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STELLINGEN.

I.

Indien beginselverklaringen in de grondwet worden op-
genomen, dienen consequent daaruit voortvloeiende
concrete rechtsregelen in de grondwet te worden vast-
gelegd.

II.

Het algemeen welzijn, materieel beschouwd, valt samen
met   dat  van den eenling; formeel beschouwd,   is   dit
daarentegen niet het geval.

III.

Zoowel voor het algemeen economisch belang, als voor
de economische belangen der in het bedrijf samenwer-
kende groepen is een stelsel van publiekrechtelijke bedrijfs-
organisatie te verkiezen boven nationaliseering.

IV.

Het algemeen optredend verschijnsel, dat gemeentibe-
drijven aanzienlijke winsten maken, vloeit niet voort uit
den aard dezer bedrijven, dus vok niet uit de functie
van het daarin geinvesteerde kapitaal;  doch moet worden
toegeschreven aan factoren daarbuiten gelegen.

V.

Kapitaal-ophoopingen bij sociale fondsen en verzekerings-
maatschappijen zijn economisch ondoelmatig. Ze remmen
eenerzijds het productieproces, daar zij niet aangewend
worden voor de onmiddellijke consumptie en bedreigen
anderzijds de kapitaalmarkt met een permanente over-
verzadiging.



VI.
Het onderscheid tusschen gebruik in artikel 1375 B.W.
en het gebruikeljk beding in artikel 1383 B.W. bestaat

hierin,    dat het gebruikelijk beding, waarvan sprake is,
wanneer een bepaald beding clause de style is, het aan-
vullend recht terzijde kan stellen. hetgeen het gebruik
niet  vermag.

VII.
Het is gewenscht, met name in de huidige economische
constellatie, waarin leiding der overheid noodzakelijk is,
dat de belastingpolitiek zooveel mogelijk ingeschakeld
wordt   in de algemeen economische politiek;   ook   de
belastingpolitiek dient gericht te zijn op vermeerdering
van welvaart.

VIII
In een rechtsstaat behooren in overheid gestelde per-
sonen, wier eer en goede naam, vooral door ten onrechte
tegen hen genomen maatregelen, zija geschaad, te worden
gerehabiliteerd.

-                       1X.

Eerr laag gemeentelijk vermenigvuldigingscijfer van het
samengesteld grondbedrag in de ondernemingsbelasting
oefent op zich zelf geen aantrekkingskracht uit voor het
vestigen van ondernemingen in een bepaalde gemeente,
daar het geen constante grootheid is.
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BRONNEN EN LITTERATUUR.

Bronnen:

'              Administratief en Rechterlijk Archief der gemeente Geldrop.
Notarieele Acten Collectie Notaris J. Velsen 1811-1837, aan-
wezig in de Rijksarchieven te 's Hertogenbosch.
Algemeene statistische bronnen aanwezig in de Rijksarchie-
ven te 's Hertogenbosch en in de bibliotheek van het Pro-
vinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen te
's Hertogenbosch.
Het historisch materiaal, waarvan de bron in deze studie
niet uitdrukkelijk vermeld wordt, is afkomstig in hoofdzaak
uit de correspondentieregisters van den Burgemeester en van
het college van Burgemeester en Wethouders van: Geldrop
vanaf 1810 tot 1911, verder uit de notulen van de vergade-
ringen van Schout en Schepenen  van  Juli  1799  -  Juli  1810
en   de   notulen   van den gemeenteraad van Maart   1817.-
Augustus 1825, bovendien uit de registers van patentschul-
digen van 1806 tot 1893 en de gemeenteverslagen van 1866
tot 1927,,
De technische gegevens voor hoofdstuk I werden verschaft
door den'Dienst der Gemeentewerken te Geldrop, terwijl de
gegevens voor hoofdstuk VI afkomstig zijn van de afdeeling
bevolking ' der  Gemeente-Secretarie.
Het materiaal voor de beschrijving der afzonderlijke thans
bestaande ondernemingen werd in hoofdzaak door de betref-
fende ondernemers verstrekt.

Litteratuur:

Voor deze studie kon slechts weinig litteratuur worden ge-
raadpleegd. De hier en daar aangehaalde litteratuur ver-
schafte stof voor vergelijkingen of voor aanvulling der uit
de bronnen afkomstige gegevens. Om deze reden  kon  een
afzonderlijke littdratuurlijst gevoeglijk achterwege blijven.

Afkortingen :
Coll.H.F.B. beteekent: Collectie Hultman-van der Fosse-van
den.Bogaerde;  berustend   in het Rijksarchief voor Noord-
Brabant  te 's Hertogenbosch.
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INLEIDING.
W

*

In het zuid-oostelijk deel van Noord-Brabant ligt de ruim
elf duizend zielen tellende industrie-gemeente Geldrop.
Degenen, die Geldrop bezoeken om Geldrop zelf, zijn niet
talrijk;  voor de meesten,  die deze plaats kennen, beteekent                       i
Geldrop niet meer dan de gemeente, die men passeert als
men vanuit Eindhoven via Helmond Noord-Limburg,,of  via
Weert Zuid-Limburg wil bereiken; de groote verkeerswegen
in beide richtingen loopen immers midden door Geldrop.

Geldrop heeft geen grootsch historisch verleden:Het eenige,
waarop Geldrop zich kan beroemen, is de arbeid;.er is hard           -
gewerkt door de Geldropsche menschen. De  mannen ver-
vullen als wever hun dagelijksche taak achter de weefge-·
touwen, tvaartusschen de echte Geldroppenaar als het ware
geboren werd. Het weven van wollenstoffen was vanouds
de taak, die de Geldroppenaar op zich genomen had. Van
geslacht op geslacht is er geweven,  ook at· moesten de elkaar
opvolgende geslachten zich aanpassen aan de veranderende
productiemethoden. :

De textielindustrie is sinds eeuwen de basis voor de econo-
mische welvaart dezer plaats. Het economische leven werd
dan ook practisch uitsluitend gedragen door de ondernemers,
terwijl de bevolking overwegend uit arbeiders bestond en
thans nog daaruit bestaat.
De gemeentelijke overheid heeft steeds, voor zoover het in
haar vermogen lag, gewaakt voor de belangen der industrie.
Duidelijk kwam dit tot uiting in den strijd, dien het gemeen-
tebestuur, steeds in nauwe samenwerking met de fabrikan- ·
ten, gevoerd heeft ter verkrijging van goede verkeerswegen,
die de industrie voor haar ontwikkeling noodig had.

Er heeft in deze bescheiden plaats sinds lang een levendige
activiteit geheerscht, die men op het eerste gezicht niet zou
verwachten, maar die dengene, die het spoor daarvan· in het
verleden onidekt heeft, als het ware dwingt, - alle ver-

XI
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schijnselen en uitingen van dat lokale economische Ieven
uit het verleden en het heden - vast te leggen.

Het begin der 19e eeuw werd als uitgangspunt gekozen, omeen historisch ontwikkelingsbeeld te geven  van de Geldrop-
sche industrie. Politieke en economische factoren oefenden
in   dien  tijd een zoodanigen invloed   uit   op het Brabantsche
economische leven, dat een ontwikkeling werkelijk moge--             lijk was.
Uit die jaren dagteekent de eerste bloei van Noord-Brabant
sedert bijna twee eeuwen. 1)
De tijden, dat de zelfstandige industrie in Brabant stelsel-
matig was tegengegaan, waren voorbij. Het Generaliteits-land had men beschouwd als buitenland, dus afgesloten doorhooge tolmuren van de eigenlijke Republiek. Hooge accijn-
zen, dus belastingen 6n op de grondstoffen bn op de produc-ten, deden de zelfstandige industrie kwijnen. Vgn Staats-
Brabant mochten geen geverfde en bereide lakens in de
Zeven Gewesten worden ingevoerd. 2) Voor alles, wat vanhier naar de andere gewesten werd uitgevoerd of vandaarhierheen werd ingevoerd, werd een buitenlandsch paspoort
gevorderd, zelfs voor het vervoer in Brabant zelf, was eenbuitenlandsch paspoort voorgeschreven. 8)
Demoeilijkheden voor de Geldropsche industrieinde 18eeeuw
zullen aan de hand van enkele akten, die bij het onderzoek
werden gevonden, in groote trekken worden weergegeven.

, De kennis van deze moeilijkheden is te belangrijk om de
behandeling daarvan geheel achterwege te laten, immers
daardoor zullen de ontwikkelingsmogelijkheden voor de
Geldropsche industrie onder de nieuwe omstandigheden in
het begin der 19e eeuw nog meer verklaarbaar zijn.
Toen op 1 Maart 1796 de Representanten van het Volk vanBataafsch Brabant met gelijke rechten als de vertegenwoor-
digers der overige gewesten zitting namen in de Nationale
Vergadering was het keerpunt van Brabant gekomen.' Directe economische devolgen had deze belangrijke gebeur-
tenis evenwel niet. Wel waren in het voorafgaande jaar doorde actie der Brabanders enkele economische resultaten

1)  H. van Velthoven: Beschouwingen over Noord-Brabant als industrteland.
TiJdschrift voor Economische Geografie, 15 Januari 1932,23e jrg., blz. 7.
2)      Zie   1).   blz.   4-5.
3)  Th. Goossens: Het Arme Brabant. Rede 1929. Tilburg 1929. blz. 18-19.

XII
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bereikt. De landtollen en overige tollen waren afgeschaft,   ,  ,
terwijl de convooien en licenten op denzelfden voet zouden
worden geheven als in de ProvinciEn. Deze belastingen
waren zeer drukkend geweest voor de industrie. 4)
In dienzelfden tijd veranderde ook het inzicht der Nationale
Regeering .op economisch gebied. De alleenverheerlijking
van den handel maakte plaats voor een streven naar een
harmonische ontwikkeling der welvaartsbronnen: landbouw,
nijverheid en handel. Zoo werd in 1795 de invoer van goe-
deren van Engelschen oorsprong verboden en aan de ingeze-
tenen van den Staat werd voorgehouden zooveel mogelijk
inlandsche stoffen voor hun kleeding te gebruiken. 5)
De laatste jaren der 18e eeuw waren dus, hoofdzakelijk in
beginsel, van groote,beteekenis. Een goede regeling van het
belastingstelsel bleef nog uit. Bovendien waren de lasten van
den oorlog met Frankrijk voor Brabant enorm.
Bij den aanvang der 19e eeuw werden wederom belangrijke
maatregelen ten gunste der industrie genomen; de invoer
van grondstoffen voor de industrie werd ontlast en de invoer

'  van afgewerkte producten, vooral van Engelsche, werd
bemoeilijkt of verboden. 6)  Op  26 Februari  1802  werd de
invoer van gekleurde lakenen verboden. De Amsterdamsche
commissiehuizen zonden een rekest naar het Staatsbestuur
om deze publicatie buiten werking te stellen. Vele fabrikeurs
in laken en wollenstoffen te Leiden en Delft, Den Bosch,
Tilburg, Oisterwijk en Geldrop zonden een adres, om toch
alles in het werk te stellen deze publicatie correct uit te
voeren. 7)
In 1803 werd de bepaling afgekondigd, dat de invoer van
Engelsche producten en van Engelsche koloniale waren was
verboden. 8) Wegens de ontduikingen had deze maatregel
echter niet het gewenschte resultaat.
Een ook voor de Brabantsche industrie belangrijk feit was
de invoering van een algemeen belastingstelsel door Gogel
in 1806. Hieromtrent schreef Gogel: „Door het invoeren van
algemeene belastingen houden op alle belemrderingen tus-

4) Th. Goossens: Het Keerpunt van Brabant 1 Maart 1796. Rede 1930.
Tilburg 1930. blz. 17-18.
5)  H. van Velthoven: Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch. Deel I. Amster-

dam   1935.  blz.  336-337.
6)  Zie onder 1)  . blz. 6.
7)      Zie   onder   5).   blz.   306.
8) H. T. Colenbrander: Schimmelpenninck en Koning Lodewijk Amsterdam

1911. blz. 98.
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schen:de gewesten bestaande;  alle. koop, verkoop, doorvoer,
handel en trafiek worden algemeen vrij. Wat is' het gevolg
hiervan? Meerder verspreiding van algemeene welvaart  en
aanmoediging van nijverheid, niet op enkele plaatsen, maar
algemeen...." 9)
Het meest belangrijke feit voor de olitwikkeling van de

- zuidelijke industrie,  was    het
- decreet van Napoleon    van

21 November 1806, waarbij hij het geheele Britsche Rijk in
staat van blokkade verklaarde. .
Lodewijk Napoleon deed verschillende pogingen om Neder-
land buiten de bepalingen van het continentaalstelsel te
houden. Toen dit slechts 'korten tijd gelukte, liet hij een
uitgebreiden smokkelhandel toe, welke de voornaamste oor-
zaak werd voor Napoleon, om ons land bij Frankrijk in te
lijven en .het continentaalstelsel zoo straf mogelijk door te
voeren.
Colenbrander noemt Napoleon's poging tot doorvoering van
het continentaalstelsel over hel geheel een mislukking, al
heeft het O.IIi. de ontwikkeling van eenige vastelandsche  .industrieifn als de textielnijverheid krachtig bevorderd. 10)
Belangrijk en duidelijk  is het oordeel van  Brugmani:  „De
Zuid-Nederlandsche industrie, nog in haar opkomst, dankte
veel, zoo niet alles, aan het continentaalstelsel, dat de Ehgel-
sche concurrentie volledig afsloot.,11)
Er is dus alle reden om voor de komende beschouwingen
het begin der 19e eeuw als uitgangspunt te nemen.

Na de beschrijving van de historische ontwikkeling der
industrie in de hoofdstukken II en III en der verkeersver-
bindingen, die economisch als verlengstiikken van het pro-
,ductieproces zijn te bescholiwen, in hoofdstuk IV, volgt
de beschrijving van het hedendaagsche economische leven
in de gemeente Geldrop.
Bij een economisch-sociale beschouwing·van een territoriale
eenheid zijn er m.i. drie grondelementen, die in onderling
functionneel' verband, het economisch karakter van die
samenleving bepalen   en  wel:

9)       Zie  onder  8),   blz.   46.
10) Zie onder   8),   blz.   101.
11)  H. Brugmans in: Ned. Handel en Industrie in 1913. Jubileum-uitgave ter,
gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Neerlands Onafhankelijkheid. Rotter-
dam   z.1.    (1913).    blz.    13    e.v.
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ie.  de economische instellingen,   als . inkomen-vormende
bronnen;

2e. de samenstelling der bevolking, beinvloed door vesti-
ging, vertrek, geboorte, sterfte en huwelijk;

3e. het aantal en den aard der productieve krachten, tot
uiting komende in de beroepen, die door de bewoners
van die territoriale eenheid worden uitgeoefend.

