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SPINNERIJ BEKKER (1816-1841) 

door Giel van Hooff 

ll
n 1816 vestigt zich e en Duitse spinmeester,zekere Hen
drik Bekker,met vrouw en dienstpersoneel te Gemert(1). 
Over zijn motieven om in Gernert een nieuwe spinnerij 

te beginnen kunnen we slechts vermoedens uitspreken. Van zijn 
bedrijf wordt in een bericht uit het eerste jaar na oprich
ting gemeld dat het in loon werkt voor Helmondse en Eindho
vense fabrikanten (2).We zouden hieruit af kunnen leiden dat 
Bekker, om van opdrachten verzekerd te zijn, van te voren 
kontakt heeft gehad met potentiele opdrachtgevers, de weef
fabriceurs in de regio. Het gebeurde wel meer dat deze laat
sten spinnerijen voor zich in loon lieten werken, waarbij de 
weeffabrikanten voor de financien,voor de opbouw en de late
re bestellingen zorgden (3).In de regio ontbrak het aan tex
tielarbeiders die ervaring hadden in de voor- en nabewerkin
gen van het weefproces.Een aantal vakkrachten uit de buiten
landse textielnijverheid waren Bekker de afgelopen vijftien 
jaar voor z1Jn komst al voorgegaan bij de overplaatsing van 
hun activiteiten naar Z.O.Brabant. Zo bestonden er levendige 
(handels)contacten tussen het textielgebied aan de linker
oever van de Rijn, in en rond Monchen-Gladbach, en het Hel
mondse textielgebied.Ook Bekker is vermoedelijk uit die omge
ving afkomstig (4). Over zijn persoon is verder niet veel be
kend. Hij is waarschijnlijk verwant met de diverse families 
Bekker die in de 18de eeuw als garenleveranciers en spinners 
voor de Twentse textielnijverheid optreden (5). Zowel in Hel
mond als Aarle- Rixtel treffen we rond 1820 naamgenoten van 
Hendrik Bekker aan, die evenals hij, in de spinnijverheid 
werkzaam zijn (6). Deze (vermoedelijke) verwanten zijn waar
schi.inlijk pas na hem in de regio komen wonen. 

De textielnijverheid in de regio Z.O.Brabant in het begin van 
de 19de eeuw. 

De aloude Helmondse weefnijverheid kende,evenals die te Eind
hoven, in het begin van de 19de eeuw een forse opbloei, niet 
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in het minst dankzij initiatieven van ondernemers van buiten
af die zich in het gebied vesti~den. 
Fkn van de onderdelen van de textielnijverheid waar voor het 
eerst nieuwe machinerien en nieuwe vormen van arbeidsorgani
satie werden ge!ntroduceerd was het spinnen. Tot omstreeks 
1800 geschiedde dat uitsluitend in thuisarbeid op spinnewie
len. Rond 1790 worden in een katoenfabriekje in Eindhoven al 
spinmachines en andere voorbewerkingsapparatuur geinstalleerd 
(7). Volgens overzichten van ambachten en ni.iverheid beston
den er in Eindhoven tussen 1808 en 1819 een drietal gemecha
niseerde katoenspinnerijen (8). In 1819 werkten daar in to
taal ruim 100 werklieden. In de grootste spinnerij, die van 
J .F .Smits en Zonen - met 80 werklieden in 1819 -werd in 1820 
een stoomtuig geinstalleerd. De twee andere spinnerijen, die 
geen gebruik maakten van stoomkracht waren verbonden aan een 
katoenstoffenfabriek en produceerden voornamelijk voor (eigen) 
plaatselijk verbruik. Ook in Stratum, Woensel en Geldrop is 
er in die tijd sprake van mechanische spinnerijen. 

Ook in Nederland werden 
rond 1800 diverse ver
bcteringen aan de spi11-
apparatuur bedachi, men 
richtte zich daarbij ech
ter op apparaten die in 
de huisindustrie ic ge
bruiken waren. 
Een voorheeld hiervan is 
de 11 ier af'15elit•c I tic ve i
wielspil, waarbij twee 
spinners tegelijk aan een 
wiel met dubbele spil 
werken. 

' -

llet on twerp van C . Peere·:.. 
boom en Loon te Molluiken
dam werd in 1804 bekroond 
door de Nationale Neder
landsche Jluislioudelijke 
Maatschappij me t een be
drag van 21 gulden ! 

