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Giel van Hooff: Johan Theodor Prinzen (1284-1864) en de Ge-
mertse text iêIni i verhe idi UitAave HeemkundekrinE rrDe Komman-

In een prettig leesbare en duidelijke tekst voert de auteur
de lezer door een eeuw text ie lnijverhêi d in Genert, waarop de
fabr ikantenfani li e Prinzen onmiskenbaar haar stempel heeft
gedrukt. De indeling in hoofdstukken, naar de ontwikkeling
van haar onderneming, is dan ook tevens het raanwerk waarin
de negentiende eeuwse geschiedenis van de text ieln:ijverhe i d
in Genert beschreven kan worden.

Johan Prinzenreen koopman afkoÍnstig uit het ontwikkelde Rijn-
landse text ie lcentrurn, startte in 1825 als eerste ondernener
in Genert rnet de fabricage van geheel katoenen bonte stoffen,
q'aardoor hij de ondergaag bezegelde van de al jaren kwijnende
linnenweverij. In korte tijd groeide zijn bedrijf uit tot de
grootste zelfstandige text ielondernerning in Genert. Na 185O
trad een periode van stabiliteit in, waarop na 18?O een ge-
leidelijke teruggang volgde. Ondanks de belangrijke aanzet van
Frinzen tot een verrninderde afhankelijkheid van Gemert als
randgebied van het text ielnijverhe i dscentrum in zirid-Oost Era-
bant, bleef dit relatiepatroon gedurende de negentiende eeuw
karakteristiek voor de ontwikkeling van deze tak van nijver-
heid in Genert. De ongunstige geografische ligglng, het ont-
breken van goede verb indingswegen en het getrrek aan kapitaal
in deze overwegend agrarische gemeentê orn de noodzakelijkê
technologische en or ganisatorische vernieuwingen rloor te voe-



ren, waren hieraan debet. Doch de opvolgers van Jan Theodor t
tlie in 1864 overleed, \ften ook een goed ondernemingsinzicht
te missen: zij slaagden er in elk geval niet in het achter-
blijven en de neergang van de textielnijverheitl in Gemert te
keren, ondanks de laten Ineer noodgedwongen, overgalg tot
mechanisatie ( 1881) en de opleving van de conjunctuur in
189O, Een kentering trad in toen de firma J. A. Rayrnakers in
19O1 een ha.spelarij opende ' die in 1904 rnet een stoonweverij
werd uitgebreid. De konst van dit f i I iaalbetlrijf , dat van
Helmond naar Genert was Sehaalalt schiep echter een nieuwe
vorn van afhankel i jkhe id.
Áan de geschiedschrijving van de fa. Prinzen heeft de auteur
een zeer uitgebreid notenapparaat toegevoegd, dat een breed
licht werpt op de text ielni jverheid in Genert. Áls zodanig
hrijst het de onderzoeker oP de nogelijke bronnen die voor de
beÀtutlering van de econonische en industriële ontwikkeli-ng
van Gemert in aa nerking komen. Omdat hierdoor bovendien rle

toegankelijkhe id en bruikbaarheid van het gemeentearchief t
waarvan de ordening nog in volle gang ís, wordt vergroott
kan tle bijtlrage van Giel van Hooff een waardevolle aanwinst
genoend worden voor de plaatselijke geschiedschr ijving. Ilet
zet aan tot vertler onderzoek, h'aaxbi.j tle aangebrachte struc-
tuur een goed handvest is, en wijst in de richting van Inoge-
lijke detailsturlies: men kan r*'eer vooruit.
Àan de gekozen opzet kleeft echter het bezwaar dat ondersteu-
nende gegevens en belangrilte interpretaties b veel verspreid
liggen. Bovendien verschuift het accent meer naar het totale
ontwikkel ingspatroon vanè text ielnijverhe id in Genert, waar-
door de beperking tot een besch.riiving van de firna Prinzen
een te eng keurslijf lil<t, Een betere integratie van de tekst
en de informatie die in het notenapparaat is toegevoegd, had
dezê intlruk kunnen voorkomen en zou de betekenis van het 8e-
heel nog neer hebben vergroot.
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