Deze drie grondelementen hangen ten nauwste met elkaar
samen en beinvloeden elkaar in een voortdurende wissel-
werking.
Het al dan niet aanwezig zijn van economische instellingen,
die een bron van inkomsten kunnen zijn, bepaalt in belang-
rijke mate de samenstelling en den loop der bevolking. Zoo
zal een bloeiende industrie-gemeente een toenemende bevol-
king hebben; zij zal werk kunnen verschaffen aan de op-
groeiende jeugd, de huwelijksfrequentie en mogelijk ook het
geboortecijfer gunstig beinvloeden, terwijl een dergelijke
gemeente arbeidskrachten, meestal jonge, uit andere ge-
meenten aantrekt. Een kenmerk van een bloeiende industrie-
gemeente is, dat ze een jonge bevolking heeft. -

Anderzijds kan de aanleg van de bevolking eener gemeente
voor een bepaald beroep, of zelfs enkel de aanwezigheid van
jonge arbeidskrachten voor een ondernemer, mede een be-
slissende factor  zijn,  om zijn industrie in die bepaalde           -
gemeente tp v6stigen.
De economische instellingen en de daarin werkzame per-
sonen bepalen het derde grondelement, n.1. de beroepmatige
samenstelling der productieve bevolkingsgroep, waardoor
de bevolking een maatschappelijk functionneel stempel
krijgt opgedrukt.
Het eerste van deze drie grondelementen, n.1. de economi-
sche instellingen wordt behandeld in hoofdstuk V; daarna         :
yullen we Geldrop beschouwen als een eenheid van bij elkaar
wonende menschen, die onderling verschillende functies '
uitoefenen, hiermede is het onderwerp voor hoofdstuk VI
en VII aangegeven:
Tot slot volgt dan hoofdstuk ·Vm, dat de maatschappelijke
instellidgen zal behandelen, welke hun oorsprong vinden in
den economischen opbouw der gemeente.

De jonge wetenschap der sociografie houdt zich o.m. bezig
met het sociaal-economisch onderzoek van kleinere of groo-
tere territoriale eenheden en beschouWt die territoriale
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gemeenschap (b.v. een gemeente) als een organisch maat-
schappelijke eenheid.
„Die gemeenschap berust op de gelijktijdige bestaande tpeee-
ledige overweging, dat men in elkaars nabijheid woont 6n
die bijelkaar-wonenden onderling-verschillend-sociaal-func-
tionneerende-wezens zijn". Romme 12) heeft ook den socio-
graaf een grooten dienst bewezen, door dit dubbele karakter
der gemeente aldus duidelijk te omschrijven.

Samenvattend is het doel van deze studie: een beschrijving
te geven van een gemeenschappelijke groep binnen een
bepaald administratief omgrensd territorium. Die groep heeft
een bepaald productieproces gekozen aangepast aan le. de
geboden mogelijkheden van het territorium, 2e. aan de ver-
mogens der groep zelve, 3e. aan andere groepen en woon-
gebieden (verkeerscontacten). Dat alles moet beschouwd
worden in zijn historischen groei.

12) C. R M. Romme: De corporatien in den staat. Rede Tilburg 1935.
Amsterdam 1935. blz. 9.
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HOOFDSTUK I.

SCHETS VAN HET TERRITORIUM.

De gemeente Geldrop is gelegen in het zuid-oostelijk deel
deiz provincie Noord-Brabant. Het centrum ligt 5.9 k.m.
oostelijk van dat der aangrenzende gemeente Eindhoven met
een afwijking van 18M° naar het zuiden.
Met haar grondgebied grenst de gemeente Geldrop aan dat
van vijf omliggende gerneenten  en  wel:
in het westen en in het noord-westen aan de gemeente Eind-
hoven   over een lengte   van 6410 meter;
in,het zuid-westen  aan de'gemeente Aalst-Waalre  over  een,
lengte van 1490 meter;
in het zuiden aan de gemeente Heeze over een lengte van     .3

£

9570   meter;
in het oosten en in het noord-oosten aan de gemeente Mierlo        2
over een lengte van 4460 meter;  _
in het noorden aan de gemeente Nuenen over een lengte van
2860. meter.
-Met vier der vijf omliggende gemeenten is Geldrop recht-

.  streeks door wegen verbonden. De afstanden naar de respec--
tievelijke centra bedrageni

Eindhoven 5.9 k.m.;
Heeze 5.9    „                                                   f.
Mierlo 4.4   „

Nuenen  6.5 „
Het centrum der gemeente Aalst is vanuit Geldrop slechts
te bereiken via de gemeente Eindhoven; een rechtstreeksche
verbinding  met de gemeente Aalst   is in aanleg; de aarden /

baan is vrijwel gereed, doch de verdere voltooiing van den
weg wordt door de oorlogsomstaniligheden opgehouden.
Wanneer deze weg gereed zal zijn, zal de afstand naar hel
centrnrn der gemeente Aalst 6.1 k.m. bedragen.
Sedert het verdwihien der huisindustrie - in het begin dezer

*      eeuw -,is het verkeer tusschen de gemeenten Geldrop en
Aalst van weinig beteekenis meer. Vrosgeramen-deithuis:--
wevers uit Aalst over het „weverspKa", flat'miailen over de. --\--'/-1

1
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heide   liep, naar Geldrop    om hun opdrachten   af' te   halen,
of om hun geweven stukken af te leveren. Thans is het
aantal arbeiders uit Aalst, dat in de Geldropsche fabrieken
werkt,zeer gering.
Zoo woonden vroeger in de gemeenten Heeze, Mierlo en
Nuenen eveneens thuiswevers, die voor de Geldropsche
fabrikanten weefden, maar ook thans nog komt een vrij
groot aantal personen uit deze geineenten in de Geldropsche
fabrieken werken.
Met de niet-aangrenzende gemeente Helmond, die 9.8 k.m.
noord-oostelijk van Geldrop is gelegen heeft steeds een eco-
nomisch verkeer bestaan. Na het midden der vorige eeuw
hebben een drietal Helmondsche textielfabrikanten in
Geldrop nevenbedrijven opgericht, twee daarvan zijn in den
loop der jaren weer verdwenen. De Geldropsche fricotage-
industrie betrekt ,behalve uit Mierlo een gedeelte van haar
vrouwelijk personeel uit Helmond.

<      Het belangrijkste centrum, waarmede Geldrop steeds in ver-
f binding heeft gestaan, is Eindhoven. De laatste twintig jaren
9      is het verkeer tusschen de beide gemeenten door de groeien-

de beteekenis van Eindhoven sterk toegenomen. Het tot
grootstad uitgegroeide provinciestadje oefent op alle moge-
lijke wijzen aantrekkingskracht uit op de bevolking der
omliggende gemeenten. De aldaar gevestigde industrieitn,
met name de Philipi'-bedrijven, die in hoofdzaak met onge-
schoold personeel werken, bieden aan een deel den zeer
sterk toenemende Geldropsche bevolking werkgelegenheid.
Behalve in de industrieEn zijn een aantal mannen en vrou-
wen in de kleinere nijverheidsondernemingen, op de
kantoren en in de aldaar gevestigde winkels werkzaam.
Eindhoven is bovendien voor de Geldropsche bevolking een
graag bezocht winkelcentrum. De gemeentebedrijven van
Eindhoven verleenen hun diensten aan de gemeente Geldrop
door het leveren van gas en water. Verder behoort Geldrop
tot het gebied der Kamer van Koophandel voor Oostelijk
Noord-Brabant, waarvan de zetel te Eindhoven is gevestigd.
Ook niet zuiver economische instellingen te Eindhoven ge-
vestigd, oefenen hun aantrekkingskracht uit, zooals b.v. de
middelbare en technische scholen, bibliotheken, bioscopen,
e.d., terwijl Geldrop gerechtelijk is ingedeeld bij het kanton
Eindhoven. PatiEnten uit Geldrop laten zich opnemen in de
Eindhovensche ziekenhuizen.
Doch ook omgekeerd, zij het in niet zoo sterke mate, valt

2

I \

1



!

* een trek waar te nem#n van Eindhoven naar Geldrop. Er
komen een kleine honderd menschen, meestal mannen, uit
Eindhoven in de Geldropsche fabrieken werken; verschil-
lende personen, die in Eindhoven hun werkzaamheden
hebben. verkiezen Geldrop boven Eindhoven als woonplaats;
het Geldropsche ziekenhuis neemt geregeld patiEnten op,
die in Eindhoven woonachtig zijn.
Ondanks de groote·invloed, die Eindhoven op de omliggende
geme6nten uitoefent, heeft de gemeente Geldrop, dank zij
haar eigen industriBele instellingen, wqarvan het aantal zich
nog steeds uitbreidt, ook economisch haar zelfstandigheid
behouden.

De grondoppervlakte der gemeente Geldrop heeft door de
annexaUe-der-gemmente-Zes_Gehuchten op-1_Mei.1921.een
]Steekefiinilo uitbreiding ondergaan. Haar grondgebied
werd daardoor bijna driemaal zoo groot. De oppervlakte der
oorspronkelijke gemeente bedroeg n.1.847 h.a., door de ge-
noemde annexatie kwamen er 1535 h.a. bij, zoodat de totale
grondoppervlakte der gemeente Geldrop sindsdien 2383 h.a.
bedraagt. Deze gronden zijn als volgt 1) in gebruik:
Bouwland                                                       .'                         889 h.a.
Blijvend grasland (wei- en hooiland) . 407 .„
Oppervlakte in gebruik voor groenten- en fruit-
teelt voor den handel  ......     5 „

Hakhout .    35 h.a.
Opgaand loofhout . .   13 „
Dennenbosschen . .  300 „

Totaal bosch . 348 „

Veen (vergrhven en onvergraven)
moeras, meren, plassen, vennen    78 h.a.
Heide . . I . 456 „

Totaal woeste grond 534 „

Wegen en dijken . 116 „
Spoorwegen 8„
Kanalen, rivieren, beken en andere waterloopen 6 „'
Bebouwde eigendommen, kom der gemeente,
erven, particuliere tuinen, begraafplaatsen,
zwembaden, parken, enz. 70 „

Totale oppervlakte der gemeente . 2383 h.a.

1) Opgave 1938--1939.
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0.       .
. Heide en dennenbosschen resp. 456 11.a. en 300 h.a. maken

tesamen   32 0/0   uit   van de totale grondoppervlakte   der
gemeente. Deze groote complexen heide en bosch zijn geen
specifiek kenmerk van den Geldropschen' b6dem. Bekend
zijn immers de uitgestrekie heidevelden en dennenbosschen

I - onder de gemeenten Mierlo, Heeze, Lierop,.Someren, Asten,
Nuenen en Aalst. De gelijksoortige bodemgesteldheid dezer
pliatsen vindt haar verklaring in de overeenstemmende
geologische structuur van den bodem. Al deze gronden
inaken deel uit van het middenter,ras van de Maas, dat voor
Geldrop een dikte heeft van 32-22 meter en dat rust op het
hoogterras van Maas en Rijn. Dit middenterras van de Maas
bestaat uit overwegend fijn korrelige zanden.
Slechts op enkele plaatsen van het Geldropsche grondgebied
treft men jongere bodemformaties aan en wel voornamelijk
langs het riviertje de Kleine Dommel of Rul. De oude bed-
ding van dit riviertje, ingesneden  in het middenterrds,
bestaat uit een strook grond van i 500-1000 meter van
overwegend fijn en meestal humeus zand door bEekafzetting
gevormd. Direct aan- de oevers ligtweer op deze beekafzet-
ting een strook moerasveen ter dikte van 0.5 tot 20 d.m.. en
ter breedte van 200-400 meter. Verder liggen op de heide
in het zuid-westelijk deel der gemeente behalve een plek
moerasveen bij het „Groote Huisven" enkele plekken stuif-
zand, door zandverstuiving ontstaan.

Het grootste gedeelte van de grondoppervlakte (ler oorspron-
kelijke gemeente Geldrop werd ingenomen door de gehuch-
ten Groot- en Klpin Braakhuizen, welke als woonkernen
onderscheiden waren van het centrum, dat gevormd,werd
door het grondgebied gelegen tusschen de riviertjes de
Kleine Dommel of Rul aan de oostzijde en de Beekloop aan
de westzijde. De gehuchten Groot- en Klein Braakhuizen
zijn gelegen aan dd oostzijde van de Kleine Dommel. De

- Kleine Dommel  of Rul ontstaat  uit een drietal riviertjes,
n.1. de Sterkselsche Aa, de Aa en de Witte Loop, die op het
grondgebied der gemeente Heeze samenvloeien. Het riviertje

. vormt in het zuiden een eindp>eegs de grens tusschen de
gemeenten Geldrop en Heeze, stroomt in noord-westelijke

, richting midden door het huidige Geldropsche grondgebied
over een lengte van f 3780 meter en verlaat dit in het
noorden, voor een deel (1050 meter) de grens vormend met
de gemeente Nuenen. De Kleine Dommel heeft een door-

4
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stroomingsprofiel varieerend van 9-14 meter. De diepte
bedraagt 1-1.25 meter, terwijl de bodem ligt op 16.08 meter
boven N.A.P. pit riviertje -komt op het grondgebied der
gemeente Eindhoven, onder Eckart, in de eigenlijke Dommel.
Het water van de Kleine Dommel heeft van oudsher groote
beteekenis gehad voor de Geldropsche wollenstoffen-
industrie. De textielfabrieken, die voor de vervaardiging der
wollenstoffen groote hoeveelheden water noodig hebben,
speciaal voor het verven en het wasschen der stoffen, werden
steeds zoo dicht mogelijk bij dit riviertje gebouwd. Ook
thans bevinden zich nog de meeste textielfabrieken aan de
oevers van de Kleine Dommel. Het rivierwater kan vrij en
kosteloos door de industrie worden gebruikt, is zachter dan
leidingwater, hetgeen voor de productie meer gewenscht
wordt, terwijl aanwending van dit water een zuiniger zeep-
verbruik met zich brengt.
Behalve voor de industrie heeft het riviertje ook beteekenis
voor de afwatering der bouwlanden, daar verschillende
waterloopen tusschen de akkers en weilanden er in uit-
monden.                                                                           ·
Tenslotte heeft de Kleine Dommel een functie te vervullen
voor den afvoer van het afvalwater der fabrieken en met
de Beekloop zorgt hij voor den afvoer van het rioolwater:
Daar de woonkernen zich alle op de hooger gelegen gron-
den bevinden, brengt de afvoer van het rioolwater van de

: op het rioolnet aangesloten woningen geen enkele nioeilijk-
heid met zich.
Het andere riviertje, de Beekloop, is zeer klein, zooals de
naam reeds aangeeft. -Het heaft een bovenbreedte van
f 4 meter en een bodembreedte van 1-j.25 meter. Dit
riviertje ontspringt op de „Groote Heide" gelegen in het
zuid-westelijk deel van het huidige Geldropsche grondge-
bied, stroomt in noord-westelijke richting en komt in het
noorden ongeveer 550 meter verwiiderd van de grens met
de gemeente Nuenen  in de Kleine Dommel. De Beekloop
heeft hoofdzakelijk beteekenis voor de afwatering der.bouw-
landen gelegen·.in. de voormalige  emeente Zes Gehuchten,    .  i
terwijl het ten deele gebruikt wordt voor den afvoer van
het rioolwater.
Het oorspronkelijke centrum van Geldrop lag, zooals gezegd,
ingesloten tusschen beide riviertjes. De totale oppervlakte
bedroeg + 100 h.a. Daar de Beekloop de grens vormde tus-
schen de gemeenten Geldrop en Zes Gehuchten was het