.. 1 , 
I 

(Uit: Textielhistorische 
Bijdragen no.J) ~----_J 
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In tegenstelling tot Eindhoven e.o. is er voor Helmond en om
streken in de archiefstukken geen enkele aanwijzing te vinden 
voor enige activiteit op het terrein van mechanisering van 
de spinnerij v66r 1816 (9). Hoe de weeffabrikeurs hier van 
garens voorzien werden weten we niet exact.Naast een gedeel
telijke eigen produktie (d.m.v. thuisarbeid op spinnewielen 
(10)) voerden zij vermoedelijk het overgrote deel uit het 
buitenland in (11). Een mogelijke reden voor het lange ach
terblijven van Helmond bij Eindhoven bij de oprichting van 
gemechaniseerde spinnerijen is de gunstigere ligging van Eind
hoven, voor de gereedkoming van de Zuid-Willemsvaart, voor 
wat betreft de aanvoer van de grondstof,de ruwe katoen. Maar 
tenslotte deden ook in het Helmondse de nieuwe produktieme
thoden hun entree en ook ditmaal stonden buitenlanders aan 
de wieg ervan. Door de algemene invoering, waaronder ook in 
Nederland, van hoge invoerrechten op buitenlandse garens na 
de val van Napoleon en de heroprichting van oude staatsgren
zen, werd het afzetgebied van re na 1800 sterk opgekomen spin
nijverheid in het Rijnland vrij abrupt sterk beperkt. Het aan
tal spinnerijen in Monchen-Gladbach en Rheydt daalt dan ook 
fors tussen 1811 en 1816 (12). 
Enkele van de spinners daar trekken de grens over om in hun 
oude afzetgebieden een nieuw productiebedrijf op te richten. 
Zo treffen we in onze streken rond 1818 in Aarle-Rixtel de 
spinner Gerhard Busch aan,voor Helmond wordt in dezelfde tijd 
een Joseph Bottard genoemd ~n in Asten vestigt zi.ch een zeke~ 
re Daniel Horn (13). De katoenspinnerij van Bekker in Gernert 
is vermoedelijk echter de eerste mechanieke spinnerij in de 
regio. 

De apparatuur. 

Bij een mechanieke spinner1J, om in het toenmalige woordge
bruik te blijven, moeten we ons niet teveel voorstellen. De 
apparatuur die de Duitse spinmeesters hier introduceerden 
was technisch gezien een eind achter bij de Engelse spinne
rijmachines (14). Helaas beschikken we niet over een inven
taris van het bedrijf van Bekker, maar uit indirecte aanwij
zingen en beschrijvingen van soortgelijke bedrijfjes in Aarle
Rixtel en Asten kunnen we ons een beetje een beeld vamen van 
de technische inrichting. Het spinproces verliep toen in het 
algemeen in de volgende stappen en met de volgende appara
tuur (15):de katoen wordt na het openen der balen een eerste 
reinigingsbeurt gegeven op een zogenaamde voorklopper of 
pluismachine, daarna wordt het katoen nog verder gereinigd 
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Fabrieken werden v66r 
de toepassing van de 
stoommachine ook wel 
gebouwd bij gevange-
ni ssen waar per slot 
van rekening "mensen
krach t" voorhanden was. 

en in hoopjes gelijkgerichte vezels uiteengetrokken in de na
klop- of spreimachine. Op een zgn. kaard-machine worden dan 
de plukken katoen die van de naklopper komen tot een evenwij
dig en gelijkgericht lint samengetrokken. Bet eigenlijke spin
nen gebeurde op zgn. spinmolens of spinmachines, gemechani
seerde versies van het spinnewiel, waarbij het uittrekken en 
ineendraaien van de voorgesponnen draad tot ~~n gelijkmatige 
draad (op diverse spillen tegelijk) op ~~n apparaat gebeurt 
dat door ~~n persoon bediend kan worden. In de spinnerij te 
Aarle-Rixtel waren in 1831 8 kretsen of kaarden, 2 voorspin
molens en 8 handmachines (16). De kaarden dienden om het ka
toen uiteen te pluizen, schoon te maken en de vezels een ge
lijkgerichte strekking te geven. Met de voorspinmolens kon 
men losse draad vormen, die dan op de genoemde handmachines 
tot een gelijkmatige stevige. draad werd gesponnen. Alle be
werkingen zijn dus handarbeid, waarbij ook menselijke arbeid 
ervoor moest zorgen dat de machines in beweging bleven. fn 
de spinnerij te Asten werd. net zoals te Gernert, voor dit 
laatste voor een deel "paardenkracht" ingezet ( 17). De spin
nerij te Asten is verder ook qua grootte, arbeiders e.d., 
beter dan die te Aarle-Rixtel, vergelijkbaar met die te Ge
mert,en de gebruikte apparatuur zal voor beiden wel niet vecl 
van elkaar hebben verschild. In 1841 beschikte de Astensc 
spinnerij voor het eigenlijke spinnen over 2 Engelse mioub 
(bedoeld zijn mule jennys) en 6 Duitse spi nmach ines (18). Oc 
mules. in het nederlands gewoonlijk spinmolens genoemd, le-
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verden een grof soort garen.Deze molens kwamen toen nog veel 
voor als handmolen, hoewel er ook molens waren waarbij dieren 
voor de aandrijving konden worden ingeschakeld. Ook de Duitse 
spinmachines waarvan sprake is zijn waarschijnlijk een soort 
mule jennys geweest. Hun tegenhanger, de fijn-spinmachines, 
zoals die door Arkwright waren uitgevonden, waren geconstru
eerd voor aandrijving door water- of stoomkracht, vanwaar de 
naamgeving "water-frame". Een andere aanwijzing dat bij het 
machinaal spinnen in het z.o. Brabantse toen vrijwel alleen 
mule jennys zijn gebruikt vormt het produktiepakket,dat vrnl. 
uit grove garens bestond. Zo bestaat het garen dat Helena 
Spatz, de opvolgster van Bekker in Gernert, in 1834 diverse 
malen voor de firma Ant. Bots & Zoon te Helmond spint uit 
telkens dezelfde (lage) garennummers (19). 
Het werk op de jenny of de spinmolen vereiste zeer veel er
var ing. Men mag aannemen dat Bekker en zijn bijbehorend vaste 
(Duitse) personeel het spinwerk deden, terwijl de vele, meest 
jeugdige werkkrachten (ea. 80 in 1827)(20) ingeschakeld wa
ren bij voorbewerkingen als kaarden,pluizen,voorspinnen e.d. 

