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Uwer Hoogw.llxcellenties ilooge en altiid" gederbidd.i-gd'e
hr:ievle l,terr.11 vanC-en I clez:r, tnet h,, ".ilncl-e af f schrif t
betrekilelijk de wegmaaking van Ceulen op rs Bosch over
Gemert, mij op raatsleclen Zondag per post geworden ztinde,
hehhe ik d-aarover, ingevolge van diens r oP dingsdag
laatsled.en eene Gemeentsv.-'rgadcringe aangelegd, waarin
de gevoelens v::ijrrlt den alnc.eren liepen, en er dus ten-
diens eene naCe::e verga.cielinge bepaald-'wie::d' wanneell
(.lemeende repres.jlitanten ten naadsten bij orrereenkwamen en
mij verzogtel daer cvei een ontwerpber:ichl: aan l.iwlioogw
X--ice1l. te couche,eren tenEijnde hei;zelr.e alsdan na genoe-
gen bevonden te kct-]i-ien inleve:ran hetgeen ik aannam;
doch, cm d.a; lrericht niet ()p losse .rcnc1er, m&ar niet
d-rangre,leits 'r,e k cnaetr oltwelpen, hebbe rk nootig geoor-
clcelcl , ririj d-iia::cver naauwkcurig te lroeten inforneeren -
en or.,jrzulks zal tk zeeker niet eerd-er da.n aanstaa.nde
woe:rsdag claar ncd.; in.teree(lheid zijn,
Ik hcbbo het mijrte ':1ig i; .qeacLii; i-I1,rg; lisog1'r.l!ceI1. drla:: van
voorlor,lr.;ig'te troetcl. kctrr:.is Euaevan, t::rwijl .k in loid"tlels
(Ic: eere hci:]"-)c \'firi l:rot ';er:eidvaa::d:-ge orrcl crilani2;heid, en

rtrGsst ilro.-.-'I .inr: l,uorfa.ch t ln; t c z'.in
rrocgw" l,,xcellenties !

r,tna.ii.re 1c'rrvr'air. en leer'!
al1 ]-' 'L.

llr,r rlo ogrs . Exc e 1i " .ui err .
tI'v'i'!ocrsel I ="nuttl:,.r.,J" j er-Lnings"

i.!-ffli,j,..i,ll3:,J- Il' GE -nT (bii ',r-ize van boekbesprel<ing).
l,lders in d-it i:u.,tner r''rordt geattendeerd. of hct ver-
schi jnen \rari 3en loek r',ver de lJrabantse klonpenmakerii,
geschreven cloor Dr.i'"J"l,"van .'uijenbroek. liet ligt voor
d.e hancl , d.at (oi.td.)Gemertenaren, wanneer ze een derge-
lijk boek in handen krijgen, boginnen met te kijken, of
er r.rok i,ets over Geme rt gezegcl w- rd.t. 81 i jk'ens het re-

Genert i5

(g"t")
Worclt vervc I ald .

-10



glster irordt op j blad zi jden Cer;ert gerroemd le eerste
keer betreft het een cp€aave per geneente in .'loord-Bra-
bant van het getal bedri j f shoofclen en arlreid-ers in de
klompenmakerij in het Jaay 19C9. Vcor Gemert r,rorden d"an
vermelcl 7 bed-rijfshoofden en 6 arbej_ders. Een and,ere
lijst vermeld. gegevens va:n ca. LS59.Voor Gemert wordt
d.an geen enkele klompenmakeri j opge6leven. .r,Ii jns:inziens
komt dat, doorC.at de Gemertse klompennakers niet te
liengschikken waren cnder de gegevens over d.e rrprovinci-
ale fabrieks-staa-t'r van I8!! en ook wef Cocr het feit,
d-at hJT [ttripennatcen vaak een nevenber.oep qev,,eest zaL
zLJT-t, rrls er i-rmers, zoals ik 1n "Gernerts lieem,r nurlner
)2 (irerf st 1958) -,.erne1C.d-e, in 1709 iwee klonpenmakels
in Gernert worclen vernelC, moet rneu aannemen, clat ook in
het midcien vari d-e 1'l-de eeuw een aartt,a'' vaklieden, zorg-
d-e voor d.e klcrlri:,el"Lvi)ct'raad, d.ie jn Gene::t nodig was.
3el.rtrgri jker en interessanter r s het:r'een verderop in
het boel.. verrreld r^iord"t . -1aar worrlt ;es rcken over het
E.a.fiedr.r\ in 1318 r,-an een venncotschaprr'tct het cprichten
en r-r-itc':f'enen van eene t'abriek en den liandel rn klcnpen
en van zooda.nige an,lere zaken af s nader: tusschen hen
inocht wcrderr overeerii{ekol,en, onder de rlirriia Van Schijn-
de1, Srr:r-rld.ers etr Van Di jk, 6;er.esti91L te Beek eri ilonk.
,De machines, die hie:: ':ebruikt zouden ,.+orden, waren be-
trckken via de v,,e-r:eldtentoonstelling in 1878 te Fari j s .

.il6rr van <l-e'firmanten was 1ri.A.van SchijnCel, kooproan in
kruitlenierswaren en rnanufakiuren te Geirert . Zijn com-
lra€ln-ons t/aren A. ii.llmulders, fabrj,kant te lltrecht en J.
C. J"van li-ik, een koopman, die ztch vantrit :?.ctterd"ani in
IJeek en lonk gevestig$.^had.. -ie kJ cr:rpenmal(er ,,r".Cop::ens
uit Lieshout tr-d. op"'Becsterknecht 1n hct bed-rijf,
uraar 20 volvrassenen eit 5 kinderen werkten. Helaas wa.s
het bed-rijf naar een kort ieven beschoren, want 1n
1880, hetzelfcle Jeer, waarin het fahrieksgebouw ver-
grcot was r ,^ ez,d d-e zaak openbaar verkocht en daarna op-
geheven. Als reden'wordt ctgegevene dat er: bij het ma-
chinale systeen te veel hout verloren ting. Hi ermee
einciigde het eerste l,iederfandse machinaie-k1-ompen-avon-
tuur. llet d.oet ons goed, dat een ondernenend Cernerte-
naar aan Cit experi.,ent zi jn krachten gaf " .. .r 1.r
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