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Vervolg "Weverij Jaspert Hendriks"
Het was 1954 en achter in De Haag, tegenover de weverij van Jaspert woonden
Willem en Bet Martinali-van Gemert. Op 4 oktober 1904 waren ze in het huwelijksbootje gestapt en nu, 50 jaar later, naderde hun gouden bruiloft. Natuurlijk moest
dat gevierd worden, maar waar?
De familie en de buurt sloegen aan het regelen

is toen het grote, zware, ijzeren getouw aan de

en al gauw ontstond het idee om aan Jas te

kant gezet en de ruimte omgetoverd tot een

vragen of ze zijn weverij mochten gebruiken.

feestzaaltje.

En Jas vond het goed! Met vereende krachten

De grote dag was daar en na de plechtige mis

Foto uit 1946 met rechts op de voorgrond de woning van Jas en Miet Hendriks alias d’n Botter. In het gat in
de heg naar de weverij hebben zich Martien en Betsie van der Wijst opgesteld
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uit dankbaarheid kwam de buurt feliciteren. Er

Eind jaren 50 besloot Jaspert te stoppen met

werden toespraken gehouden, versjes opgezegd

weven en er zullen zeker jonge stellen aan hem

en cadeaus aangeboden. De dag werd aange-

gevraagd hebben of ze in zijn werkplaats moch-

naam doorgebracht en 's avonds na de serenade

ten komen wonen. In 1959 vroeg en kreeg Jas

van de harmonie begon het feest. Muzikanten

vergunning om zijn weverij te verbouwen en het

had de familie Martinali niet nodig, want ze was

jaar daarna was deze veranderd in een echt huis.

muzikaal en creatief genoeg van zichzelf. Stuk-

Vanuit het achterhuis, waar Piet van der Velden

ken werden voorgedragen, er werd gezongen en

in trok, verhuisden Piet en Riet Verhofstad in

vooral veel gelachen. ’s Anderendaags ging het

1960 naar de voormalige weverij in De Haag.

feest door om ‘de brokken op te maken’. Toen

Het huis was niet zo groot en Jaspert had er

daarna alles was opgeruimd, schoongemaakt

in het begin nog een stukje als bergruimte in

en het weefgetouw op zijn plaats gezet, kon

gebruik, maar alles was mooi en nieuw. Na

Jas weer aan de slag. Het was een mooi feest

de geboorte van hun derde kindje werd de

geweest.

woonruimte voor hen toch wel heel krap en in
1964 verhuisden zij met hun gezin naar de Dr.
Douvestraat.

In het achterhuis van Jas en Miet d'n Botter, aan
de kant van de Rips, woonden in die tijd Hannes en Anna Vos-Snijders met hun gezin. Anna

Eind jaren 60 besloot Miet Hendriks de deur

moest oom en tante zeggen tegen Jas en Miet.

van haar winkel voorgoed te sluiten en met

Toen zij een nieuw huis van de gemeente kregen

vriendin Greet te verhuizen naar de voormalige

toegewezen in De Haag kwam hun woning vrij.

weverij. Maar voor het zover was, werd er voor

In die tijd was het voor jonge mensen die wilden

de tweede keer een bruiloft gevierd, dit keer

gaan trouwen erg moeilijk om aan een huis te

van buurmeisje Henriëtte Hendriks die in 1969

komen. Piet en Riet Verhofstad-Stoffelen waren

trouwde met Ad van den Berg.

heel blij toen ze in 1954, pas getrouwd en na
even bij zijn ouders in De Haag te hebben inge-

Met dank aan: Toos van Rooij-Martinali, Riet

woond, hun eigen huishouden konden beginnen

Verhofstad-Stoffelen en Henriëtte van den Berg-

in het achterhuis. Ze kregen er twee kinderen.

Hendriks.
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