De spinnerijen fungeerden waarschijnlijk als een soort armen
fabrieken: ruim de helft van de arbeidskrachten in de Asten
se spinnerijen bestond in 1841 uit kinderen van behoeftige 
ouders (21). Van een katoenspinnerij in Aarle-Rixtel weten 
we dat er weeskinderen door de gemeente heen werden gestuurd 
(22). De stimulans om de voorbewerkingen te mechaniseren was 
dus zeer waarschijnlijk niet groot: het overvloedige aanbod 
van zeer goedkope arbeidskrachten hield de voorbewerkingskos
ten laag. Ook de vervanging van de jenny door het waterframe 
zal economisch gezien weinig interessant geweest zijn. Nog 
afgezien van het ontbreken van goede.waterkrachtbronnenin de 
regio en de zware financiele lasten verbonden aan de invoering 
van stoomkracht, was de markt voor fijne garens, als gevolg 
van de goedkope invoer uit Engeland, ook weinig aanlokkelijk 
(23). 

De eerste stoommachine in het gewest Helmond. 

In 1829 installeert Bekker in zijn spinner1J als eerste in 
het gewest Helmond een stoonnnachine (24). Naar de reden van 
d~ze overstap kunnen we alleen maar gissen.Was zij nodig voor 
de aandrijving van nieuwe machines of diende zij als vervan
ging voor de paarden die tot dan voor de aandrijfkracht zorg
den? Opmerkenswaard is in dit verband dat Bekker edmle maan
den na zijn aanvraag voor een stoomtuig te mogen installeren 
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Throstle, 
mulejenny en 
selfactor; 
De historische 
ontwikkeling van 
het mechanisch 
spinnen in de fabriek. 

Mechanisc h spinnen 
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een openbare verkoop laat houden waarbij 5 paarden met de no
dige toebehoren worden verkocht (25). Bekker zal ongetwijfeld 
economisch voordeel van deze stoommachine hebben verwacht. 
Gegevens over de voordelen van stoomkracht t.o.v. paarden
kracht hebben wij voor die tijd niet (26). De kosten van de 
aanschaf en het onderhoud van een stel paarden moeten echter 
niet worden onderschat: Bekker had voor zijn paarden een 
flink stuk weiland aangeschaft en daarnaast allerlei gereed
schappen om de weide te onderhouden; karren om hooi e.d. te 
vervoeren, paardenbakken, hamen, een zadel e.d., al met al 
een fikse investering.Verder was er redelijk wat hooi en stro 
voor het onderhoud van de paarden nodig. Voor een stoomma
chine zal hij echter een nog grotere investering hebben moe
ten doen. Over onderhoudskosten, stookkosten, reparatiese.d. 
is weinig conaeets te zeggen. Kolen waren, mede vanwege · het 
transport, duur, zeker voor Gemert,dat niet aan de Zuid-Wil
lemsvaart was gelegen en waarheen dus het vervoer voor het 
laatste deel per as moest gebeuren. Mogelijk heeft Bekker 
turf als goedkopere vervangende brandstof gebruikt . De aan
voer van brandstoffen zeker in het geval van kolen,die moes
ten komen uit de provincie Luik, vormde op zichzelf al vaak 
genoeg een probleem (27).Niet alleen door handelsbelemmerin
gen,maar ook door bevroren waterwegen en modderige ' landwegen 
stokte de aanvoer wel eens.Een antler probleem betrof de aan
leg,de inwerkingstelling en het onderhoud van de stoominstal
latie. Nergens in Brabant bestonden inuners reparatie-inrich
tingen voor stoomwerktuigen alhoewel Tilburgse en Eindhoven
se fabrikanten al wel enige jaren ervaring hadden met het 
gebruik van stoommachines. Het heeft er de ~hijn van dat ·_ dit 
probleem voor Bekker toch niet zo'n zwaarwegend punt is ge
weest. Het blijkt nl. dat de ketel (van 4 P.K.) door Hendrik 
Bekker zelf werd geconstrueerd . Helaas missen we bet inspec
tierapport dat Roentgen in 1830 i.o.v. deregering ervanreeft 
gemaakt, zodat we niet over verder technische details kunnen 
beschikken (28).In de jaren '20 was ook de broer van Hendrik 
Bekker in Gernert komen wonen (Herman Bekker), en de beide 
broers Bekker hadden kennelijk nogal wat kennis in huis van 
het stoomwezen. In diverse notariele aktes uit die tijd wor
den beiden dan ook aangeduid als 11mecanicien11 of "werktuig
kundige". 