5
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centrum, door laatstgenoemde gemeente ingesloten  in  het
westen en in het noorden, waar de gemeente Zes Gehuchten
aan het gehucht Klein Braa]chuizen grensde vanaf het punt
van samenvloeien van Beekloop en Kleine Dommel. Doch
°olc in het zuiden, waar geen riviertle de grens vormde,
werd het centrum door de gemeente Zes Gehuchten begrensd,
weer tot aan de Kleine Dommel.
De natuurlijke grens, gevormd door het kleine riviertje de
Beekloop, was van meer beteekenis dan men zou vermoeden.
Immers de gronden aan weerszijden van de Beekloop, vooral
aan de zijde van het centrum, zijn zeer laag gelegen. Zij
liggen op + 17.50 meter boven N.A.P., terwijl het hoogste
gedeelte van het centrum, n.1. bij de r.k. kerk, op 20.31 meter
boven N.A.P. ligt, hetgeen een verval beteekent van ongeveer
drie meter op een afstand van + 470 meter.
Ook de grens tusschen het centrum en de gehuchten Groot-
en Klein Braakhuizen wordt geaccentueerd door de lage
gronden, welke - voor een'deel sterk oploopend - langs
de Kleine Dommel gelegen zijn op 16.55 meter boven N.A.P.
Behalve die breede strook laag-liggende gronden, zijn over
het algemeen de gronden in deze gehuchten op f 20 meter
boven N.A.P. gelegen.
De gronden en de straten van het centrum, voor zoover deze
laatste niet kunstmatig verhoogd zijn, loopen vanaf de nk.
kerk duidelijk zichtbaar af, eenerzijds in de richting derKleine Dommel, anderzijds in de richting van de Beekloop.
Alleen in het zuiden, waar geen natuurlijke grens aanwezig
was tussdhen het centrum en de gemeente Zes Gehuchten,
liggen de gronden over een breedte van f 600 meter op
een hooger niveau dan de andere gronden die het centrum
omringen, n.1. op 19-20 meter boven N.A.P. Deze gronden
vormden dan ook de natuurlijke uitgangs- resp. toegangs-
poort van en tot het centrum der gemeente Geldrop. Het zal
geen verwondering wekken, dat tot het midden der vorige
eeuw de hoofdverbinding met de in het westen gelegen
gemeente Eindhoven over de zuidelijke gronden liep, n.1.
door de Heggestraat en via de gehuchten Hoog Geldrop en
Riel over den thans nog bestaanden Rielschen Dijk 2)
Vanuit het centrum liep ook over deze gronden de thans

2)   Op bijgaande kaart staat vermeld bij. de Heggestraat: weg naar Eindhoven.
De Eindhovensche weg, die thans de hoofdverbinding vormt met de gemeente
Eindhoven. kwam eerst in het midden der vorige eeuw tot stand en was een
geheel nieuwe weg. Zie hierover hoofdstuk IV.,

6
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nog bestaande weg naar de in het zuiden gelegen gemeente
Heeze.
Ook de gronden in de voormalige gemeente Zes Gehuchten
gelegen vertoonen een zeer verschillend niveau. De gehuch-
ten Hoog Geldrop, Hout, Hulst, Riel, Genoenhuis en Giizen-
rooi liggen 20-23 meter boven N.A.P., terwijl de overige
gronden op een gemiddelde hoogte liggen van 17-20 meter
boven N.A.P. De in het zuid-westen der voormalige gemeente  1
Zes Gehuchten gelegen „Groote Heide", een uitgestrektheid  van + 500 h.a. woeste grond met vennen en moerassen,
heeft een niveau van 22.8 tot 25.8 meter boven N.A.P.

7
In het centrum woonden in het begin S)  der  19e eeuw 813
personen in 131 woningen, welke lagen in de volgende
straten:
Meulenstraat 4) Bogerseind of Bogaardeind 8)
Langstraat .Laagstraat 9)
Grooten Heuvel 5) Kerkhofstraat 10)
Kleinen Heuvel 6) Hegstraatje 11)
Kerkstraat Burgstraatje 12)
Hoofdstraat 7) Wielstraat 18)
Er bestond toen reeds dezelfde 14) stratenindeeling, die thans
nog wordt aangetroffen. Het oude centrum is steeds het
middelpunt gebleven der Geldropsche gemeenschap;   niet
alleen is dit steeds de dichtstbevolkte woonkern geweest,

8)  De betreffende cijfers ziln uit het jaar 1811.
4) Thans Molenstraat.
5) Thans Heuvel.
6)  De verbreeding aan het einde der Langstraat· to. het huidige ziekenhuis.
7) Thans Hofstraat
8) Thans Bogardeind.
9) Thans Laarstraat                          '                                 '

10) Thans gedeelte van den Nieuwendijk vanaf de r.k kerk naar de Helze.
11) Thans Heggestraat
12) Thans gelegen tusschen het kantoor en de fabriek der firma Gebr. van Agt
13) Thans gelegen tusschen de fabrieksterreinen der n.v. Wollenstoffenfabriek
A van den Heuvel 8 Zoon en de Wollenstoffenfabriek H. Elicken 8 Zonen c.v.
14)  De thans bestaande Korte Kerkstraat bestond ook in dien tijd. maar kwam
niet onder dien naam voor. De toenmalige naam viel niet te achterhalen. Ook
moet bestaan hebben de Kruisstraat. waar deze lag. valt niet met zekerheid te
zeggen, waarsdfnlijk was het dat gedeelte van den tegenwoordigen Heuvel,
dat in de richting van de Langstraat smaller wordt
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maar hier waren van oddsher   de  belangrijkste  indJistrieiin
gevestigd. Het centrilm werd geleidelijk uitgebreid door dedichtere bebouwing aan het Bogardeind, langs den weg naar
Heeze,  in de Laarstraat,  die He .verbinding vormt  met  het
gehucht Hoog Geldrop,  (de kern der -voormaligd gemeente
Zes Gehuchten) en verder langs den Nieuwendijk d.i. langA
den rijksweg naar Eindhoven, terwijl in 1913 bij de tot stand
koming van de spoorwegaansluiting de Stationsstraat werd
aangelegd, die onmiddellijk aansluit aan de Kerkstraat.
De gehuchten Groot- en Klein Braakhuizen zijn van oudsher
elk door  een brug  over de Kleine Donimel  met het centrum
verbonden. In deze gehuchten woonden in het begin der
19e eeuw 488 personen, dus ongeveer de helft van het aantal
inwoners van het centrum. Er stonden ongeveer zeventig
woningen, voor een groot deel boerderijen, Waarvan de
meeste in Groot Braakhuizen lagen. bij het punt, waar de.  Goorstraat in de Sluisstraatkomt en verder  in de Goorstraat.
Eerst in later tijd ontstond een aaneengesloten bebouwingiir de Sluisstraat in de ridhting van het centrum. De natuur-
lijke gesteldheid  van ket terrein bracht mee, dat-men aan-
vankelijk bij het bouwen der woningen de hooger gelegen
gronden opzocht. De Sluisstraat heeft thans nog vanaf de
Goorstraat  tot de Dommelbrug, welke afstand · 300 meter
bedraagt, een verval van 1.72 meter:
In Klein Braakhuizen lagen de huizen vooraan langs den
Mierloschen weg en verder stonden er nog enkele in de z. g.
„Kievit", een kleine buurtschap in de richting Nuenen. Over
het gehucht Klein Braakhuizen liep de weg naar Mierlo-
Helmond met een aftakking naar Nuenen. Over Groot Braak-

, huizen bestonden een drietal verbindingswegen met dedorpen Lierop, Someren en Heeze.
Alle wegen waren zandwegen en ook de straten in het
centrum waren niet verhard.
De gehuchten Braa]chuizen zijn als woonkernen sedert het
begin van ileze eeu4 in beteekenis toegenomen, sinds name-
lijk in 1916 het gemeentebestuur begon met den aanleg der
Burgemeester ter Borghstraat en vooral sinds in 1930 het
partieel uitbreidingsplan Braakhuizen tot stand kwam, ten-
gevolge waarvan een r.k. kerk en meisjesschool werden
geboul*d·
De beide gehuchten zijn geleidelijk naar elkaar toegegroeid,
zoodat het onderscheid tusschen Groot- en Klein Braakhui-
zen in den volksmond bijna niet meer gemaakt wordt; de
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Geldropsche menschen spreken meestal kortweg van Braak-
huizen. De bevolking bestaat thans bijna uitsluitend uit
arbeiders.
De Zes Gehuchten vormden zes afzonderlijke woonkernen,
die ongeveer een kwartier gaans van elkaar waren gelegen;
tot het begin van deze eeuw waren het practisch uitsluitend
groepen van boerderijen.
De Zes Gehuchten hebben aanvankelijk behoord tot de
grondheerlijkheid Heeze, Leende en Zes Gehuchten. In 1798
kwam er in deze heerlijkheid een gemeentebestuur, terwijl
in 1811 deze 66ne gemeente in drie zelfstandige gemeenten
werd gesplitst. 15) Sindsdien is het meermalen voorgekomen,
dat de burgemeester van Geldrop tevens burgemeester was
van de gemeente Zes Gehuchten. Op 1 Mei 1921 hield de
zelfstandigheid der gemeente Zes Gehuchten op door de
anhexatie bij de gemeente Geldrop.
Geheel in tegenstelling met het oorspronkelijke Geldrop,
dat een min of meer stedelijk karakter vertoont in de bebou-
wing, heeft de voormalige gemeente Zes Gehuchten een lan-
delijk karakter.
Het gehucht Hoog Geldrop is de kern der voormalige ge-
meente Zes Gehuchten; hier bevinden ·zich sedert het einde
der  vorige  eeuw  d6  r.k.  kerk en scholen;  hier  en  in  de
gehuchten Hulst en Hout neemt de bebouwing het sterkst
toe. Deze laatstgenoemde gehuchten werden door den spoor-
weg min of meer 16sgemaakt van de overige en gingen zich
meer op het centrum van Geldrop oriEnteeren, daar ze   '
hierbij onmiddellijk aansloten. Anderzijds breidde zich het
centrum van Geldrop gedurende de laatste twintig jaren
meer en meer uit op het grondgebied van deze gehuchten,
vooral op dat van het gehucht Hulst, langs den rijksweg
n#ar Eindhoven.
De voormalige gemeente Zes Gehuchten deelde in den bloei,
die Geldrop in de laatste decennia gekend heeft. Tot de
ainexatie was het inwonertal zeer geleidelijk gegroeid, n.1.
van 800 zielen in 1815 tot 1302 in 1920. Tien jaren later in
1930   bedroeg het aantal inwoners 2233, terwill   het  ' aantal
woningen in deze periode gestegen was van 255 tot 444. Het                -
minst in dezen groei hebben gedeeld de gehuchten Riel,
Genoenhuis en Gijzenrooi. Deze kleine gehuchten staan nog

1                     -

15)  W. Meindersma: De Heerlijkheid van Heeze, Leende en Zes Gehuchten.
Zalt-Bommel. 1911, blz. 56.
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los van.de andere en los van elkaar;  zij zijn slechts door
zandwegen met de overige woonkgmen verbonden. Zij be-
staan uit enkele groepen van boerderijenr
Seddrt 1929-1930 is in den zuid-westelijken hoek der voor-
malige gemeente Zes Gehuchten een geheel nieuwe arbei-
derswijk gesticht. Gezien haar oorsprong en haar ligging
vormt deze wijk geen geheel met het overige deel der
gemeente Geldrop. De ruim vijf honderd arbeiderswoningen,
die in deze wijk staan, zijn door de n.v. Philips in de boven-
genoemde jaren op het Geldropsche grondgebied gebouwd,
vlak tegen de grens der gemeente Eindhoven; doordat deze
wijk practisch aansluit aan de bebouwing der gemeente
Eindhoven, vormt zij meer een geheel met laatstgenoemde
gemeente dan met Geldrop, met welks centrum de wijk niet
rechtstreeks verbonden is; bovendien werkt de bevolking
niet in Geldrpp doch in de gemeente Eindhop :n, voorname-
liik bij de n.v. Philips. Deze arbeiderswijk met ongeveer
2300 inwoners vormt onder den naam Tivoli een gpheel eigen
gemeenschap onderscheiden van die van Geldrop.
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.......alles, wat hler leeft,

spint, twernt of weeft"

HOOFDSTUK II.
.

HET ECONOMISCHE LEVEN VAN GELDROP

IN HET BEGIN DER 19e EEUW.

§    1.     Geldrop    als    heerlijkheid.     -     de     moeitijkheden    voor    de
industrie in de 18e eeuw. - de economische structuur van GeWrop

in het begin der 19e eeuw. - bloei der industrie in den
Franschen Tijd.

