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verzameld,
Het volgende obj& a.t op het pfg"r, stond.rwas Domnelrode.
IIet ouCste gedeelte van wgt er nu staat, wordt gedateerd. be-
gin 15e eeul^r. Het heeft ook verschil-Iende eigenaren en bewo-
ners geh::,d. Van deze wordt riret ere gcr.oer':d Jonker l,'larcus
van Gerwett. Hij was bijna sqn halve eeuw lang Kwartierschout
van Pcelland, juist in de moeilijko periode van de tachtig-
Sarige oorlog, toen hij moedig streed vocr cle belr.ngen van
het liertogd.om. Hi j was de laatste l;atholiel;e Kwartierschout.
in 1BI9 werd Donnelrode klooster on.li:r de naann ilari$irdaal.
De zusters, d.ie er kltamen wonen' war'€n li'e6-1u1 iere ?ia'nunnikcs-
sen van st.Augustinus. Die woonden e1rst in Diest, in het ln

1Q22 gestlchte slotklooster liariljtd.ael. loor de anticlerica-
1e stromingen van het Josefisme werden zij genood.zaakt uit
te wijken naar Noord-Brabant. Na een verblijf van 5 iaren in
Eersel en een 2O-ta1 jaren op Henkenshage, betrokken zij in
1819 het slot Dornpelrode, dat voor hen was aangekocht. Deze
zusters lieten er een grote vleugel aanbouwen, het pensio-
naat, verder een kape1, een refter, gebouwen voor de boerd.e-
rij en een wonlng voor d.e Rector. Deze zusters zijn in no-
vember L954 naar Deursen bij Ravenstein vertrokken, waat zii
een fusie aarigingen met ordesgenoten, die naa3. het vrije
land van Ravenstein waren gevlucht, toen zij op bevel van de

Staatse overheden hun klooster Soeterbeek onder de Semeente
Nuenen noesten verlaten, ondat na de vrede van L{unster in d-e

republiek g:een kloosters meer mochten bestaan. In tlat jaar
f954 heeft d.e ge6eente St.0edenrode ook Dommelrode aange-
kocht. In 1960 werd besloten er een gemeentehuls van te roa-

ken. Bij d.e restauratie zijn de gebouwen, d.1e d"e zusters
bijgebouwd. had.den, behalve het z,$,T1,pensionaat, alle weer
afgebroken. Onder d.e deskund.ige leid-ing van August van Breu-
ge1 i_s de restauratie in L951 klaargekouen. In october is
het mooie gemcentehuis plecfriig geopena. (Uordt varvolgd)
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In 1905 waren er in Gemert als fabriek aan te merken d.e vol-
geBde bedrijven waarvan de eigenaron in het algeneen een naam

hebben, waarvan de klank ons, zac}.t uitgedrukt, niet geheel
onbekend. voorkomt, aI spreken we hier d.an over een tiid-r d.ie
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bijna 65 Taar achter ons ligt'

J.l{.Fournier had' een boekdrukkerij en timrnerwinkel met '} man

personeel, ,u"riii-rri.j getruik nnaakte van een petroleumraotor

met 1$ PK.

DefirmaJ.Ti{.Prinzenbezateenbontwevorlj,verwerijetc.
met 49 *un p"ru-o;;;i, waaronder 11 vrouwen' Hij werkte met

een stoomketel van ,5 PK'

De firma J.A.Raijnakers bezat eveneens een d'ergelijk bedriif
met bovend.ien "n" 

f't"pelari j' 'r-iier werkten 98 volvassenent

waaroncler !2 vrouwe, en bovend.ien nog J2 meisjes, zod'at het

bedrijf in totaal 1r0 man personeel had" i'ien werkte hier op

zuiggas en er ,"" "L" 
stoomketel van 50 PK aanwezig'

een graarl- €11 oltemolen, d'ie net stoom

""" 
Itoo*i.ete} van 10 ; 12 ?K' Er was

I{ij berat tevens een graan- eo schorsmolen met 2 man perso-

Deze werkte oP d.e wind'

Er waren vijf graanmolens, d'ie met d'e wind' werkten' terwijl
d.e nu ars eerste volgende tevens gas gebru..};te tot een ver-

mogen van 15 PK.
De eigenaers llarens
Nr.v.d.veld.en rnet z ma,. personeel, H.de veth_met 2 personent

F.v.d.Boomen *;; i p"'"oot', P'v'I{uyten met l man en W'P'van

de Ven net 2 arbeidskrachten'