Financiele aspecten. 

Je Duitse spinmeesters beschikten vaak meer over technische 
kennis dan over kapitaal.Of Bekker is begonnen met een eigen 
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startkapitaal en/of met voorschotten van Zl.Jn opclrachtgevers 
weten we niet (29). Doordat de spinnerij vrnl. in loon voor 
anderen werkte, hoefde Bekker weinig of niets in grondstof
fen te investeren: de opdrachtgevers verschaften de katoen, 
en het was de gewoonte het spinloon direct bij ontvangst af 
te rekenen (30). Alleen de in•, ... e-stering aan machinerieen moP,t 
vrij omvangrijk zi.in geweest (~:it). Enkele jaren na :zijn ves
tiging in Gernert koopt Bek!-:c-r' een huis en hof aan het zgn. 
Hoekje in Gernert (32), waar d~ spinnerij vermoedelijk al van 
het begin af aan gevestigd is geweest. ~n jaar later, in 
1823, moet hij zijn bezit al g~bruiken als onderpand bij een 
schuldbekentenis aan de Helmondse textielfirma Wesselman, 
Bogaers en Sanders (33). 
Tussen 1823 en 1829 koopt Bekker onderhands eEn flink weiland 
aan de Hazeldonk, dat in 1829 mede als onderpand dient voor 
een lening van f 1000,- van een rijke dorpsgenoot, de linnen
fabrikant Hendrik Oppers (34). Vermoedelijk zijn deze f 1000,
voor de financiering van de stoominstallatie. Ook de verdere 
geschiedenis van de spinnerij, na de dood van Bekker in 1833, 
kenmerkt zich door een gebrek aan kapitaal. Zo blijken na de 
brand, die de spinnerij in 1836 in de as legt, d€ schulden 
groter te zi.in dan de waarde van de goederen en bezittingen 
(35). 

De spinnerij gaat in andere handen over. 

Tn 1831 overlijdt de vrouw van Hendrik Bekker,Christina Raut
zenberg,waarna Bekker een nieuw testament laat opmaken (36). 
Hij vermaakt zijn goederen ieder voor de helft aan zijn broer 
Herman en Helena Spatz die dan beiden bij hem inwonen.Hendrik 
overleeft zijn vrouw niet erg lang, 2-t jaar later sterft ook 
hi.i en nog geen maand nadien sterft ook zijn broer Herman! 
llet hele bezit wordt nu eigendom van Helena Spatz (37). Deze 
zet aanvankelijk de zaak alleen voort totdatze in 1835 trouwt 
met een uit Tilburg afkomstige machinale spinder, J.F. d€ 
Groot, waarna ze samen de zaak verder drijven. 
Hun spinneri.i ontkomt echter ook niet aan het lot dat veel 
textielbedrijven in de 19de en ook nog in de 2oe eeuw treft: 
brand. 
Augustus 1836 brandt de spinnerij af, waarbij ( een. groot deel 
van) de machines verloren gaat. Spatz en De Gr~ot hebben hun 
bezittingen, waar bovendien nog allerlei schulden op rusten, 
zwaar onderverzekerd (38). Toch moeten zij nog mogelijkheden 
~ezien hebben voor het bedrijf. Spatz en De Groot trekken en
kele weken naar Duitsland om daar nieuwe gereedschappen te 
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kopen (39) en het spingebouw wordt heropgericht(40). Hiervoor 
moeten zij zich nog dieper in de schulden steken. Zij lenen 
al thans nog geen anderhalf jaar na de brand een bijzonder fors 
bedrag van een rentenierende Helmondse ondernemer (41). Of het 
bedrijf zo lang heeft stil gelegen is onduidelijk. De Groot is 
ondertussen wel actief gebleven in de textielnijverheid. Hij 
wordt tenminste in die tussentijd aangeklaagd voor ~ spoelen 
van 'eenige onreine voorwerpen, vrnl. blauw geverfde garens, 
in het riviertje De Ripse' (42). 
Wanneer Helena Spatz eind 1840 overlijdt dan blijft De Groot, 
als enige erfgenaam,alleen met de met schuld beladen spinne
rij opgescheept zitten. ~n week voor de dood van zijn vrouw 
heeft hi ,i nog een brief gekregen van de Ged~puteerde Staten 
van Brabant, waarin hem definitief medegedeeld wordt dat hij 
voor wat betreft de schade ten gevolge van de brandgeen aan
spraak kan maken op gelden uit het zgn. Fonds der Kwade pos
ten, omdat hij door de bra,~d niet armlastig is geworden (43). 
De Groot ziet geen verdre kansen meer voor het bedrijf: spin
neri~ met huis, moestuin en de percelen weiland die nog zijn 
overgebleven ui t de erfenis van Bekker worden in 1841 overge
schreven op de voornaamste schuldeiser, Willem Smulders te 
Helmond(44). In hetzelfde jaar verkoopt deze de spinnerij nog 
aan de gemeente Gernert die daarin de nieuwe Komschool zal 
vestigen (45). 