„Geldorp of Geldrop is ene Heerlijkheid en een Dorp, het
geen zeer regelmatig met straten gebouwd is, waarom ook
sommigen denken, dat dit Dorp ene Stad geweest zij."
„De Inwoners, die men op 1099 zielen schat, winnen voor
het grootst gedeelte, enige boeren uitgezonderd, den kost
met het weven van wolle lakenen; zij weven dezelven vrij
goed, zodat de fijnsten wel eens voor Leidsche of Ver\riersche
lakenen worden verkocht; er worden ook enige andere  ge-
streepte stoffen gemaakt." 1)
„De landbouw wordt hier niet sterk gedreven, het Dorp
bevat slegts 152 morgen zaailand, 112 morgen groezen en
29 morgen houtgewas. In 1805 vondt men hier maar 197
runderbeesten, dan het hoofdbestaan geven de fabrieken van
laken en andere gestreepte stoffen, want alles wat hier leeft, -
om   zoo te spreken, spint, twernt of weeft;" 2)

/

In de boven aangehaalde citaten wordt Geldrop dus aan-
geduid als een heerlijkheid en als een dorp, waarvan de
inwoners practisch allen hun bestaan vonden in de textiel-
nijverheid, terwijl slechts enkelen als bij uitzondering den
landbouw beoefenden.
Met de bespreking van Geldrop als heerlijkheid kunnen we

1) St Hanewinkel: Beschrijving der Stad en Melerij van 9-Hertogenbosch,

Nijmegen 1803, biz. 297-298.
2) S. van de Graaf: Historisch.Statistische Beschrilving van het Kontnkrilk
Holland. Deel I Departement Braband. Amsterdam 1807. blz. 464-465.
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binnen de doelstelling vandeze sttidie kori zijn. Immers door
de afschaffing der heerlijke rechten bij de Staatsregeling van1798 was het begrip heerlijkheid een begrip geworden .zonder
inhoud. De Heer van Geldrop werd.daardoor niet m66r dan

, een kasteelbewoner, wiens verhouding tot het maatschappe-lijk leven der plaatselijke gemeenschap elken juridischen
grondslag miste. Dit behoefde niet te beteekendn, dat de
kasteelbewoner zich daadwerkelijk geheel van de Geldrop-
sche gemeenschap moest losmaken, geenszins, het algemeen
belang zou hem kunnen blijven interesseeren, waaruit een
actieve behartiging daarvan op de een of andere manier

: zou kunnen volgen. Dit laatste is gedurende de geheele 19e
en het begin dezer eeuw niet het geval geweest.
De eigenaars van het kasteel en bijbehoorende goederen- hadden doorloopend hun hoofdverblijf elders; zoo verbleef
Hubertus Paulus Hoevenaar, die omstreeks het midden dervorige eeuw  eigenaar  werd  van het kasteel, gedurende-,tien-
tallen van jaren in Nederlandsch-IndiE en liet zibi belangen
te Geldrop door een rentmeester behartigen. Hieruit blijkt.dat zijn belangstelling niet op de eerste plaats naar Geldropuitging. Bovendien kon h6t maatschappelijk leven van
Geldrop, dat door de industrie Aterk eenzijdig geBriEnteerd

'.                   was, beter geleid worden door de ondernemers, die den oor'-
sprong der maatschappelijke problemen, gelegen- bij  de
industrie, van nabij kenden. Met veel vrucht hebben dan
ook de uit de Geldropsche fabrikantenfamilies voortkomen-
de burgemeesters met naast zich de ondernemers als wet-     '
houder of gemeenteraadslid het maatschappelijk leven van
Geldrop gedurende de geheele 19e eeuw geleid. Het is dan
ook de vraag of de invloed van den kasteelheer werd gemist.
Ofschoon het feit, dat men o.a. bij de totstandkoming der
verkeersverbindingen enkele malen een beroep heeft gedaan

-op de medewerking en steun van de Douairiere Van Tuyllvan Serooskerken van Heeze en Leende, bewijst, dat in
bepaalde gevallen ongetwijfeld de steun van een invloedrijk
kasteelheer welkom zou zijn geweest.
De heerlijkheid Geldrop heeft van 1462 tot 1769 toebehoord
aan het geslacht van Horn. In laaistgenoemd jaar ging zij
bij verkoop over han Adriaan van Sprangh te Leiden: Het'   kasteel  was   zoo

 

onderkomen,   dat  het   door de Schepenedzonder aanzienlijke reparaties als onbewoonbaar werd ver-
klaard. Er stonden practisch geen ramen meer in, t6rwijl

   de toren tot aan de beneden-verdieping zou moeten worden
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afgebroken en van een nieuwe,kap zou moeten worden            -
voorzien. 3)
Adriaan van Spbangh stierf in 1772 kinderloos te Leiden en  ·    -
vermaakte de heerlijkheid aan zijn nicht Catharina Petro-
nella Nobel, geb. te Heeze li November 1719, die huwde met
Paulus Eckringa; zij stierf te 's-Bosch 23 December  1791. In
i792 was Wilhelmina Eckringa van Sprangh, geboren op
10. October   1757 · te Heeze, als dochter van Paulus Eckringa,
Stadhouder van Peelland en Secretaris van Heeze en Leende,
in het bezit gekomen der heerlijkheid; zij huwde  op 4 Mei
1801 Mr. Pieter Losecaat, wonende te 9-Hertogenbosch, waar
zij zelf ook woonachtig was. Spoedig na het huwelijk ves-
tigde zich het echtpaar te Breda.
Het kasteel heeft in deze jaren voor de eigenaars niet meer                  -
beteekenis g.had dan als buitenverblijf, waar van tijd tot
tijd  werd  ver toefd.  Hoe  hoog of liever  hoe  laag het bezit
daarvan door hen werd aangeslagen, bljjkt uit een acte van
23  Juli 18064), waarin H. L. van den Broek als gevolmach-
tigde van Mr. Losecaat te Breda verklaarde te hebben Yer-
huurd: het kasteel van Geldrop met deszelfs tuinen,  boom-
gaard, visscherijen en verder toe- en aanbehoorende, alleen
daarvan uitgezonderd den daar nevenstaanden toren met het
fruit der boomen rondom denzelfden staande en wassende,
alle hetwelk hij verhuurder voor zijn prive-kebruik en dis-
positie reserveerende, aan den roomsch katholieken pastoor
Kivits voor de somma van f 53 en wel voor  den Rid van
12 Juli 1806 tot Beloken Paschen 1807.
Na haar dood vermaakte Wilhelmina Eckringa van Sprangh
het kasteel met bijbehoorende gronden 5) aan haar nicht Sara

8)  Protocol van Allerhande Acten 1762-1771. Recht Archief Geldrop, no. 64             -
folio 210. Rijksarchieven te 's.Bosch.
Uitvoerige gegevens omtrent de eigenaars der heerlijkheid zijn gepubliceerd door
J. A. M. van de Vilver in het .Nieuws- en Advertentieblad voor Geldrop en
Omstreken", 4e jrg., no. 33.

, 4)  protocol van Allerhande Acten 1806-1808. Recht Archief Geldrop. no. 69
folio 17. Rijksarchieven 's-Bosch.
5)  Ook als grondbezitter had de kasteeleigenaar in de eerste helft der 192 eeuw
weinig beteekenis. Bij de eerste kadastrale opmetingen te Geldrop omstreeks
1830 had Sara Hoevenaar. wonende te Breda, alleen in het centrum van Geldrop.
meestal rond het kasteel  elegen, slechts 16 h.a. 35 a. en 04 c.a. grond, terwill in
de gehuchten Brriakhuizen en in de gemeente Zes Gehuchten van haar geen
grond werd aangetroffen.
,Het is vermeldenswaard, wie op genoemd tijdstip de grootste grondbezitters
waren.
Van de totale oppervlikte grond ln de gehuchten Braakhuizen, n.1. 702 h.a.
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Hoevenaar te Breda. Het kasteel is sedert dien tot het begin
dezer eeuw steeds  in het bezit geweest van verschillende.
leden dezer familie, die ook niet geregeld hun woonplaats
te Geldrop hadden.
Eerst sedert 1912 wordt,het kasteel weer geregeld bewoond.
In genoemd jaar vestigde Mr. Hendrik, Nicolaas, Cornelis,
Baron van Tuijll van Serooskerken, die in 1881 gehuwd was
met Arnaudina Hoevenaar en oud-burgemeester van Voor-
burg was, zich voor goed te Geldrop. Dit feit was voor de
Geldroppenaren aanleiding om den nieuwen heer feestelijk
met een historisch-allegorischen optocht in te halen. Diens
zoon Jan Maximiliaan geb. te Voorburg 29 Mei 1886, heeft
van 1917 tot zijn dood in 1938 het algemeen belang van
Geldrop, als wethouder der gemeente, gediend.
Het behandelde verklaart, waarom in deze studie aan de
kasteelheeren te Geldrop geen verdere, aandacht besteed
wordt.
Tegelijkertijd en daarmede raken we het eigenlijke onder-
werp van deze studie, wordt Geldrop genoemd een dorp,
waarvan de inwoners voor het grootste gedeelte, eenige
boeren uitgezonderd, den kost winnen met het weven van
wollen lakenen.
Toen Hanewinkel omstreeks 1800 kenhis maakte met de
Geldropsche laken-industrie was deze reeds eeuwen oud en
hadden haar producten steeds een goeden naam gehad.
Reeds in het midden der 168 eeuw, toen Geldrop nog een
klein dorp was met slechts 82-87 woningen 6) en het aantal
inwoners op ongeveer 500 kan worden geschat,.waren de
lakens der Geldropsche industrie een gangbaar handels-
artikel. 7)
49 a. 09 c.a. had de gemeente Geldrop in eigendom meer dan de helft, nl
457 h.a. 10 a. 40 c.a., practisch uitsluitend heide en moeras.
De grootste particuliere grondbezitters waren:

in de gehuchten
in het centrum: Braakhuizen:
h.a. a. c.a.     h.a. a.   c.a.

Joost Verhoeven 2 13 74 42 05 10
Willem A. van den Heuvel 7118373630

''   Francis van Zeeland 6 90 65 16 41 91
Willem I. van den Heuvel         -   -   - 23  30  30

Het blijkt dus. dat de vooral in den Franschen tijd' rijk geworden fabrlkeurs
hun vermogen geheel of ten deele in grond belegd hadden.
6)  H. N. Ouwerling: Taxandria 1922, jrg. 29, biz. 21
7)  Z. W. Sneller: De Opkomst van de plattelandsnijverheld in Nederland in
de 17e en 18e eeuw. Economist 1928, jrg. 78. blz. 691.

t.
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In de 17e eeuw werd omtrent Geldrop aangeteekend: .,dat
„de Coop-lieden trafijck ende manufactuere van Wolle
„Lakenen daer seer voort gaet ende altijt gedaen heeft soo
„datter Coop-lieden sijn die hondert vijftigh ende twee hon-
„dert Menschen dagelijkcx werck-geven int maken der
„Wollen Lakenen midts daer seer populeus is" 8). Mogelijk
zijn de cijfers in dit citaat wel wat overdreven, ze willen
evenwel aangeven, dat er een vrij beteekenende industrie
was te Geldrop.
Een interessant beeld van de industrie in de 18e eeuw geven
enkele Schepen-acten, die als een overzicht van de moeilijk-
heden, waarmede zij te kampen had, bedoeld zijn en die,
zooals ze staan opgeteekend, hieronder worden weerge-
geven.
Op 12 Augustus 1728 verschenen enkele eerbare, bejaarde
mannen voor de Schepenen van Geldrop, die namens de
gezamenlijke Wolle Laakenmakers en Cooplieden ver-
klaarden:

„dat de Wolle Laakenen,  die in deese gemeente werden
gefabrieseert en gewerckt, alle werden gemaackt van seer
groove Wolle, die hier in de Meierije en Generalitift valt en
werd gewonnen, geldende in coop doorgaans het pont seven
oH agt st., welke Laakenen door de Coopluijden alhier in
haar huijsen en op de merckten inde Meierije eh Generalitijt   ,
winckels gewijse bij elle en oock klijnder maete aan de Inge-
zetenen werden verkogt en uitgemeeten voor een clijne prijs
en dat veell tijds die vercoopinge soo gering is, dat de costen
van verteeringe en karvragten daarvan diet konnen betaalen
en een en deselve Laakenen dikwijls verschijde Jaaren en
well vijftig maall ter merckt werden gebragt, eer die werden
verkogt, geldende omtrent in coop 28 st. d'ell.
Wijders verclaarende dat voor den Jaare 1687 off daar om-
trent de Laake-verkoopers deses Dorps op een geregtelijck
bewijs offverclaringebehoorlijk gesegelt die voors. Laakenen
voor Inlantse Laakenen vrij hebben ter maerkt gebragt in de
Generalitijt en weder thuijs gebragt, sonder daar eenig pas-
poort, inkomende of uitgaande regt van Licent of Toll te
halen off betaalen, sijnde geen plaats inde Meierije bekent,
daar int Generaale van soodanige groove inlantse Wolle de
Laakenen werden gefabriceert als alleenig in desen Dorpe,

8)  I. van Oudenhoven: Beschrijvinge van de Meijerije van 's Hertogen-Bossche.
9.Hertogenbosch 1670, blz. 31.
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'werdende die Wolle doorgaansl vtin de Boeren' ten dee16
door de Coopluijden voor gelt en oock op mangelinge 9):voor

' Laken ingekogt en door de vievers en spinsters op de selve
maniere·den arbijt betaalt omdat die geringe Coopmanschap
aande Coopluilden sooveell gelt niet• kan geven dat sij de
arbijders met kontani geld konnen betaalen. Eijndelijck ver-
klaarende dat de Laaken-voll-moolen in dese Dorpe leggen-
de op het reviertjen de AA; mits het wijnige water alle de
Laakenen alhier gemaaki wordelide niet kan vollen, de
Coopluijden genootsaakt sijn die in andere vreemde plaatsen
en lande met groote kosten te vervoeren om gevolt te
werden".
Uit deze acte 10) blijkt duidelijk op welk een primitieve wijze
de industrie werkte. De grondstof, de wol, werd bij de boeren
opgekocht en wegens h6t gebrek aan geld soms met het
afgewerkte product betaald, om dezelfde reden ontvingen
de arbeiders hun loon in den vorm van afgewerkte lakens.
De verkoop op de markten leverde zoo weinig op, dat de
onkosten van het vervoer niet konden worden goed ge-
maakt. Bovendien werd het bezoek aan de markten ernstig
belemmerd door de paspoorten en de uitgaande rechten,
welke. bij het bezoek aan de mairkten moesten worden

- betaald. Welke ernstige gevolgen deze paspoorten en uit-
gaande rechten voor de Geldropsche industrie en voor de

-.. algemeene welvaart van Geldrop dreigden te hebben, blijke
uit een acte van 6 October 1728, waarin weer door eerbare
mannen namens de gezamenlijke Wolle Lakenmakers en
Cooplieden voor de Schepenen werd verklaard: „dat den
Dorpe Geldrop in 't generaal zedert eenige jaren herwaarts
van jaar tot jaar verarmt en veragtert is, dat met relatie
tot de laken fabricq, die binnen den voors. dorpe wert      '
geExcerceert en waarop niet anders als grove inlandse Wolla
voortkomende van schapen in de Meierije of Generaliteijt
vallende wert verwerckt, het soodanig geschapen staat dat

.- indien deselve fabricq en waar van het meeste gedeelte der
inwoonders alleen moeten bestaan, als wordende aldaar maar
een weijnig landbouwerij geExcerceert, niet wordt ontlast
van het betalen van verscheijde kosten, als namentlijk onder .
anderen het continueel nemen van inlandse paspoorten, van

-.         de vo-Brmelde grove lakenen, di6 sij in de Meierij of Genera-
0)  Op mangelinge beteekent in ruil voor.

