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de Komwèch n6 de kénkhàf

(vrij naar Robert

i,lcGouqh doon

lrJillem Vos)
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Komw6ch

The politicians
(who are buying huge cars
with hobnailed whàele
the siàe of neny-go_rounds)
have a new plan.
They are going to
put cobbles
in our eyesockets
and pebblês
in our navels
and fill us up
with asphalt
and lay us
side by side
so that yê
can take a nore active part
rn the road

to destruction.

Roger McGough

raotsleej
(die gr88te waages

De

ml spejkerbaandà
as malleneules )
hébbe 'n n6f1 plan.

Ze g8n kénderkiinkes

z6tten in

ons SSchkasse
èn kiettetkêêr
in onze naavel
èn ons folgie..ite
mi pèt
urt ons nlwe
mekaor te l6gge
z8 dè we
ákt iewer kanne meedoen
án de w6ch
n8 de k6rkh8f.

vrij naar

Roger McGough

door lÍillern
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Tenminste zes generaties Grassens weefrietmaker ?

Betoudovergrootvader deed ook

al in 'rrietenil.....

In het eerste nunner van deze jaargang

wercl

_

uitgebreid

aan_

dacht besteed aan rrEen unieke weefbladbinttnachine uit 1?14 en
de weefrietrnakers te Generttr. Dê nu in alê heernkamer bewaarde
rietbank was in.gebruik bij de rietmakerij van Henricus Grassens (1864-1943) in het begin van deze eéuw. Aarrnernelijk kon
worden genaakt dat teÍmilstê drie generaties van dezelfde fanilie het beroep van rietnd(er uitoefenden en dat de rietbank
van vader op zoon was overgegaan (1).
Harrie Grassens uit Dindhoven, die zich in de genealogie van
Grassens heeft verdiept, stuurcle cle redachi e van ons blad interessante aanvu.llende informatie waaronder een kopie van een
foliólad uit een Eindhovens rekeningenboek van !23?. Daaruit
bli.ikt dat de betoudovergrootvader van Henricus Gragsens al
weefrieten leverde......
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transcriptie: trlten betaelt aen Wouter Grassens de sormtè van
twee gulden vi.jfthien stuJrvers r+egens geleve.U. .."a"...rr(2)
Wouter Grassens werd geboren rond 1659 te Geêtel bi.i Eindho_
ven alwaar hi.i ook werd begraven (2?_2_7?42), Het fabriceren
en/of verhandelen van weefrieten golil niet als diens enige
bron van inkomsten. rn de iaren 7i36 tot en met L?42 rrera iqi
in ieder-geval ook rraangeslagenÍ voor bier. Zijn zoon Arnold
trouwde 21-5-1739 met Henrica Verhofstadt te óernert. Diens
zoon Peregrinus had een zoon Henricus die we in Genert als
eerste leerden kennen net het beroep van rietmaker.
Ad Otten
NOTFT :

(1) Zier cenerts Heem 1986, nr, 1. p. 2-14,
(2) Streekarchief Zuid-Oost Brabant - R-ÀD 799-75. betreft
voor Johan van &lnetten te Woensel.

rêkeningen

Vestiging en vertrek van de li,larechausseekazerne; 1849-1924
In de uitgave van 28 decenber 1924 van het flOfficieel Kerk_
bericht der Kerken van Gemertl betreurcle pastoor poell de op_
heffing van de Marechausseekazerne in Gemert met cle volgenàe
woorden:
rrvanaf 1848 waren de Marechaussee t s in Gemert: ze hraren er
gekonen om de r+eversrevolutie.
En nu met 1 januari 1925 gaan ze rÍeg. Ze hebben hier veel
goeds gedaan, en het is voornaneliik te danken aar het feit,
dat hier een kazerne rias als we getuigen mogen, dat de streek
Gemert een rustige is, zoodat grove baldadigheid, straatschennerij en misdadigheid hier zowat onbekênd is.
l{ij betreuren ile opheffing der kazerne zeer: trdeemaal heeft
de geheele geesteliftheid van de streek die onder de bewaking
der Gemertsche Brigade stond gerequestreerd: naar we hebben
in den waren zin des woords Itnul op rekestrr gelregen.
Aan de nanschappen: rrVaartwel en Gods Zegenltl

betreft de vestiging van de kazerne in Gemert kan bij
tekst nog wel een kanttekening worden geplaatst.
On precies te zijn: De mar.echaussees vestigden zich in Gemert
Voor wat

de voorgaande
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rn septenber 1849. Dat is ongeveer zes maanden na een nogal
uit de hand gelopen ttoploopn onder de wevers van Gemert. Be_
paald curieus is het wanneer r+e in een schrijven van de pas_
toor van Genert aan de Apostolisch Vicaris tà Den -Bosch zien
dat de directe aanLeicling voor vernielingen en gewelrtdadig_

heden wordt toegeschreven aan het weinig áiplonatieke optre_
den van een tiental door de burgeneester van Gemert ontboden
maxechaussees uit Eindhoven. Zij aresteerden Aart van Assel_
tlonk, de d.oor iedereen gerespektêerde woordvoerder van dewe_

vers.

....

.

S-anderendaags moest een troep van 11b infanteristen van Den
Bosch naar Gemert worden gedirigeerd on de ten gevolge
daarvan ontstane rronrustrt de kop in te drukken. Drie dagen na
zijn arrestatie zou rrden conriphaeusn, zoals de pastoor van
Gemert hem in een brief aan de vicaris noemde, al worden vrija
g€latên (n.b. de correspondentie tussen pastoor en vicaris
werd gepubliceerd in Brabants Heem, jaargang ?, bLz. 26-31).
Op de gêbeurtenissen tijdens het weversoproer komenwe in een
volgend numner nog wel eens terug. Hier is het meer op zijn
plaats aandacht te schenken aan de onvrede die in die jaren
in Gemert welhaast algeneen rvas. De veertiger jaren van de vorige eeuw kenden een enorme malaise in de texiiel industr ie.
De wevers hadden het bijgevolg niet bijster breed. Cirote ontevredenheid heerste echter ook onder de boerenbevolking. De
vestiging van een kazerne van rrordeberrraardersl in Gemert hing
net name deswege al langer in ile lucht.
Elk jaar opnieurr' waren er rellen en opstootjes zoals bij de verpachting van de tienden. I(andidaatpachters werd.en in Gemert
zelfs bedreigd net brandstichting. Districtscornmissar is l{esselman atlviseerde in 1848 de Gouverneur van Noord-BJrabant on
bij de verpachting van de tienden in een onrustige gemeente
als Gemert rteen flink corps manschappen[ te leggen. IÍessêlmaJr rapporteerde ondêr meer:. rWoeling€n doen vooral op tlit
noment veel laraad en werken het ontluikende communismus, hetgêen uit het aangrenzende Pruisische kont overwaaien, in de
handlrr
De orde noest rtflinkrr worden gehandhaafd zo beval Gouvernew
Borret. fn diens geboortedorp Gemert zou een en ander r+el
even rtflinkrr uit de hanal lopen.
Àd Otten
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