NOT EN 

AHJ\ Algemeen ltijksarcltie.f, depot Schaarsbert;en, NolarilHe archievea 
Noord-Urahanl, Not . J.F' . Aelders te Gemert. 

C:llG Gemeenlearchier c:cmert 
<:1111 t:crneenlearc h icr lie lmond 

1 . Doj gebrek aan een bevolkinesrer.-ister e.d. ve len ve uileraard niet 
op velke dalum e n mel velke personen llekker c .s. ziclt in t:emerl 
ltebben eeves l igd. VaH de sp i1mer ij vet en ve vel zeker da l die in 
18 1 G in Gemerl moel zijn opt;eric hl. Een aanvijzing dat die door 
IJekker c . s. verd 0µ1;ericht is de vermeldint; door de burgemeester 
van Gemerl dat eea van de personeelsleden, de la tere erf1•ena111e 
en eit;enaresse van de spi1UteriJ llelena :-;palz , in 1 8 1 6 in i;emer l 
is komen vonen . (GllG, Gorresp. IJurg . 25-8-1 8JS , no.J11). 

2 . GllG, ingekomen stukken 1 8 16, no.111. 

J. 'rextielhislorisc he Bijdragen nr.22, Enschede , 1 98 1, p.G2. 
l:n dll verlland is ltel vaarschijnlij k ook geen toeval dat in llarle
ltixtel J.G.Uusch eetL spinnerij dree.f oµ de l>ovenverdieµi11 i; van een 
huis dat. aan een van de toenmalig grootsle llelmondse veef.fallrikan
ten IJehoorde (zie mljn 'Aarle-Rixlel en haar lextielnijverheid'). 

4. Vanuit velke plaals !Jekker zich in Gernert vestigde is onbekend. 
lloj is gel>oren in MU lhe im aan de Ruhr, hemelsllreed een 40 km van 
Gladbach, maar vermocdelijk voo11de hU in de laatsle jaren voor 
zijn overkomsl naar Gemerl, in Mllnchen-<aadbaclt of omf',evin1: . Zijn 
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\ .~ u: t 1 .. 

Door een in A' dam ondergedoken joodse familie zou in de oorlogsjaren hier een 
schilderij te koop zijn aangeboden voors tellende een gezicht op Gernert vanui t he t 
westen. Pater Scheelen op het kasteel bewaar~ daarvan een zij het wat onduide
lijke foto. Gereproduceerd daarvan is hier het gedeelte het Hoekje betreffende. 
De situatie aldaar stemt overeen met het kadasterminuutplan van 1832. Duidelijk 
herkenbaar als fabrieksgebouw i s de spinnerij van Bekker waar in 1842 de Kom
school werd gevestigd . De Komschool was daarvoor gevestigd in het gebouwtje 
aan de muur die het kerkhof omrin~t onderaan op de afbeelding. Op de afbeelding· 
is voorts herkenbaar het Hofgoed tr:.ec.~ts van de spinnerij), daarnaast de oude 
Latijnse School en daar weer naast de oude pastorie. Red-AO 

broer woonde daar in ieder geval in 1817 (ARA 18 17, no.30 , 24 mr t .) 
De vrouw van Dekker, Anna Christina Rautzenberg was ook niet uit 
het Rijnland arkomst ig (zij wa s geboren te l>ll>erf"eld), rnaar ook 
bij haar is er een aanwijz i ng dat zij vanuit Gladbach or omgeving 
hierheen is gekomen. Uij haar overlijden wordt Gladbach als woon
plaats van haar moeder opgegeven (GAG, overlijdensregister, S junl 
1831). llelena Spatz teusl oLte was g et..oren te Uerdingen, een p laaL s 
vlak ten noord-oosten van Kref'eld, aan de llijn. Daar woonde haar 
vader nog to en zij ill 1836 trouw<le (GAG, huwel 1jksreg ls Ler 183u). 
llet is nieL ondenkbaar dat Helena Spatz f'amilie ls van een zekere 
Jo'.W.R . Spatz, die eind 18e eeuw een katoenspinnerij te llaarlem 
dreer (Textielhistorische Bijdragen, no.3, p.58-59). 