10)  Protocol van Allerhande Acten van 1721-1734. Recht Archief Geldrop.
no. 60 folio ongen. Rijksarchieven 's-Bosch.
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liteijt ter markt brengen en het betalen van uijtgaande regtvan 't verkogte, deselve fabricq niet alleen te gronde sal
gaan, maar ook dat daar uijt moet voortvlopijen, dat de
ingezetenen aldaar haar 's lants en dorpslasten niet meer
sullen kunnen opbrengen, dat in consideratie van de voors.
fabricq het dorp van Geldrop in de Gemeene Middelen
extraordinaar hoog is aangeslagen, bedragende deselve wel
twee verpondingen, dat ook deselve fabricq sedert eenige
jaren merkkelijk is vermindert en verarmt en wel soodanig
dat fabriecquers, die voor desen tien, twaalf en meer arbei-
ders in 't werk hadden, thans met twee A drie persoonen
haar werk komen te verrigten, in summa verclaren de com-
paranten dat soo wel het voors. dorp als deselver laken-
fabricq van jaar tot jaar niet beeter wort, maar merkkelijk
komt te .verminderen  en  dat tot redres vant selve geen ander
middelen konnen werden uijtgedagt als dat de voors. fabricq
behoorde te werden ontlast van het betalen van inlantse
paspoorten van laken bij haar van inlantse groove wolle
gefabriceerf en dewelke sij in de Generaliteijt of de Meierij
ter merkt brengen en mits ontlast van 't betalen vant regt
vant verkogte, gebeurende het meenigmaal·  dat  een  stuk
laken vijftig en meermalen ter, merkt werdt gebragt  eer
het verkogt is, waar van egter tellekens een inlantse pas-
poort moet werden gehaalt; ende verclaren  de drie eerste                 -
comparanten alsnog dat de onregtmatige afvordering wegens
het schrijven der inlantse paspoorten alleenlijk sedert om-
trent agt en veertig jaren door de bediende van de Admira-

-

liteijt is geintroduceert, sonder dat hij daar toe (voor sooveel
haar comparanten kennelijk is) bij eenig placaat of ordon-
nantie of reglement van den souvereijn oijt bevoegt of ge-
qualificeert sijn geworden, deselve comparanten seer wel
kennelijk sijnde dat de gemelde fabricquers en coopliedenin vorige tijden haar voors. groofe inlantse lakenen in de
Generaliteijt naar welgevallen ter merkt hebben gebragt enom te verwen ook wel verzonden, als dat deselve lakenen
dan moest zijn gemerckt met een dorpszegel.'
In deze acte 11) vinden we.de belangrijkste industrie belem-
merende factoren aangegeven. Daar waren allereerst die
kwellende inlandsche paspoorten, die voor elk vervoer van
lakens binnen de Gelieraliteit noodig waren, verder de druk-
kende uitgaande rechten, die mede de winsten van den wei-
11)  Protocol van Allerhande Acten van 1721-1734. Recht. Archief Geldrop,
no. 60 folio ongen. Rijksarchieven 's-Bosch.
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nig profijt opleverenden handel binnen de totaal verarmde
Meierij en Generaliteit ie niet. deden. Dan bestond nog de
hier niet uitdrukkelijk genoemde „Groote Brabantsche
Swijgende Landtol" ofwel „geleijde en paerdegelt" genoemd,
waarover elders vaak geklaagd werd. Van alle verioer bin-
nen de grenzen van Staats Brabant moest tol betaald
worden. Moesten b.v. de Geldropsche fabrikeurs met de onaf-
gewerkte lakens naar den Hoijdonkschen molen, gelegen
tusschen Breugel en Nederwetten, om ze te laten vollen, dan
moesten ze dezen tol betalen. Men kon met de lakens prac-
tisch geen voet buiten het· dorp zetten, of men stiet op de
een of andere belasting. Werd het economische leven aldus
direct bij den meest kwetsbaren levensader, n.1. de· afzet-
mogelijkheden der industrieele producton, zwaar getroffen,
anderzijds drukten belastingen als de Verponding, een
belasting op onroerend goed en de Gemeene Middelen, een
belasting op een groot aantal verbruiksgoederen 12), op den
ondraaglijke wijze, zooals uit de aangehaalde acte iA ge-
bleken. Een al te zwaar belastingstelsel tastte de welvaarts-
bronnen van de Meierij z66 aan, dat de bewoners economisch
tot een groote mate van machteloosheid afdaalden. 13) Gezien
de onmogelijke omstandigheden, waaronder de lakenmakers
moesten produceeren en verkoopen, vraagt men zich af, hoe
is het mogelijk, dat zij de industrie eenvoudig hebben kunnen
handhaven. Want de bovenaangehaalde klachten, die in het
begin der 18e eeuw werden geuit, werden tot het einde der
eeuw doorloopend herhaald.
Bij de vermelde moeilijkheden voegden zich in de tweede
helft der  18e eeuw nog enkele andere. Zoo werd in 176714)
vermeld, dat „de Verviersche laakens bij menigte in de ,
Meierij worden gebragt en dat de fabrikeurs van Laakens in            ,
den  Lande van Luijk en Keijdersbrab.and 15) de Wolle  hier
in de Meierij bij menigte komen opkopen t6t groot nadeel
van de fabriquers in Laakens van Geldrop"! Verder,  dat de
12) als wijn, brandewiln, azljn, bler, op 7 gemaal, stijfsel. vee, Zoutt· zeep,
brandhout, turf, steenkolen. lakens, paarden enz. van Velthoven. am. zle 18)
blz. 201.
13)     H. van Velthoven:  Stad en Meierij  van 's Hertogenbosch. Amsterdam  1935.
Dl. I, biz. 193. Over het belastingstelsel in het algemeen kan men ta.p. interes-
sante gegevens vinden. Zie hierover ook Th. Goossens: Het Arme Brabant
Rede 1929, Tilburg 1929.
14)  Protocol van Allerhande Acten van 1762-1771. Recht Archief Geldrop,
no. 64 folio 140. Rijksarchleven 's-Bosch.
16)  'Keijsersbraband is het Brabantsche gedeelte in de Zuidelijke Nederlanden.
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fabrickquers wel vier jaren achtereen de paspoorten hebben
kunnen krijgen voor drie weken, doch in Juli van dit jaar
1767 hebben zij die niet langer kunnen bekomen dan voor
8 dagen en in de maand November 1767 alleen voor 4 dagen.
Bovendien verklaarden enkele fabrikeurs, dat zij voor eenige
jaren vrij ter markt konden gaan in den lande van Luijk,
maar dat deze fabrikeurs daar niet meer konden komen
„wegens het betaelen van swaare importen daarop gesteld".
Het werd hoog tijd, dat aan de wantoestanden, die in de
Meierij heerschten, een einde werd gemaakt. Onder den
druk van de nieuwe denkbeelden omtrent de verhouding
tusschen staatsgezag en onderdanen, welke vooral na om-
streeks 1770 steeds luider werden verkondigd, besloot de
Raad van State bij resolutie van 30 December 1785 de bewo-
ners van Stad en Meierij gelegenheid te geven, al hun grieven
aan genoemden Raad kenbaar te maken. Naar aanleiding
daarvan werd een vergadering gehouden van Stadhouders
en Ordinaris Gecommitteerden van de vier kwartieren der
Meierij te Oisterwijk op 13 Februari 1786. Daarop werd
besloten, dat de vier stadhouders zich tot de regenten van
alle steden en dorpen, in hun kwartier gelegen, zouden wen-
den met het verzoek aan hen v6or 1 April d.a.v. al de
bezwaren op te geven, zoodat deze dan op de vergadering
van 10 April zouden kunnen worden besproken. 16)
De klachten, die de Drossaard en de Schepenen van Geldrop
hadden, werden in een brief van 16 Maart 1786 17) aan den
Stadhouder van het kwartier Peelland bekend gemaakt.
Hieruit moge tevens blijken, hoe weinig de ihoeilijkheden
sedert het begin der eeuw waren veranderd. Allereerst werd
geklaagd over „de exhorbitante hooge Gemeene Middelen,
waerin deze gemeente is aangeslagen, n.1. f 1260-2-4, welke
Somme voor het· grootste gedeelte door omtrent 40 inwoon-
ders moet gedragen en opgebragt worden, dewijl de overige
inwoonders nieest arme arbeiders of handswerklieden sijn,
welke bijna niets, immers seer weijnig, soo dat het selve
bijna geen naem kan hebben in de Gemeene Middelen kun-
nen betaelen, dat deze Gemeene Middelen ver boven het
Vermogen dezer plaats sijn, kan daer en boven blijken uit
de proportie tusschen de Verponding en de Gemeene Mid-
delen alhier, werdende de eerste betaald met f 682-5-0  de

16)  H. van Velthoven. a.w. blz. 240-250.
17) Register van Resolutien en Ordonnatien. Administratief Archief Geldrop.
B. 3, blz. 111.
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laaiste zoo als gezegt is met f 1260-2-4, zoo dat de Gemeene
Middelen omtrent het Dubbele der Verponding bedragen,
terwijl er geen Dorpen in de Meijerije sijn, waar de Gemeene
Middelen meer dan de Verponding bedragen.
Ten tweede dat de Lakenfabriquers, welke zich onder de
voors. 40 inwoonders bevinden, verre van in loco iets van
aenbelang te debiteeren, met hunne laekens de markten der
Dorpen van de Meijerije, om hun bestaen te soeken Inbeten
afloopen en dat, wijl sij in dat reguards telkens paspoorten
moeten halen, het veeltijds gebeurt, dat sij sich in de ver-
plichting bevinden, om genoegsaem van een en derselve goe-
deren, want veel word er niet verkogt, tweemaal en meer
paspoort te ligten en vervolgens, ieder reis een half percent
te betaelen, een last, die de winst soo al niet geheel absor-        '
beert deselve egter onizaggelijk doet dalen, een last, die de

, fabricqen doet quijnen, met een woord een last, die de voors
Gemeene Middelen verseld, deze plaets in cas desweegensniet werd voorzien, ten eenenmale in duijgen sal doen
vallen."
Hieruit blijkt, dat Geldrop in de geheele 18e eeuw met ont-
zaglijke moeilijkheden te kampen heeft gehad, die hoofd-
zakelijk hun oorsprong vonden in de maatregelen der lands-
regeering, die uit de wingewesten zooveel mogelijk inkom-
sten wilde halen.
Toen dan ook het oude regime was verdwenen en de omstan-
digheden zich politiek en economisch voor Brabant in gun-
stigen zin wijzigden, kon de Geldropsche industrie tot een
behoorlijke ontwikkeling komen.
We zullen thans een overzicht geven van de economische
structuur van het dorp in het begin der 19e eeuw.

.

***

De in het begin van dit hoofdstuk aangehaalde citaten gevenin enkele zinnen een zeer juist beeld van het economische
leven van Geldrop. De ter beschikking staande gegevens
bevestigen de boven aangehaalde schets volkomen.
We zagen reeds, dat het dorp bestond uit twee deelen, n.1.

1 het  centrum  en de beide gehuchten: Groot- en Klein Braak-
huizen. Niet alleen wat hun natuurlijke ligging betreft,
waren beide deelen van het dorp onderscheiden, ook in de
middelen van bestaan valt een beteekenend verschil te con-
stateeren. In de beide gehuchten hebben zeer weinig of geen
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fabrikeurs gewoond. Uit een opgave in Febr. 179518) blijkt,                       -
dat geen voorraad van laken, wol en streepen bij de bewo-
ners der gehuchten werd aangetroffen. De weinige land-
bouwers, die Geldrop telde (in 1810 n.1. 32), hebben onge-
twijfeld voor het meerendeel daar gewoond, hetgeen beves-
tigd wordt door de cijfers van den veestapel uit dezelfde
opgave van 1795.

In het centrum: In de gehuchten:
51 koeien 52 koeien
geen os                     21 ossen
12 paarden 7 paarden

De veestapel in de beide gehuchten was grooter ondanks
het feit, dat het aantal inwoners ongeveer de helft bedroeg
van dat van het centrum. Het centrum telde meer paarden,
omdat verschillende fabrikeurs een paard hadden. Joost
Vogelpoel,   die  in 1795 veruit  den  

grootsten voorraad  had
aan wol, miselane, enz. bezat zelfs drie paarden.
De fabrikeurs woonden dus bijna allen in het centrum. In
1806 telde Geldrop 37 fabrikeurs van wollen-lakenen en
wollen-manufacturen. Tot en met 1809 blijft het aantal
fabrikeurs vrijwel constant, het varieert tusschen de 36 en 38.
Aan de hand van het bevolkingsregister van 1810, waarin
achter de namen der inwoners de betoepen staan vermeld,
kunnen we een beeld geven van den maatschappelijken
opbouw van het dorp in die jaren.
Geldrop telde in 1810, 1298 inwoners. Hiervan waren:
43 fabrikeurs van wollenlakens

106 wevers
102 spinners (86. mannen en 16 vrouwen)

.     39 scheerders

8  garenwinders (4' mannen en 4 vrouwen)
31 werklieden (25 mannen en 6 vrouwen)
31 knechten
42 dienstboden
32 landbouwers.

Verder worden genoemd:
1 pastoor 1 kapelaan
i gemeente-secretaris 5 militairen in act. dienst

18) „ auwkeurige Staat van granen, zaden. koeien, paarden, wol, lakens, enz.
opgesteld  door de Schepenen van Geldrop  in Febr. 1795."  Gem.  archlef  Geldrop.
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1 ontvanger der belastingen   1 brouwer =
1 molenaar 1 onderwijzer
1 schout 1 kuiper
5 winkeliersters 5 schoenmakers
3 hoefsmeden 1 mandenmaker
1 glazenmaker 5 bakkers
3 slagers 3 kappers
7 timmerlieden 9 kleermakers
1 voerman i schaapherder
2 waschsters 4, messenmakers
5,herbergiers 5 naaisters
2 kooplieden 12 waarvan beroep onbekend.
11 stonden ingeschreven als kostgangers, dit waren meestal,
jeugdige personen. Tenslotte waren er 195 gehuwde vrouwen
en 570 kinderen. Het aantal gezinnen kan geschat worden
op + 200.
Van de 522 personen, die volgens het toenmalige bevolkings-
register een beroep *uitoefenden, waren  er 329 ofwel  630/0
direct in de textielnifverheid werkzaam. De meeste fabri-
keurs hadden een knecht en een dienstbode. Men mag gerust
aannemen, dat ook deze de fabrikeurs in het productieproces
behulpzaam waren; zij vertegenwoordigden  12 0/0, zoodat
nog een vierde deel van hen, die een maatschappelijke func-
tie uitoefenden, overbleef, dat niet rechtstreeks met de laken-
fabricage te maken had. Hun bestaanszekerheid hing even-
weI ten nauwste met het wel en wee der textielnijverheid         1
samen. Immers een groot deel der in de industrie verdiende
gelden was een bron van inkomen voor deze groep der
bevolking.
De uitspraak van Servaas van de Graaff, boven dit hoofd-
stuk geplaatst, was dus niet overdreven. De welvaart van ·
Geldrop hing geheel af van den bloei der textielnijverheid.
Uit het feit, dat de woningen in het noorden van het centrum
tot aan den Dommeloever waren gebouwd, terwijl de
fabriekjes of· liever werkplaatsen achter de woonhilizen
lagen, kan afgeleid worden, dat het water uit de Kleine
Dommel voor de bereiding der lakens van groote beteekenis
was. Dit wordt bevestigd door de verschillende aanvragen
door fabrikeurs aan het pgemeentebestuur gericht ter ver-
krijging van een vergunning, om een „spoel" of vlot te mogen
aanbrengen in de Kleine Dommel, in de meeste gevallen
bij het wiel, d.w.z. de verbreeding der Kleine Dommel, die
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\ over een lengte van + 200 meter de grens vormde tusschen
het centrum en Groot Braakhuizen. In 1810 dient Willem
Jan van den Heuvel een dergelijk verzoek in, om een „spoel"
te mogen aanbrengen op het einde der Wielstraat, tusschen
de erven van J. Vogelpoel en P. Verbeek, beiden fabrikeurs.
Ook Fr. van Zeeland fabrikeur wil op 2 Mei 1811 een „spuul"
aanleggen aan de zuidzijde van de Wielstraat.
Over het verloop van het productieproces in die jaren is
weinig bekend. Vast staat, dat de voornaamste werkzaam-
heden als het weven en het spinnen en wat daarmede direct
verband hield, in de woningen der wevers en spinners ge-
schiedde. De specifieke werkzaamheden, die in de werk-
plaatsen der fabrikeurs plaats vonden, zullen waarschijnlijk
geweest  zijn: het wasschen  der  ruwe  wol, het scheiden  der
wol met olie door schrobbelaars of kaarders om ze geschikt
te maken voor het spinnen. Verder zullen de geweven en
gevolde lakens daar nabewerkingen hebben moeten onder-
gaan als ruwen, drogen en scheeren.
Voor het vollen der lakens bestond te Geldrop een volmolen.
Op  Hanewinkel 19),  die  in 1798 Geldrop bezocht, heeft  de
molen een bijzonderen indruk gemaakt. Hij maakte in een
van zijn brieven extra melding van dezen molen: „Ik vergat
te melden, dat te Geldrop twee grote moolens zijn, die door
het riviertjen de Rul of Kleine Dommel gedreeven worden.
Zij staan aan beide zijden van deeze Beek, de eene dient tot
het maalen van graanen, de andere is een olie- en vol-
moolen; deeze laatste  heb  ik met 0Dlettendheid  en met  ge-
noegen beschouwd, wijl in deezen moolen te gelijk door
eenen man deeze beide zaaken, het olie slaan en het vollen,