Er waren twee grofsmederijen' E6n van H'van Rooij net 4 man

personeel met lebruiknraking van een petroleummotor van IO

PI( en de anderl ,t,' H'Verhoeven rnet ) man personeel en een

petroleummotor van 1 PK'
DekuiperijenhoutzagerijvanJ.B.Groeneweghad.{0perso-

lI.J.v,d.Boonen bez"t
werd aangedreven met
aan personeel 2 man'
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al1en dannen en jongens. Zijn bed.rijf verkte"net stoom, waar-
toe egn stoomketel van 28 pK werd gebruikt.
De norimolen van G.A.A.Bijvoet werkte .eveneens net een
stoomketelrdie echter een vermogen van 1'PK had.. Hier waren
2 personen in dienst.
Ten slotte worden ond.er d.e fabrieken { sigarenfabrieken ge-
noemd. ]n totaal r.rerkte hier 55 man.personeel, verd.eeld, als
volgt:
W.J.I{.van Kemenade met 1) mannen en 6 jongens.
Gebroeders Verbrugge rnet 1{ mannen en J jongens.
C.J.G.Iieunen net 5 mannen en t jongens.
Gebroeders van den Acker met I nannen en { jongens.

Ond.er kipderen wordt in het bovenstadnd,e verataan; personen
yan L2 tot en net 16 jaar. Zoals ve zagen waren vrouuen a1-
leen werkzaam bij d.e textielfabrieken van prinzej, Raijma-'.'
kers en van den Acker; meisjes alleen bij cie twee raatstge.
noemd.en.

Het ond.erscheid. tussen fabriek en ambacht is misschien niet
geuakkelljk vast te stellen. onder ambachten worden d.e hier
volgende bed.ri jven genoemd_,

{ bierbrouwerijen met aan personeel 12 mannen;
2 blaurververljen met 2 mannen en 2 vrouwen in d.ienst;
5 bontkatoenweverijen net 18 mannen, ] vrounen en Z jongens;
2 gasfabrieken met 4 mannen in tlienst;
1 goud.- en zi-lversmed.erij net 1 rnan;
I houtd.raaierij net I man en 1 jongen;
5 huisschildere met 11 mannen en 2 jongens in d.ienst;
I karn- en rietrnakerij met I man en I vrouw;
115 katoenr*everijen rnet 1]O mannen, ! vrouwen en 12 jomgens;
12 kled.ermakerijen met lJ mannen, 1 vrouw en ] jong:ens;
2 klok- en uurwerkmakerijen met J mannen a1s personeel;
Er waren verd.er J klompenmakerijen met II mannenrl vrouw en
1 jongen in dienst i
J koper- en blikslageri.jen met t mannen.
{ kuiperijen met lB mannen en 4 jongens a}s personeel;
] leerlooierij met 4 mannen;
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metselaarsbazen met 14 m&nnen en 2 iongens, :

pettennakerijen met ) mannen en 2 jongenst
schoenmakerijen pet een arbeid.sbestand. Van 12 mannen en 2
j.ongens I
sigarenmakerijen net 15 rulnnen en 10 jongens;
snederijen met'14 mannen en 4 iongens;
stucadoors met J mannen en 1 jongen;
tabakskerverijen met aan personeelsbezetting ! mannen;
timrnerwinkels met in totaal 18 mannen en 2 jongens;
waskaarsenmakerijen met { mannen en tenslotte
zadelmakerljen met een bestand van 1 mannen.

Aan lI.J.M.v&n'Kemenade, d.ie, zoals we zagenr een slgarenfa-
briek net 21 personeelsleden had, werd vergunning Slegeven
tot oprichting van een d.roogkamer- &an zijn bestaande fabriek
in tle Kerkstraat (sectie L nr.87O).
I{artinus Coolen kreeg toe$temning een smederij op te richten
aan de Kerkstraat'(sectie L: nr.JI!).

Aan 3.J.J.Verbrugge, d.ie ond.erwijzer was te Gemert, werd'de
oprichtin! van een sigarenfabriek rnet drogerij aan de Haag-
e:- jt toegestaan (sectie L nr.954).
Petrus Beekers kreeg verlof tot oprichting van een bewaar-
plaats van petroleum aan het KruiSeind (sectie L nr.54L).
Hij was van beroep winkelier.

De g:rof- en hoefsmed.eriJ van Lambertus van Tienen te, Hand.el
(sectie B nr. e52) hield op te bestaan.
Hetzelfd.e go1d. voor tle broodbakkerij van Antonius van Gerwen
aan het Kruiseind (sectie K nr. r25).

Het bovenstaande wi1 alleen een indruk geven van' aanwezig
rnateriaal, waarmee men een reconstructie kan maken :n Go-
mert in het verleden. l'{et behulp van kadastergegevens kan
men weI tot een mooi resultaat komen. .

(Gegevens aanwezig in het Rijkserchief Schaarsbergen E.Z.
arch'2 d'oos 2051) 

A.M.van der wijst.

Geinerts gezegde: Veurret goei,weer wort, moeten uurst d-e

rooi hoond van de stroat z3n. (Sint Ju.mes, 2] april).