5. Textielhistorische Dijdragen, no.22, Enschede, 1981, p.69. 

6. G.van Hoof"f, Aarle-Rixtel en haar textielnijverheid, p.)8-43. 

7. W.A.J.M, llark:x, De llelmondse textielnijverheid, Tilburg, 1967 , 
P• 90 en 104. 

8. idem en I.J.Drugmans, Statistieken van de Nederlandse Nijverheld 
1e helft van de 19e eeuw, 13-.796 . Zie voor he t volgende ook: J.M.I'. 
van Oorschot e.a., Eindh oyen, ee~n samenleving in veranderiHg,dl. 1 
1810-1920, Bindhoven, 1982, p.103-1Q.6. 

9. lfarkx, a.w., p .88, 104 en 119. 

10. idem p.88 en 91 

11. De in 1812 een na grootste llelmondse textielonderneming, de Fa. 
Wesselman, llot~aers en Sanders, betrok in 18 14 bv. garen ui t Br1111s-
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voJk van 11.11.Kalm & Zn (GAJ!, Arch.We55elman, 5taat 18 14,litt.D) . In 
het zrrn. in5lagboek 5taan bij de 5chuldpo5Len d . d . J l dec.1814 naa5t 
Lvee Nederlantl5e leverancier5 (Diederlach, Mulder & Comp. Le Zvolle 
en J.Volleven5ch Le Veenentlaal) vertler uiL5luitend builenlander5 
m.n. vier (garen?)leverancier5 uit Elberfeld (P . von Carnap, J . O. 
Uorue re Ltl, I' . J . Wor LmaJUt en J. A. van der, lleeck) en l v ee ui t llarme11 
(F.W.Feschenmacher e n Wupperman & Mohl) (GAH, Arch. Wesselman -
Inslagboek) . W.Bots & Zoonen, fabricuers te Helmond,betrokken in 
1816 via W. Heume r te Amsterdam gar en van Christiaan Fredr~ch Harcun< 
te OsnabrUck (GAH, doos nog tussen te voegen stukken 1800/1830). 
De Gem er tse linnennijverheid be trok vooral haar ( linnen) in5laggarens 
uit Duitsland . De voornaamste handelaar h i erin , Theodoor G.Taabe 
ging hiervoor z elfs jaarlijks voor t v ee v eken naar We5tfalen (GAG, 
Gorr . B. , 18 10 - 1813,no .1 44,6 aug . 18 11 ). In 1816 vas de linnenn~ver
heid nog altijd zeer afhankelijk van de (goedkope) invoer van deze ga
rens, reden v aarom voor vrije i mport v erd gepleit . (GAG , i.s . 1816, 
no. 111). 

12. Willy Franken, Die Entv icklung des Gewerbes in den St~dten M~nchen

Gladbach und Rheydt im 19 . Jahrhundert, K~ln, 1969, pg.44 - 49 . 

13. Wanneer al deze personen zich nu in velk jaar exact in de aangegeven 
plaats hebben gevestigd is niet meer te achterhalen; v ij hebben ons 
gehouden aan de oud5te vermelding in de voorhanden gemeentelijke ar
chiefbe5cheiden . 
Volgens de verkoopadvertentie van de spinnerij van Horn uit 1856 , in 
De Nieuwe Noordbrabander van 12 juli 1856, zou deze meer dan 40 jr 
in Asten gevestigd zijn geweest en daarmee dus ouder zijn dan die van 
Bekker in Gernert . In de uitvoerige n ijverheid5statistieken uitgegeven 
door Brugamns ontbreekt deze spinnerij evenwel i n het overzicht van 
Noordbrabant over h et jaar 18 16. 

14 . Vgl. W.Franken , o . c., pg.45- 47 . 

15 . 

16. 

17 . 

18. 

Dit verhaal is grotendeels gebaseerd op een beschrijving uit die tijd 
zelf: 'Eenige opmerkin gen omtrent het zamenstel van v erktuigen , in 
gebruik bij het machinale katoen- spinnen enz', door G.J.Verdam, in : 
Tijdschrift ter bevordering van de nijverheid, 1835 , pg . 489- 506, en or 
het artikel van Prof.A . L.van Schelven: Een handkatoenspinnerij uit 
1853, in:. Textielhistorische Bijdragen no.22, Ensched~ 1981 , pg . 80-
82. 