N

eigenlijk vullen, worden waargenomen.
Deze molen was toen reeds zeer oud ; in 1670 werd hij door

19)      [St. Hanewinkell: Rae  door de Majorij  van 's Hertogenbosch  in den Jaare
1798. Amsterdam 1799, blz. 57.
Hanewinkel maakte nog enkele vermeldenswaardige aanteekeningen: ,,Geldrop
zou een welvaarend Dorp weezen. wanneer de Inwooners er beter orde op
hunne zaaken stelden, doch de coffie en lenever (mannen en vrouwen gebrulken
deeze dranken zonder onderscheid in eene vrij groote hoeveelheld) verslinden
hier ontzaglijk veel tild en geld." a.w. biz. 53.
,,Het charakter der Geldorpenaars verveelde mij geweldig; hun onop-
houdendlijk zweeren en ijslijk vloeken kon ik niet verdraagen, veel minder hunnen
haat tegen de Protestanten, die ik dikwills moest hooren; altijd schimpte men
op de Geuzen, als ik er bij was. denklijk omdat men dacht schoon ik alles
vermijde; .deeze is ook een verdoemde Ketter":' a.w. biz. 54-55.
Toch vond Hanewinkel  het de moeite  waard ' om vier dagen te Geldrop te blijven.
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van Oudenhoven reeds vermeld. De capaciteit van dezen
molen was evenwel niet groot genoeg om alle lakens te
vollen, welke te Geldrop weiden gefabriceerd, zooals in een
reeds eerder vermelde acte van 1728 werd geconstateerd.
De lakens moesten dus ten deele in een molen buiten Gel-
drop gelegen gevold worden In de 18e eeuw geschiedde ditin den volmolen onder Hoijdonk, gelegen tusschen Breugel
en Nederwetten.
De geringe capaciteit van den watervolmolen en de drukke

-

bedrijvigheid in de lakenindustrie gedurende den Franschen
tijd moeten voor vele .fabrikeurs aanleiding geweest zijn,

-            een tweeden volmolen op te richten. In 1813 beschilcten de
Geldropsche fabrikeurs over een door wind gedreven vol-
molen, tevens koren- en boekweitmolen, gelegen in de
gemeente Zes Gehuchten; deze volm6len  was het eigendomvan 21 Geldropsche fabrikeurs.
Op 3 Februari 181320) werd deze inolen verpacht aan Joseph
de Roos, molenaar te Oerle. Enkele punten uit dit contract
verdienen de aandacht. De pachter moest eerst de lakens
vollen van de eigenaren en mocht niet meer rekenen dan
66ngulden·en 16 stuivers voor ieder stuk. Als er geen onge-
volde lakens van de participanten in den molen aanwezig
waren, mocht hij voor andere dan genoemde fabrikeurs
volldn en zooveel Vollooll rekenen als hij wilde. Werden de
lakens beschadigd, dan moest de pachter de eene helft, de
eigenaar de andere helft betalen. Twee leden van de parti-
cipanten zouden in dat geval de schade taxeeren. De molen
werd verpacht voor 260 gulden per jaar. Op 15 December
1818  werd deze molen verkocht 21), omdat  het te groote
aantal eigenaren bezwaren  met zich bracht.22) Als lastheb-
bers der 21 fabrikeurs bij dezen verkoop traden op Adr. van
Gaal, timmerman, Willem A. van den Heuvel, bierbrouwer
en Francis Knaapen, fabrikeur.
De molen werd ingezet op f 3700 door Frans van Zeeland,
terwijl hij bij den definitieven verkoop in eigendom over-ging aan Baron Theodoor Jean Victor de Heusch 28)  van de
20) Notarieele acten. Collectie Notaris I. Velsen. Rijksarchief Noord-Brabant
te 9-Hertogenbosch.
21) Zie onder   20).
22) Waarschijnlijk bestonden die bezwaren hierin, dat enkele fabrlkeurs waren
overleden, waardoor het aantal eigenaren door de meerdere erfgenamen toenam.
23)  De water-volmolen, tevens koren- en ollemolen was in 1805 eigendom van
Freule de .Heusch, mogelijk familie van genoemden Baron de Heusch. die in
1828 ook dezen molen in eigendom had.
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Zangerije, particulier wonende te Vliermal, Provincie Lim-
borg, voor de som van f 3750.
Behalve in de twee genoemde molens werden de lakens ook
nog buiten Geldrop gevold. In 1817 en 1820 was dit nog het
geval.
Op 9 Juni  1817 werd een contract 24) afgesloten tusschen de
fabrikeurs Jan van den Heuvel, Jan Verbeek en Hendrik
Versleetiwen met den bouwman Francis Bernards te Zes
Gehuchten.
Bernards moest dagelijks de lakens der contractanten met
de kar van Geldrop naar den molen te Wolfswinkel ver-
voeren, indien er vijf of meer stukken werden opgegeven.
Wolfswinkel was een gehucht tusschen Son en St. Oeden-
rode, dus oI; eed voor die dagen vrij grooten afstand van
Geldrop gelegen. 's Maandags moest hij altijd naar Wolfs-
winkel rijden of er vracht was of niet. 25) Voor anderen dan                       -
de voornoemde fabrikeurs mocht hij geen lakens vervoeren.
Bernards ontving voor vracht 13 stuivers per stuk.
In die jaren werden tal van dergelijke contracten afgesloten,
om de goederen naar den volmolen te Wolfswinkel te doen
vervoeren.
Betreffende het verven der lakens zijn geen nauwkeurige
gegevens te vinden en het staat geenszins vast, dat allb lakens
te Geldrop gefabriceerd in het begin der 19e eeuw daar
werden g-everfd. Uit de eerder aangehaalde acte van
6 October 1728 bleek, dat de lakens voorzien van een dorps-
zegel werden verzonden om ze te laten verven. In de 18e
eeuw geschiedde het verven der lakens voor de Geldropsche
fabrikeurs te Aken en Maastricht. 26) Dit geldt evenwel niet

24) Zie onder  20).
25) Dit hield zeer waarschijnlijk verband met het vervoer van urine, die bil            -
het vollen gebruikt werd. In genoemde acte werd immers vermeld, dat Bernards
de ledige .,plsvaten". welke op den molen dagelilks gevonden werden, moest
medebrengen en bil de eigenaren terug bezdrgen.
Ook te Tilburg werd de urine veelvuldig gebruikt
Hanewinkel teekent hleromtrent aan:
,,Het  weven, van wollen Lakenen geeft  hier aan duizenden menschen   den  kost                                    '
Zelfs geeft deze handtering hier enen tak van handel, welke men elders vruchten-
loos  zou zoeken, naamlijk Menschenwater (urine). hetwelk  tot de wollenlaken-
rederij volstrekt onontbeerlijk is. In sommige arme huisgezinnen wordt j arlijks
wet voor ddrtig of veertig guldens hiervan verkocht."
S. Hanewinkel: Beschrijving der Stad en Meierij van 's Hertogenbosch. Nijmegen
1803. biz. 485.
26)    H. van Velthoven: Stad en Melerij van 's Hertogenbosch. Amsterdam  1935,
dl. I, blz. 335.
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voor alle lakens te Geldrop gefabriceerd; immers in 1741
werd bij een inventaris 27) van meubelen aangetroffen een
blauwkuip, een verfton en een „buijl blauwsel". Bij een
anderen inventaris 28)3  opgemaakt  op 30 September  1767,

· werden zelfs verfstoffen 29) genoemd  en  wel:
omtrent honderd pond Erfortsche weijdt
zeven pond galnoten en dertig pond koperrood
15 pond sumak en 12 pond mul
een partijtje indies en provencehout.

Ook werden in denzelfden inventaris verschillend gekleur-
de lakens genoemd als bruijn, wit, pisblauw, blauw, ligt
blauw, bloemerant 80), swart, mantelblauw e.a. Lakens van
deze kleuren kwamen ook in andere inventarissen voor; dit
behoeft evenwel op zich nog geen bewijs te zijn, dat er te
Geldrop geverfd werd, als beter bewijs kan gelden het vaak
voorkomen van blauwkuipen in de inventarissen. Het staat
dus vast, dat er reeds in de 18e eeuw te Geldrop lakens
werden geverfd.
Het komt mij voor, dat men het verven te Geldrop in dien
tijd niet te hoog· moet aanslaan. De kwaliteit der gebruikte
verfstoffen was over het algemeen vrij twijfelachtig;  waar-
schijnlijk hebben de fabrikeurs bovendien met een twijfel-
achtige deskundigheid die verfstoffen gebruikt. Het is op-
vallend, dat zelfs  in 1810 onder de vermelde beroepen  nog     '
geen ververs genoemd worden, terwijl het verven toch altijd
een afzonderlijk beroep was, waarvoor zeer veel deskundig-
heid was vereiseht. Het verven te Geldrop heeft zeker niet
onder contr6le gestaan, zooals dat in de steden het geval is
geweest, waar omtrent het verven strenge voorschriften gol-
den als gevolg van de gildebepalingen. Daar in Ge]drop geen
gilden hebben bestaan, hebben de fabrikeurs vrij willekeurig
de verfstoffen kunnen aanwenden. Slechts 66n keer is bij het
onderzoek gebleken, dat te Geldrop een gilde zou hebben
bestaan. Op 12 Mei 1787 31) compareerden voor de Schepenen
der heerlijkheid Geldrop Geerit van Hooft, Francis Sloots,
27)   Uitgedane koop: huur- en pachtcedullen 1736-1760. Recht. Archief Geldrop.
no. 73. Rijksarchieven 's-Bosch.
28)  Protocol van Allerhande Acten van 1762-1771. Recht. Archlef Geldrop,
no. 64 folio 129. Rijksarchieven 's-Bosch.
29)  In bijlage I worden deze verfstoffen nader omschreven.
30)  Bloemerant was een kleur. die vaak vermeld wordt maar waarvan nlet
kon worden achterhaald, wat er mede wordt bedoeld.
31)  Protocol van Allerhande Acten van 1782-1800. Recht. Archlef Geldrop.
no. 67 folio 104. Rijksarchieven 's-Bosch.
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Joost Muijters en Adriaen van Hooft, inwoonderen alhier,
alle Deekens van het Gilde der Laekenweverijen en Droog-
sckeerderijen binnen deeze voorschreve Heerlijkheid, de-
welken bekennen en verklaeren, sooals bekennen en ver-
klaeren bij ende mits deezen, dat Peeter van Coll, geboortig
en gewoond hebbende te Gennip, onder het hertogdom van
Cleeve, zijn proeve als Laekenwever en Droogscheerder
alhier in het voors. Gilde heeft gedaen, als meede dat den-
zerve meede Deeken onder voors. Gilde is en eindelijk dat
denzelve van Coll het vollen van voors. wolle Laekenen
meesterlijk alhier ten teiden sijner inwooning heeft gedaen.
Dat we hier met een gilde te doen zouden hebben in den
eigenlijken zin van het woord, is onwaarschijnlijk. Deze
hebben op het platteland in Brabant niet bestaan. Had in
Geldrop een gilde bestaan dan zou een dergelijke belang-
rijke organisatie wel meermalen genoemd zijn geworden;
mogelijk bestond er tijdelijk een soort afspraak tusschen de
Geldropsche fabrikeurs. Van een verversgilde is in elk geval
geen sprake geweest, ververs van beroep waren er, zooals
gezegd, te Geldrop geen. De fabrikeurs hebben dus de verf-
stoffen geheel krij kunnen gebruiken; het koopend publiek
zal ook wel geen hooge eischen gesteld hebben, daar de
menschen in de dorpen van de Generaliteit, in hun schamel
bestaan, niet veel-eischend zullen zijn geweest. De fabri-
keurs, die hun lakens goed deskundig geverfd wilden hqb-
ben, zonden deze naar de steden als Aken en Maastricht.
Dat er te Geldrop op het einde der 18e eeuw en later fabri-
keurs waren, die het verven behoorlijk wilden kennen, kan
hieruit blijken, dat op 9 Januari 1767 een geboortebewijs en
een bewijs van goed gedrag werd afgegeven voor Joost Jan
Vogelpoel, die zich buiten Geldrop en de Meierij ging be-

- geven naar Experfelt, onder het gebied van den keurvorst
van de Pals en andere landen, steden en provinciBn „om
het Blauw en ander6 Verve te Leeren". 82)  Dit moet wel
dezelfde Vogelpoel geweest zijn, voor wien op 21 October
1815 33) onroerende goederen werden verkocht, waarbij uit-

.

