
GEI{ERTSE NIJVERHEID IN DE EERSTE HEI",FT DER

I{EGENTIENDE EEin^I.

In de rrStatistieken van d.e Ned.erLandse Nijverheid
uit de eerste helft der 1!e eeuwrrvan d.r. 1.J. Brug-
mans komen d.e volgend.e gegevens voor betreffende
d.e Gemertse ni jverheid. in die ti jd, volgens d-e gege-
vens van provinclale opgaven uit het jaar 1816.

Er werd. in Gemert toen nelding gemaakt van ,
bierbrouwerijen met 6 man personeel. Het loon bed.roegt
I stuivers per dag. Er word.t verklaard, tlat d"e vroe-
gere staat der brouwerijen altijd zeer goed geweest
was, maar toentertijd. werd. er bijna niet gewerkt.
Het bier werd geleverd. in de eigen geneente en in tle
onliggende plaatsjes.

Het aantal linnenfablieken was 10 net niet nind.er
d,an 252 werkneners, d.ie 5 stuiver per d.ag ontvingen.
Y66r 1794 was er gedurende enige jaren sprake ge-
weest van een beklagenswaard-ige toestand in d.eze tak
van bed.rijf . Daarna werden de omstand.ighed.en in d.e

Franse tijd erg wisselvallig, maar na 1814 begon de
staat der fabrieken weer gunstiger te vorden.
De vervaard.igcle stoffen werd.en geleverd. &an Ho1land.
en Zuid.-3rabant, van waaruit ze naar alle gewesten
werden gezonden.
0p de vraag, welke bele'nneringen er uaren voo? een
betere ontplooiing en welke naatregelen voor de toe-
konst van belang zouden zijn, antwoordd.e men het vol-
gend.er men ond.ervond last van het verbod om ln Rus-
land. linnens in te voeren en van tle verschultligde
invoerrechten voor vlas uit Vlaand.eren en Zuid Bra-
bant en van ruw garen uit Pruisen.
lfaast d.e opheffing van genoemde lasten zou men gaar-
ne een heffing van invoerrechten zien op Engels ka-
toenen 1ljnwaad..

Drie personen wa.ren in d.ienst op de 2 wind.koren-
molens. Wat hierbij opvalt is, dat hun verdiensten

tr



genldaleld f 80.- per iaar bedroegen plus de kost'

Tenslotte wordt gesproken over ] cichorel-f?bri9-
ken in Gemert net 10 werklieden, die per tlag I
ffii""r-ro"a"" verdienen. ofschoon de meest gunsti-
ge tijd toen voorbij wae, waren de fabrieken toch
iog "h bloelend. Ei wercl gelevertl' aan Noord-Bra-
bant en Holland.
AIs belenner:.ng van die handel werden de binnenland-
," p"tpoorten genoend', d'ie toen nod'ig waren'
Alsrnid.deltotbevqrderingvandecichorei.industrie
,oerae men' d.at-de r'v'er-d'e Aa bevaarbaar Aemaakt

word.e.

De voorg:aande cijfers en Segevens laten.ons zien
dat tte 1onen in Oemert ongunslig afstaken.tegen d'e

inand'ereplaatsenbetaaltlelonenmetuitzond'ering
van de Uetaling der molenaargknechten'

Verd.er wiltle ik graag enige aand'acht schenken

aan de cichorei-induslrie. Deze heeft, als ik goetl

ten ingelicht, bestaan tot in het begin van deze

eeu'w. Men spraf van |tsuikeriirtr een naam tlie aan tle
Gemertenaren bijna een spotnaaln gegeven heeft'

IIet produkt ierd' gebruikt ate vervangingsnid'd'e1
of aanvullingsmiddel van koffie' IIet zou interes-
eant zijn ,""d"r" Segevens over deze industrie te
verzamelen.

Mocht u iets neten over de suikerijfabrikage in
Gemert, geef uv gegevens dan even door' ook als
het alleen nauen tetreft van personen dle inlichtin'
gen zouden kunnen geven.

Deze bedrijven zijn naneliik echt Generts'
Alleen in Venio werd in 1815 ook cichorei gemaakt'
naar dit voor exPort n&ar Pruigen'

Ir{ag ik oP uu medewerking rekenen ?

M.A.v. d'.Wi j st.
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