ARA Schaarsbergen , Tabel van klassificatie der grond- eigendommen , 
gemeente Aarle- Rixtel (apr il 18J1 ). 

Nieuw Archief gemeente Asten , inv .no.19/27 (minuten Bur~ . 18J7- 1 856 , 
no.158 (6 aug. 1841) en GAG, corr . B. , 28 aug .1 824 (no.59) . 

Idem. Er werkten toen 40 personen-w . o. 10 jongens en 1 2 meisjes van 
10 tot 15 jaar , allen van behoeftige ouders, naast 8 mannen en 10 
vrouve~. De spinnerij was toen al erg achteruitgegaan, vant in de 

' Tabellen der gekozen punten van aanhouding of voorbeelden tot klas
sifikatie der ongebouwde en gebouwde eigendommen' uit 1826 (aanwezi g 
op het Streekarchivariaat Z.0. - Brabant - met dank aan Ad Otten) word 
d a twaarde van de spinnerij van Horn Ja 4 keer zo hoo~ geschat als 
die van Bekker, waar toen zo ' n 80 personen werkten (zie verder in de 
tekst). 

19 . CAH, copi~n brieven A. ,A.H. en A. G. Bots 18J4, 185J- 187J , pak J nrs . 
1 18 - 121 oneven d.d. 12 juli en 2,11, en lJ december 18J4 . 

20. ARA Schaarsbergen : ' Tabel van klassifikatie van grondeiegendommen -
gemeente Gernert ( 1 sept . 1827). 

21 . Zie noot 18. 
22. Zie noot 6 (pg . 42). 

23 . Zie het artikel van G. J.Verdam: 'Over de katoen- manufactuur in 
Engeland en Frankrijk' (Tijdscr. der Maatschappij t . b . v . Nijverheid, 
18J7 , pg . 314-352): gesponnen garen no .1 00 (een hoog n ummer en dus 
fijn garen) kostte in Engeland in 1790 f 18,- en i n 18J2 nog maar het 
tiende deel daarvan vrnl . dankzij de e n orme mechanisering . 
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24. De aanvraag is te vinden in: GAG, corr.B.1827-18J6 {nos.8 en 26 , 
resp . van 14 jan. en 22 april 1829). Het aangevraagde stoomtuigvordt 
januari 18JO in gebruik genomen {ARA-Schaarsbergen, Prov.Griffie NBr 
inv.no.669, doss.no.J2, verbaal 8 jan.18JO) . 'Het verktuig is van 
hoge drukking en van enkele verking, bestemd tot het drijven van ka
toenspinmolens enz. Bij hetzelve hoort ~~n ronde ketel die 2,5 meter 
diep is en een middellijn van ongeveer 80 cm heeft en samengesteld is 
uit 7 mm dikke lange geplette ijzeren platen, met een gevone druk van 
~ 0,068 kg per cm•met ~~n veiligheidsklep.' {ARA-Den Haag, 2e afd., 
Min.van Binnenl.Zaken, afd. Nat.Nijverheid, 18J1,no.12, dd 28 januari) 
Vermoedelijk is alleen de ketel door de broers Bekker vervaardigd. De 
stoommachine zelf, die technisch veel complexer vas, maar vaarover 
ve geen gegevens hebben omdat deze niet geleverd hoefden te vorden, 
vas vermoedelijk gekocht/geimporteerd. 
In 18JO varen er in heel Nederland nog maar 51 stoomtuigen. 

25. ARA, 24 febr.18JO, no.225. 

26. Kleine stoomverktuigen zijn niet overal bruikbaar vanwege de rook
ontwikkeling en het gevaar van springen. Bovendien nemen ze veel 
plaats in en de hitte van de vuurhaard kan in kleine lokalen lastig 
zijn. Daarnaast bestaat het nadeel dat de ketels pas na ~~n uur sto
ken stoom geven (Tijdschr.van de Mij. t.b.v. Nijverheid, 1876, p.356 
e.v.). In een opstel voor de vergadering van het Kon.Instituut van 
Ingenieurs in 1849 {Notulen K.I.V.I.,1848/1849, pgs.2J8-244) maakt 
L.van Kasteele een vergelijking tussen de kosten der stoomkracht met 
die van o.a.paarden bij kleinere pompverkzaamheden, vaarbij vooral de 
hoge onderhoudskosten van de vierspannen-paarden, de beveegkracht 
door paarden de helft duurder maakt dan die van stoom vergeleken bij 
hetzelfde nuttig effect. Het probleem is daarbij nog dat bijv. vier 
paarden geenszins dezelfde krachtsopwekking hoeven te leveren dan 
een stoommachine van 4 p.k., die sovieso het voordeel heeft continu 
te kunnen blijven verken en nooit moe vordt. Toch stond in die tijd 
het economisch voordeel van een stoommachine niet zo vast: de enige 
andere Brabantse katoenspinnerij met een stoommachine, die van J.F. 
Smits te Eindhoven schakelt in 18J2 over op vrnl. vaterkracht. Het 
nuttige rendement van machine en ketel vas in deze vroege jaren van 
het stoomtijdperk ongetvijfeld niet erg gusntig, vaarbij dan nog eens 
voor de Nederlandse nijverheid het probleem van dure steenkool kvam. 
Zo schrijft bijv. de Mij. t.b.v. ~~verheid in 1842 een prijsvraag uit 
om middelen van bezuiniging en besparing van brandstof bij stoomwerk
tuigen, o.a. vanvege de steenkolenprijze~ in Nederland, die J a 4 
keer zo hoog liggen als in Engeland. {Tijdschr. Mij t.b.v. Nijverheid, 
1842, pg.820). 