32)  Protocol van Allerhadde Acten 1762-1771. Recht. Archief Geldrop. no. 64
folio 80. Rijksarchieven 's-Bosch.
33) Joost Vogelpoel. geboren te Geldrop in 1750. trok zich in 1815 uit zaken
terug en vestigde zich te Woensel. Spoedig daarop is hij gestorven. Zijn vrouw
liet  op 2 September 1816 publiek meubilaire goederen verkoopen.  die  f 4083.-
opbrachten. Bij dezen verkoop waren 676 koopers.
Notarieele Acten. Collectie Notaris Velsen. Rijksarchieven te 's-Bosch.
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drukkelijk verklaard werd, dat buiten den boedel vielen
-       o.a. blauwkuipen en verfketels. Misschien is het feit, -dat

Joost Vogelpoel de kunst van het verven kende en voor de
toepassing daarvan over de noodige installaties beschikte,
wel de oorzaak geweest, dat het hem in zaken goed is gegaan.
Bij den denoemden verkoop, die gesplitst was in zestig afzon-
derlijke koopen, - welke •verkoop   voor  h6t   dorp   wel   een
bijzondere gebeurtenis moet zijn geweest, - werden de
onroerende goederen ingezet voor de beduidende som van
f 27.113. Daaronder waren dus nog niet begrepen de weef-
getouwen, verfketels, blauwkuipen, droogramed, droog-
banken enz. Gezien dit groot bezit is het niet onmogelijk, dat

' de technische installatie van het bedrijf van Vogelpoel een
voorsprong had op die van de overige Geldropsche fabri-
keurs en wil het feit, dat hij de lakens in eigen bedrijf
verfde, nog geenszins zeggen, dat dit ook door de overige
fabrikeurs geschiedde. Hoeveel fabrikeurs zelf geverfd
hebben, valt niet te zeggen. Zou het feit, dat in Februari
1795 veertien fabrikeurs klaagden over het gebrek aan verf-
stoffen, een indicatie kunnen zijn voor het totale aantal fabri-
keurs, dat in eigen bedrijf verfde? Zou dit het geval zijn,
dan ware n er ongeveer 26, die niet zelf verfden. In den
Franschen tijd, toen de zaken goed gingen, is het aantal zelf-
vervende fabrikeurs zeker toegenomen.
Meh behoeft er heelemaal geen bewijs van achterlijkheid
der Geldropsche industrie in te zien, wanneer in het begin
der i#e eeuw de lakens te Geldrop gefabriceerd, daar nog

-      niet alle werden geverfd. Zelfs in Tilburg,' waar de wol-
lenstoffenindustrie  zich  in  de, 18e  eeuw  door haar bijzon-
der beschermde relatie met de Hollandsche steden, had' kunnen ontwikkelen, lieten in het begin der 19e eeuw
nog verschillende fabrikeurs hun lakens o.a. te Ratter-
dam verven. 84)
Vermeldenswaard is in dit verband nog de volgende ver-
klaring, die als een bewijs kan dienen, dat in het begin der
19e eeuw het geheele productieproces der wollenlaken-
fabricage le Geldrop kon plaats vinden. Op 17 Maart 1808
verschenen voor de Schepenen van Geldrop Peter Fransen,

34) Nemnich schreef  in 1809 (Orginal  Beitrage  enz.,  blz.  47):   „Es  wird  auch
in Rotterdam, und zwar grasztenteils fur Rechnung def Fabriken in Tilburg,
Tuch' gefarbt  und bereitet- Aldus aangehaald  in  de  Nie's: De ontwikkeling
der Noord Nederlandsche Textielververij van de veertiende tot de achttiende
eeuw. Leiden 1937. biz. 254. noot 71.
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Jan F. van Zeeland, Antonie van Zeeland, die verklaarden
zoo voor haar zelven alsmede voor de verdere laken-fabri-
keurs wonende te Geldrop, dat door haar op heden aan
het gemeentebestuur van Geldrop zijn overgegeven 24 sta-
len van de door haar gefabriceerde lakens, welke ingevolge
decreet van Z.M. den Koning v,n 8 Oct. 1807 no. 59 en
nadere decisie van 2 Jan. 1808 zullen gezonden worden
naar de tentoonstelling, die dit jaar zal plaats hebben bin-
nen Utrecht bedragende een getal van 150 stukken en 25
ellen ieder stuk, deze lakens zijn van den beginne af aan
op de fabrieken binnen deze gemeente gefabriceerd en
geverfd en dus wezenlijk een voortbrengsel der Holland-
sche fabrieken. 35)
Uit een opgave van 18 October 1810 door den burgemeester
gedaan,   zijn de inkomens bekend van enkele fabrikeurs:

Joost Vogelpoel 2000 francs 36)  =  f 985.-
Josephus Verhoeven 1500 francs - f 739._
Peter Verbeek 1200 francs - f 592.-
Govert Versleeuwen   )
Govert van Stratum ) 1000 francs = f 493.-

Verder hadden Peter Fransen, Hubert Prinsen en Jan F.
van Zeeland elk een inkomen van 800 francs = f 395.-
en Antoni Fransen, Francis van Zeeland en Willem Jan
van den Heuvel elk een inkomen van 700 francs = f 345.-.
Onder de hoogst aangeslagenen in de belasting op 8 Aug.
1811 vielen bovengenoemde Vogelpoel, Verhoeven, Ver-
sleeuwen, Verbeek, W. J. van den Heuvel en ook Willem
Adriaan van den Heuvel. Deze laatste was reeds verschil-
lende jaren driemaal patentschuldig, omdat hij behalve
lakenfabrikeur ook brouwer en brander was. De 66 fles-
schen brandewijn ter waarde van f 57.75  die  in  1814  aan
de Pruisische en Russische troepen moesten worden gele-
verd, zullen wel uit zijn branderij afkomstig geweest zijn.
Ook de fabrikeurs moesten voor de vermelde troepen lakens
fabriceeren. In 1814 werd hiervoor 135% el blauwlaken
afgeleverd ter waarde  van  f 975.73%.
De fabrikeurs verzorgden zelf den verkoop van hun pro-
35)    Protocol van Allerhande Acten  1806-1808. Recht,Archief Geldrop, no. 69
folio 84. Rijksarchieven te 's-Bosch.
86)     20   francs   (gouden   Napoleon)-  was   gelijk   aan   f 9 17 stuiver en 144/203
penning.
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ducten. Zij bezochten als kramer de markten, op plaatsen
bijna alle binned de huidige provincie Noord-Brabant ge-
legen. Een enkele bood zijn waren langs de huizen te koop

, aan. Meerdere fabrikeurs dreven een winkel in koffie, thee
en ·tabak, garen en lint, ellewaren en andese artikelen als
zout  en  zeep. /Van enkele ofabrikeurs wordt vermeld,  dat  zij
tapper waren van bier en jenever.
De winkels hadden een verdere beteekenis dan de sim-
pele vermelding zou doen vermoeden. Immers in Geldrop
bestond de gedwongen winkelnering. Deze was hier even-
als te Helmond de ware oorzaak van de heerschende ar-
moede onder den gemeenen man. 37) Omtrent de loonen is
het volgende bekend. Een wever verdiende in het algemeen
12 stuivers daags, een spinster 8 A 9, een schrobbelaar 10
A 12, een droogscheerder 12 A 14 en een nopster 8 4 10 stui-
vers per dag. 38) Een spinster werd per streen betaald. Een
schrobbelaar per pond.

In deze jaren, vooral   1810 - 1811 - 1812, heeft de Geldrop-
sche industrie een zeer grooten bloei beleefd, zooals nog

1
nader zal worden aangetoond. Er werkten in 1811 in totaal
1000 arbeiders in de industrie, hiervan waren er 400 woon-

-·.l   achtig te Geldrop, terwijl  er 600 arbeiders  uit  omliggende

  plaatsen kwamen werken. Het aantal inwoners bleek te
gering in verhouding tot de heerschende bedrijvigheid. Dat
Geldrop, wat het aantal inwoners betreft niet alleen absoluut,
maar ook relatief klein was, blijkt uit een vergelijking van
het getal inwoners met dat van omliggende plaatsen. In 1813-
had  Geldrop een bevolking  van 1298 zielen 39),  terwijl
Mierlo 1618, Heeze 1615, Leende-1-434--Nirelieren Gerwen
1759 inwoners telde. 40) De welvaart in die dagen deed de
bevolking van Geldrop in enkele jaren aanmerkelijk toe-
nemen. In 1815 immers bedroeg het aantal inwoners 1443,
dit is een vermeerdering van 145 personen in 4 jaren, dus
voor  dien  tijd een beteekenend. accres. Het aantal huizen

37)  Mr. C. van Breugel: .,Beschreevene Staat van de Melerilen" 1791. Hand-
schrift in de bibliotheek van het Provinciaal Genootichap van K en W. te
's-Hertogenbosch.
88)  S. van de Graaff. a.w. blz. 465.
39)  Bijna alle inwoners waren Roomsch Katholiek. slechts zeven waren anders.
denkend, n.1. gereformeerd.
40)   Coll. H.RB. C.5 .,Statistisch tafereel van het Departement der Rhijnmonden
in 1811".
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vermeerderde van 202 in 1811 tot 312 in 1815, ofwel met
540/o. Het aantal fabrikeurs was intusschen ook toegenomen
tot 57 in 1816. Het is nauwkeurig bekend, in welke straat
deze woonden. Zoowel op den Grooten Heuvel als in de
Langstraat woonden 11 fabrikeurs.   In de Kerkhofstraat
woonden er 10, in de Meulenstraat 7, in de Kerkstraat zoo-
wel als in de Hofstraat 4, op Bogerseind 3, op den Kleinen
Heuvel en op Braakhuizen 2 en verder in het Hegstraatje,
het Burgstraatje en het Kleinstraatje elk 66n.
Het aantal werklieden in 1816 bedroeg bij 14 fabrikeurs
ongeveer 24, bij 31 ongeveer 12, bij 6 drie werklieden en
verder waren er zes fabrikeurs, die geen knecht in dienst
hadden. De goederen werden deels verzonden naar Gel-
derland, Holland en Zeeland, maar in hoofdzaak werden ze
binnen de Provincie verkocht. 41) Bijna alle fabrikeurs gin-
gen de markten en kermissen af. De lakens werden per kar
daarheen vervoerd. Voor zoover de fabrikeurs niet over
eigen paard  en kar beschikten, werden contracten 42)  af-
gesloten met landbouwers om de lakens naar de markten
te vervoeren. Zoo gingen de fabrikeurs Evert Muijters, Hen-
drik Princen, Joost Verhoeven op 18 Februari 1818 een over-
eenkomst aan met Francis Schellkelaars, bouwman te Zes
Gehuchten, waarbij laatstgenoemde zich verplichtte om het
geheele jaar door de lakens van de genoemde fabrikeurs
naar de.markten, welke deze fabrikeurs zouden aanwijzen,
met paard en kar te vervoeren.
Meerdere van dergelijke contracten werden ten overstaan
van   notaris J. Velsen te Geldrop gesloten.   Zoo   kwam   op
4 Februari 1820 de overeenkomst tot stand tusschen de fa-
brikeurs Govert van Stratum, Willem Swinkels, Frans van
Woerkom eenerzijds en Martinus van Lieshout anderzijds,
waarbij van Lieshout op zich nam om het geheele jaar de
pakken met lakens der cont]:actanten naar de markten te
vervoeren en terug te brengen, zools hij in het vorige jaar
gedaan had. De pakken zouden ter klokke zeven uur gereed
staan, behalve die bestemd waren voor de markten te Roo-
sendaal, Oosterhout, Capelle, Herne en Wijchen; deze pak-
ken zouden 's morgens om vier uur gereed staan en geladen

41)  „Staat der Fabrieken en Trafieken in de Provincie Noord-Brabant 1817".
Bibliotheek van het Provinciaal Genootschap van K. en W. te 's-Hertogen-
bosch no. 88.
42) Zie onder  20).
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worden. 's Middags om 66n uur moesten de pakken op de
markten aanwezig zijn.

***

Thans volgt een nadere beschouwing  over de productie-
capaciteit en de productieve prestaties van de industrie in
haar geheel genomen, speciaal in de bloei-periode 1810-
1813. Deze komen tot uiting in het aantal weefgetouwen,
het aantal arbeidskrachten, de hoeveelheid gesponnen wol
en het aantal geproduceerde lakens. Een vergelijking met
andere plaatsen, die om hun wollenstoffen-industrie betee-
kenis hadden, meer speciaal met Tilburg, zal de gegevens
betreffende Geldrop meer doen spreken.
In 1811 waren te: 43)

Geldrop Tilburg                    •
36 lakenfabrieken 40 lakenfabrieken
8 flanel- en diemitfabr. 5 diemitfabrieken
1 katoenspinnerij 3 katoenspinnerifen met

werktuigen
1 hoedenmakerij 2 hoedenmakerifen

In het tweede halfjaar van 1810 bestond te Tilburg een
spinnerij  met 60 werktuigen,  in het eerste halfjaar  van  1811
waren er drie van dergelijke spinnerijen en in het tiveede
halfjaar van 1811' reeds vijf. Te Geldrop bestonden nog geen
spinnerijen met werktuigen.
Gedurende de periode  van  1810 tot medio 1812 waren  te:

Geldrop Till,urg
weefgetouwen                                      80                         250 - 300
wevers 212 :E 375

sp,inners 782 i 1550

andere werklieden                          85                              + 1400

Uit de genoemde cijfers blijkt,  dat het aantal · wevers  en   ·
spinners te Tilburg ongeveer het dubbele bedroeg van dat
te Geldrop, terwijl het aantal weefgetouwen te Tilburg
ruim driemaal zoo groot was.

48) Coll. H.F.B. C.4 „Statistisch Tafereel van het Departement der Rhijn-
t'

monden'in 1811".
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Aantal ponden gesponnen wol per half jaar te:
Geldrop Tilburg
van 1810 tot medio 1812 92.560  in 1810 576.000
tweede halfjaar 1812 110.398     in 1812 zE 300.000
eerste halfjaar 1813 18.760  le Mj. '13 300.000-400.000

De hoeveelheid gesponnen wol in beide plaatsen liep sterk
uiteen, in 1810 bedroeg deze te Tilburg per halfjaar zes-
maal de hoeveelheid van Geldrop., De hoogere productie
van Tilburg vond haar oorzaak in de reeds vermelde spin-
nerijen met werktuigen, die daardoor een aanmer]Klijk
hoogere productie-capaciteit hadden. De spidnerijen. te  T,il-
burg verkochten de gesponnen wol aan diverse fabrieken
en particulieren. Voor de Geldropsche industrie was waar-
schijnlijk de gesponnen wol geen handelsartikel.
De iotale hoeveelheden gesponnen wol gedurende  de
periode 1810-1811-1812 en eenige maanden van 1813 be-
droegen  te: 44)

Tilburg 3.755.048 ponden
Geldrop 598.616 ponden
Oisterwijk 119.994 ponden

''Stratum 103.700 ponden
's Hertogenbosch '101.480 ponden
Eindhoven, ·33.220 ponden

Het grootste gedeelte der verwerkte wol -was afkomstig  uit
het    Departement der Rijnmonden. De opbrengst    van    de
ongewasschen wol afkomstig van de aldaar gehouden
schapen bedrdeg in de jaren 1812-1813 de volgende hoe-
veelheden: 45)

i
1812 merinos of inlandsche

Arrondissement zeer filne gemengde of gemeene
's Hertogenbosch 2600 pond 41600 pond
Eindhoven -   5000 pond 220800 pond
Nijmegen -     160 pond 114400 pond
Totaal Departement      - --       7760 pond 376800 pond

44) Deze en bovengenoemde cijfers zijn ontleend aan de Coll. H.F.B. Cd
„Staat en Gesteldheid van de Fabriquen en Manufacturen van Lakens en andere
Wollenstoffen gedurende de periode 1810--1812 en eenige maanden van 1813
in het Departement der Monden van den Rhijn'.
45)  Coll. H.F.B. CA ..Tafereel van de in het Departement der Rhijnmonden
gewonnen wolle in 1812-1813':
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's Hertogenbosch 80 pond 3600 pond    31830 pond
Eindhoven 1200 pond 6204 pond 165290 pond

Nijmegen 288 pond 264 pond 66024 pond

Tot. Depart. 1568 pond  10068 pond 263144 pond

De prijs in 1812 voor gemengde wol was 66n gulden, voor
inlandsche 50 cent per pond ongewasschen. Gewasschen 46)bedroeg hij resp. twee gulden en 66n gulden.
Toch was de wol in het Departement gewonnen, niet toe-
reikend voor de daar bestaande behoeften. In Geldrop betrok
men in later jaren wol uit Spanje en Duitschland, misschien
was dit toen ook het geval. 47) De wol werd in de fabrieken,
binnen het Departement aanwezig, gebruikt voor de ver-
vaardiging van laken, casimir, flanel, serge, pijen, monniken-
baai en streepen.
Aantal gefabriceerde stukken 48) laken  per  half  jaar  te
Geldrop: 49)

grof laken fijn laken
van 1810 tot medio 1812 1205 1093

tweede half jaar 1812 950 1600

eerste half jaar 1813 1220 1350

Wat de vervaardiging der lakens betreft valt te consta-
teeren, dat zich in het tweede half jaar van 1812 een ver-
schuiving ten gunste van de productie van fijne lakens voor-
deed, terwijl in het eerste half jaar van 1813 de productie
der lakens zich handhaafde in tegenstelling met de hoeveel-
heid gesponnen wol.
In het geheele Departement der Rijnmonden werd in die           ;jaren bij bloeienden handel voor 1.500.000 tot 2.000.000 guldenaanwollenstoffen verhandeld.

