid-lÍillensvaart t )enz. kunnen de over-
gang naar ale industriËle fase langdur ig beÏnvloeclen. Dit is
dan ook nin of meer het uitgangspunt van hooftlstuk tweerhoe-
we1 nergens echt expLiciet verneld.
Laten we eens naar die Gemertse thuiswevers kijken: Hoe za-
gên hun gezinnen eruit en in hoeverre verschiLtle alat van an-
dere groepen? Uitgangspunt daarbij vornen de bevolkingsregis-
ters, aangelegd in 1861, 1880 en 1900. Aan de hantl van de
daarin vernelde b€Í'oepsonschri jvingen van de gezinshooftlen is
een indeling van de bevolking in vijf hoofdcategc'ieën genaakt
(arbeiders, wevers, landbouwers, zonder beroep, overige be-

tle
de
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roepen). In het verdere verhaal spitÉt zich de vergeliiking
toe tussen de thuiswevers en de arbeiders.
De vergeleken groePen onvatten dus alleen de gezinshoofden en

tlan net nane twee groepen. De onvangril(e categorieËn overige
beroepen en zonder beróep (f$l tot Èijna 4UÁ van het totaal)
bfijvàn buiten beschouring. De resultaten van de tellingen
uit ale bevolkingsregisters worden wel hier en daar vergeleksr
net cijfers uit anilere bronnen, zoals de gemeenteverslagent
maa ordat tle bewerking alleen gezinshoofden betreft t loreren
deze vergelijkingen weinig oP.
Nu lreet iedereen die wel êenË met bevolkingeregisters uit tle

vor ige eeu$ heeft gererkt r ilat de adninistratie toentlert i j tl
niet altijal even viekkeloos YaÉt. Het totale bevolkingsci j fer
van Gerneri zoals alat aloor dê schrijvers uit de bevolkingsre-
gisters is opgemaaht, wi$ct bijvoorbeeld nogal -af van tle uit-
fonsten van àá volksiellingen. Het cijfer van 1861 klopt vrij-
wel met tle uitkonst van 1859 (4721 t.o,v' 4?36) rrnaar in 188O

is er een verschil van bijna 8/o (4583 t.o'v' 49'14) en voor
19oo zelfs van 17 r3/o (438? t.o.v. 3?33).
Een antler probleem is de nauwkeur i gheid van tle beroep'som-

schrijvingen. IIet betreft meeÉtal a}leen het hoofdberoep van

ile beirolrÍene op het nonent van de inschrijving in het bevol-
tings".gister. Êet hoof<lberoep bleef in veel gevallen gehantl-

naaia tót een volgend register rveral aaJrgelegil' Beroepsveran-
deringenr subtielè verschuivingen in het hoofdniddel van be-
;;;'a;" koopnan/ondernener iot ondernener,/koopnan) bliiven
veelal onvermetd. De buroepsomschrijvingen in het bevolkings-
register alienen atan ook met cle notlige onzichtigheid gêbruikt
te worden. De inaleling in beroepsgroepen op basis van dit na-
teriaal is een toch wat hachelijke zaak. I{aarom bijvoorbeeld
daarnaast geen beroepstellingen r die er vanaf 1889 - vernoe-
tlelifi ook voor Gernert - bestaan, gebruikt? De schriivers be-
gaan alan ook nog tle fout om biivoorbêeld spinsters en spoel-
lters in 1861 in de categorie fabr ieksarbeidsters te stoppen
(p.53).
Aan de hand van een steekProef varr 1/3 van tle huishoutlens
rrorclt tlan de gezinssamenstelling van de verschillende b€roeps-
groepen bekekón. Achterliggentte itlee is dat in pr6-inttu#iË1e
huishoudingen in verhouding vroeg getrouwd wordt sr veel kin-
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tleren (veel handen, licht werk) geboren worden. In een no-
derne industriële saneÍil€$.ing is tle vraag naar een geproleta-
riseerd. huishouden, mêt relatief minder kinderen. Een verge-
liflcing van tle g€niddelde hrnrel ijksleeftijd (wat bijv. aan de
hanil van de huwe!.lflrsregisters goed kan gebeur.en, terwijl bo-
vendiên daar de beroepen vaak goed onscbreven zijn) van de
verschillênde beroepsgroepen blijft achterwege. I{eL wortlt de
grootte van de gezinnen en de gezinssanenstelling van de
steekproefgroep per beroepsgroep bekeken. De venassende con-
clusie is dat tle thuist$eversgezinnen in lgOO meer en oudere
inwonende kinderen hebben dan in 1860. De hogere genialdeLale
leêftijd van de thuiswevers/ouders is daarvoor een belang-
rijke verklaring, maar waarom zijn bijv. de kinderen van 18
jaar en ouder veel langer thuis blijven wonen? l{at deden zij
voor de kost? lfaren het soms de nieuwe fabr ieksarbeiders, die
- in tegenstelling tot hun oud.ers - wel de weg naar de (tex-
tiel)fabrieken hadden gevonden? Aan deze wagen zijn de au-
teurs niet toegekomen.

De tijclrovende bewerking van de bevolkingsregisters heeft een
aaÍrtal gegevens opgeleverd, die net de nodige voorzichtig-
heid gehanteerd noeten worden en bovendien noe i lijk te ínter-
preteren zijn. De nadruk die gelegd wortlt op alenografische
structuren bij het industr ialisatieproces werkt veriler ave-
rechts. Het idee, zoals op p.52 en p.62 verwoord, dat eerst
een deel van de beroepsbevolking geproletar iseerd rnoet zijn
on te kunnen inalustr ial iseren, lijkt nij een onker ing van de
feiteli jke gebeurtenissen.
llet uitgangspunt, het proto-intlustr ialisatie-concept en (le
theorievorning daaronheen levert in dit geval weinig resul-
taat op. Dit is niet zozeer een verrijt aan de auteurÊ (hoe-
wel zij ook niet altijd even kritisch te werk zijn gegaan),
als wel aan de lÍijtLsheid en de te veel omvattênde claims van
de theorie. Een goed samenhangend concept over de p,r6_índus_
triele fase die zich over enkele eeuwen uitstrekt en tle hele(westerse) wereld onvat is er dan ook nog lang niet.
V€rder onderzoêk, zoals dit in Gernert, zal d;idelijk naken
dat nog heel nat nuances, afwilringen en variËteiten bestaan.
De theorie staat nog in zijn kinderschoenen. De negentiende
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eeuwse Glnmerse weversvoeten passen er in ieder geval voor-
lopig niet in!
Het bestaan van een grote groep thuiswevers en mogelijke ar-
beidskrachten voor een industrie is 66n van de mogeli;ke voor-
waar den voor de ontr+ikkeling van een fabrieksnatÍge textiel-
nijverheid ter plaatse. De afhankelijke omstandigheden waar -
onder de huisweverij te Gemert opereerde werkte dit echter
tegen. Eerst grotendeels als verlengstuk van de Helmondse
text ie lnijverheid - waax de kennis, inkoop ên afzet geconcen-
treerd $as 6n bteef - en na circa 1880 vDtral voor kleine on-
dernemers, diê over onvoldoende kennis en/of kapitaal voor
een fabr ieksmatige produktie beschikten.
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Proto-industrialisatie in Genert in de 19e eeuw;
Doctoraalscr ipt ie Economische en Sociale Geschiedenist
Kath. Univeisiteit Nijnêgen' octobêr 1987.
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