27. Zie bijv . het rapport van districtscommissaris Wesselman over 18 )0 
waarin vordt gemeld dat er grote schaarste heerst aan brandstoffen: 
"alle drooghout is de vorige winter opgestookt , de turf is niet 
droog gevorden en de steenkool uit de provincie Luik is sinds Oktober 
niet meer door de Zuidwillemsvaart aaneevoerd kunnen vorden" (RA-
Den Dosch, Prov.Griffie 1814-1850, inv.no.1670). 

28. Zie noot 24 : R~ntgen heeft 20 jan.18JO de ketel geinspekteerd 
{ARA Den Haag, 2e afd. Min.Binnenl.Zkn, afd .Nat.Nijverheid, 7 jan. 
18)4, no.J). 

29. Mogelijk is er ook een zakelijke relatie geveest tussen de Gemertse 
arts Bartholomeus Douven en Bekker: In 1824 is er sprake van paarden 
die'door de heren fabrikeuren Doeven en Bekker tot hun fabriek worden 
gebezigt' (GAG, Corr.B., no.59, 28 aug.1824). Barth.Douven was een 
rijk persoon en bezat o.a. een brouwerij en cichoreifabriekje aan de 
Nieuvstraat.{GAG, kad.Legger, art.15J). 
Wesselman, Bogaers & Sanders lieten al in een vroeg stadium b~ 
Bekker (en Horn in Asten) spinnen: zo meldt de staat over 1817, no. : : 
4 bale catoen te Asten en 1i baal te Gernert. Bij het afsluiten cter 
boeken over 1816 had de firma een debiet van 789.12 aan Bekker en op 
27 juli 1817 vinden we veer een post in het debetrekeningenboek op 
de naam van Bekker, nu op zijn gereedschap: f J90,- (GAH. C oll.~essel
man). 

- 79-



JO, Zie noot 19: 'Gelieft dezer spinloon brenger dezes mede te geven'. 

Jl. Zie bijv. het bedrag van de geschatte waarde aan goederen en bez it 
tingen na de brand van 18)6 : f 5500,-

)2. ARA, 1822, no.85 (19 april). De fa.m. van Door en verkoo?t het huis en 
ho f voor f 900,-

JJ. GAH, Not.Arch., Not . v/der Foel~rt, 182), no.156 (18 sept): schuld van 
f 1200,-

)4. ARA, 1329, no.164, 22 met. 

35. GAG, Corr.B 1827-18)6, 1) nov.18J6 (no.107): naast de schade aan 
goederen en bezittingen van 5500, - waren er nog hypothecaire en an
dere schulden voor het bedrag van f 6790,- ! 

J6. ARA, 18J2, no.186 (5 jan.). 

J7. ARA, 18JJ, no.97 (JO no-.r .) en GAG, kad.legger arts.JO en 95). 

JS. Zie noot )5. 
J9. idem 

40. Zie GAG, Kadaster, Suppl. Aanw.Tafel, sectie L, nos.167,168 en 2J4. 

41. GAH, Not.Arch., Not . J,W . van der Ven , 18)8 ,no.1 74 (6 jan): J .F.de 
Groot en Helena Spatz lenen 4000, - tegen 4f%. 

42. GAG, 
ven: 

4J. GAG, 

i.s. 18J8, dd.24 aug. (brief Officier van de Regtbank te Ein•fao
De Groot word t in be roep vrijgesp roken wegens gebr.,\: nan bewij s ! ) • 

i.s. 1840, dd.J dee. (brief ~au Ged.Staten). 

44. Zie GAG , kad.legger, arts. 95J (Helena Spatz/J.F.de Groot)en 1 (w. 
Smulders, rentenier te Helmond) . 

45. idem, art.846 (gemeente Gernert) en GAG, i.s. 1841 , dd. 6 sept.: 
'oud huis met fabrieksgebouw door de gemeente aangekocht om tot 
s chool te verbouwen'. 

1!.'i\ltrffol)en aryr t.i.111 minnrn/ 
~;cnoc mm tMtr ic moi:trn jplnum. 

- 80 -