\ 48) Gewasschen beteekende: zoodanig dat ze in de fabrleken kon worden ge-
bruikt. Men placht de wol te wasschen v66r de scheering. op het lijf def dieren.
47)  In den Napoleontischen tijd werd de schapenteelt en daarmede helgebruik
van inlandsche wol van overheldswege gestimuleerd. Zoo werd onder Keizer
Napoleon  in  1811 een decreet uitgevaardigd.  waarblj het oprichten van depats
van merino-rammen werd aanbevolen. voor welk doel rammen ult Frankrijk
werden ovirgebracht. Er werden inspecteurs aangesteld, welke voor den geregel-
den invoer en voor den gezondheidstoestand der rammen zouden zorg dragen.
H.  Blink:  Tildschrift  voor Econ. Geografie   1920,  jrg.   11,  blz.  347.
48)  De stukken waren 25 meter lang.
49) Zie onder   44)  
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Hieronder volgt een overzicht van de gefabriceerde stukken
gedurende de periode van 1810-1811-1812 en eenige maan-
den van 1813 ie: 60)

grove fijne andere 51)
lakens lakens stoffen totaal

Tilburg 4248 7448 23899 35595

Geldrop 8390 9118 --      17508

Eindhoven 277 262 4070 4609

Oisterwijk 711 371         88       1160

's-Hertogenbosch 264 140 511 915

Stratum 408 --        --       408

De industrie te Geldrop bleek zich volgens bovenstaande
gegevens uitsluitend toe te le%gen op het vervaardigen van
lakens, terwijl de Tilburgsche industrie in hoofdzaak „andere
stoffen" fabriceerde. Het totaal aantal gefabriceerde stiiklcen
te Tilburg bedroeg in deze jaren steeds het dubbele van
het aantal, dat te Geldrop werd vervaardigd. Nemen wij in
aanmerking, dat Geldrop met 1298 inwoners in 1811 slechts
het zevende deel der inwoners van Tilburg had, - Tilburg
telde in genoemd jaar 9659 inwoners -, dan blijkt uit deze
en de reeds elders vergeleken gegevens, dat de Geldropsche
industrie verhoudingsgewijs zeker niet .bij die te Tilburg
achterstond. De Geldropsche wollenstoffenindustrie nam een
beteekenende tweede plaats in onder al de gemeenten binnen
het Departement, waar deze industrie werd beoefend.
De Tilburgsche industrie kreeg zeer veel bestellingen uit
Holland. De fabrikeurs werkten daar in commissie vooral
voor Leidsche fabrikanten, die daardoor minder fabrikant
en meer koopman waren geworden. Deze vorm van industrie

i           was in de periode van de Generaliteitslanden de voornaam-
ste oorzaak geweest van het behoud der Tilburgsche indus-
trie en tevens van de vermindering der lakenindustrie in            -
Holland. 62) Deze lakens waren bestemd voor Italia, Spanje,
Portugal en den Levant. 53) Omstreeks 1810 kreeg te Tilburg
de productie voor „eigen rekening" een goede kans naast

50) Zie onder  44).
51) Onder andere stoffen worden verstaan casimir, flanel. baai. serge, pijen.
vriesbaal, monnikenbaal, calmink etc.
52)  B. Dijksterhuis: ..Een Industrieel Geslacht van 1808-1908". Tilburg 1908,
blz. 10-11.
53)  „Staat der Fabrieken en Trafleken in de Provincie Noord-Brabant 1817".
Bibliotheek van het Prov. Gen. van K en W. te 9.Hertogenbosch no. 88.
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2               de „productie in commissie". 54) Toen na 1813 het buitenland
de textfelgoederen „onv,erhinderd, immers zoo al tegen beta-
ling  van -zeer geringe regte" invoeide,  - „het heele  land, is'
ermede overstroomt", - kreeg de Tilburgsche industrie een
zwaren slag. „Waren de leveranties voor de land- en zeemagt
niet gekomen, dan hadden de fabrieken niet kunnen blijven
bestaan". 55)

' - Voor Geldrop zijn geen bewijzen te vinden, dat daar in com-
missie werd gefabriceerd. De fabrikeurs hebben dus zelf hun
afzet moeten verzotgen, heigeen geschiedde, zooals wij
zagen, door den verkoop op de locale 'markien. Wat betreft
de leveranties aan het leger is bekend, dat de fabrikeurs geen
directe bestellingen van het Gouvernement aannamen. Toch
werden door tusschenkomst van derden hier vele lakens
voor het leger gefabriceerd. 56)
Thans volgt nog een overzicht, waaruit de beteekenis van
Geldrop als industriecentrum blijkt, door vergelijking van
het aantal werklieden met dat van andere industrieele ge-
meenten, waaronder ook niet-spedifieke textielcentra, op
15   Juni   1813:  57)

vorige jaren:
's-Hertogenbosch 5873 werklieden 5900 werklieden
Tilburg 3381 3600     „
Eindhoven 1470 ·„ 1500 ,,

Helmogd 1294 " 800 „
Geldrop 1223     „         1600      „
WaalwijK,t 745     „          745     .„
Boxtel 511      „          700      „
Nijmegen 342 400" 3,

Grave 301' „ 200 '"

Oisterwijk 179     „         200     „
Gezien dat alles, mogen wij concludeeren dat Geldrop in
het begin der vorige eeuw, vooral in aanmerking nemende
het geringe aantal inwoners   n.1.  ':E 1300, werkelijk betee-
kenis had op industrieel gebied.

54)  In 1808 werd te Tilburg opgericht de firma .Diepen Jelnnghaus en 'Co.,
die tot doei had het fabriceeren en verkoopen van lakens ..zoo voor eigen
rekening, als voor anderen in commissie'. Dr. Dijksterhuts, a.w. blz. 5.
55)     Zie  onder  53).
58) Zie onder 53). Nadere gegevens omtrent deze tusschenpersonen  en  de  uit-

- voerders der orders ontbraken.
57)  Coll. H.F.B. C.4 ..Staat der Fabrieken en Manufacturen in het Departement
van de Monden van den Rhijn  en van het. getal werklieden in en met dezelve
bezighoudende. opgemaakt op 15 Junt 1813':
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Alvorens de beschouwingen over deze periode te bedindigen
volgt nog een korte bespreking van den landbouw, vooral in
zijn verhouding tot de textielnijverheid.
Op landbouwgebied beteekende Geldrop weinig of niets. Dat
kon ook niet, zoo zal men redeneeren, wanneer het plaatsje
zoo in de textielnijverheid opging, dat de inwoners hiervoor
metterdaad handen te-kortkwamen en daarom aangewezen
waren op de hulp van de bewoners der omliggende dorpen.
Toch hebben de oorzaken-verhoudingen juist omgekeerd ge-
legen. De bewoners hielden zich met de textielnijverheid
bezig, omdat zij geen landbouw konden beoefenen. Dit laat-
ste moet het gevolg geweest zijn van het gebrek aan grond.
Uit de beschrijving van de natuurlijke ligging van Geldrop
bleek, dat het bebouwde gedeelte van het centrum gelogen
w.as op een iets hooger gelegen terrein, dat betrekkelijk steil
glooide in de richting der lage gronden, gelegen bij de grens-
vormende riviertjes de Kleine DSIMInel en de Beekloop. Deze
lage gronden zijn bij de primitieve toestanden van water-
lossing in vroeger dagen niet geschikt geweest   voor   den
landbouw.
In de gehuchten Braakliuizen ivas grond in overvloed, maar
deze was slechts.  voor,een deel ontgonnen. Hier woonden
eenige: landbouwers.   De moeilijkheden verbonden   aan   de                                -

ontginning waren zeer groot. Om den woesten grond vrucht-
baar te maken, was men uitsluitend, aangewezen op de
natuurlijke mestmiddelen, waarvoor weer was vereischt de
aanwezigheid van.vee, ofwel men moest den mest laten aan-
voeren     en    . dan vormden de verkeersmoeilijkheden     een
hinderpaal.
Van nature had Geldrop alles tegen om zich te, ontwikkelen.                         -
Toch had zich in het begin der 19e eeuw daar een dorp
gevormd van ruid 1200 zielen. De bewoners waren wel
gedwoggen geweest iets anders te beoefenen dan den land-
bouw en dit was de textielnijverheid.
Uit het bovenstaande volgt, dat de landbouw voor Geldrop
nooit iets beteekend heeft  en de textielnijverheid  wel  zoo
oud zal zijii alfi het plaatsje zelf.
Het zal dan·ook niet verwonderen,  dat de gegevens betref-
fende den landbouw hi het begin der 19e eeuw zijn geringe
beteekenis bewijzen. Dit komt weer duidelijk tot uitdruk-
king door vergelijking der betreffende gegevens van Geldrop
met die van andere plaatsen. Had Heeze in 1813  577 h.a.,
Mierlo 626 h.a. en Zes Gehuchten 343 h.a. bouwland, Geldrop
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had slechts 132 h.a. bebouwd, terwijl 34 h.a. braak lagen.Van   deze   132 h.a. werden bebouwd:  59
84 h.a. met rogge

11   " garst„ boekweit
15 „ „ haver  f
2 " „  winterraap of

koolzaad
2 „  *,  zomerspurrie etc.
5„ „    erwten en boonen
6" „ aardappelen
2 „ „    vlas en hennep
3 „ „ verschillende

groensoorten en
tabak.

De veestapel was klein en liep van 1811 tot 1815 in de bloei-
jaren der industrie nog terug.
1811 59):

Geldrop: Zes Gehuchten:
30 paarden 36 paarden

207 stuks hoornvee - 367 stuks hoornvee
307 schapen 828 schapen .

1815 60):
26 paarden 27 paarden

187 stuks hoornvee 355 st,iks hoornvee
293 schapen 759 schapener waren 43 wagens en karren. 92 Wagens en karren.            4

De veestapel te Zes Gehuchten was grooter dan die te Gel-drop en dit terwijl het aantal inwoners van Zes Gehuchtenin 1815 slechts 800 personen bedroeg.Het aantal schapen verdient een oogenblik de aandacht,omdat ze voor de textielindustrie van belang waren als wol-
producent. Op sommige plaatsen binnen het Departement

. '
58) C011. H.F.B. CA „Tafereel van den Landbouw in 1813 vergeleken met
die van. 1812."
59) Coll. H.F.B. C.4 .,Statistisch TafereeI van het Departement der Rhijn-
monden van 1811."
80) Coll. H.F.B. C.5 ,,Statistlsch Tafereel in de Provinde Noord-Brabant
Juni 1815."
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der Rijnmonden was het aantal aanwezige schapen zeer
hoog. Mierlo telde in  1815  - 995, Someren 1194, Deurne en
Liessel 4005 schapen. In het arrondissement Eindhoven,
waartoe behoorden de cantons Eindhoven, Hilvarenbeek,
Oirschot, Gemert, Helmond, Asten en St. Oedenrode waren
in totaal in 1815, 44550 schapen aanwezig. 61) In 1811 werden
in het geheele Departement 91778 schapen gehouden, als
volgt verdeeld over de verschillende arrondissementen: 62)

's-Hertogenbosch 12244

Eindhoven 56588

Nijmegen 22946

De cantons Hilvarenbeek en Oirschot lagen vlak bij Tilburg,
zoodat het niet onwaarschijnlijk is, dat de wol der aldaar
gehouden schapen aan de Tilburgsche textielindustrie werd
verkocht. Voor de meer oostelijk gelegen cantons was Gel-
drop practisch het eenige wolverwerkende centrum.                -
Het houden van schapen bracht weinig moeilijkheden met
zich.  Van de Graaff teekende hieromtrent.aan: 63) .... .het
schijnt eene uitgemaakte zaak te zijn, dat noch vogtige wei-
den, noch bekrompen stallen enigen nadeligen invloed heb-
ben op de fijnte van de wol der Schapen en dat gevolglijk
het Spaansche ras in ons klimaat en onder onze gewone.
behandeling, immers voor zo ver de wol betreft kan blijven

,'bestaan.
Hoewel het houden van schapen zeer gemakkelijk was en
er.in de gehuchten Braakhuizen uitgestrekte perceelen heide
en woeste grond aanwezig waren, die ongetwijfeld ge-
schikt waren voor het laten grazen der dieren, was het aantal
schapen te Geldrop zeer gering. Dit bevreemdt te meer, daar
de Geldropsche industrie de wol ter verwerking gebruiken
kon.

§ 2.  Moeilijke tijden voor de industrie.
De Zuid-Nederlandsche industrie heeft op ruime schaal

geprofiteerd van de doorvoering van het continentaalstelsel.
De textielindustrie met name ondervond daarvan directen
steun door de afsluiting der Engelsche concurrentie doch
pok indirect door de welvaart, die op het platteland ontstond,
waardoor de koopkracht aanzienlijk vermeerderde.

61)     Zie  eo).
62)  Coll. H.F.B. CA „Tafereel der paarden, ezels, hoornvee en der woldra.

gende dieren in het Departement der Rhljnmonden in 1811."

63)   S. van de Graaff. a.w. blz. 27.
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De bloei der Geldiropsche,industrie  in.den.,Firanschen.,tijd
moet,dan; ook, in verband ,gebracht worden  met  het  alge-meen,  verschijilsel,. dat ' men reeds onder koning. Lodewijkwaarnnm   en  dat later tijd6ns  de. inlijvihg  bij,Frankrijk   detijdgdnooten heeft getroffen: de. verplaatsing   va n   de   wel-
yaart en ook van de bevolking yan de steden naar »het
platteland. Terwijl de steden, voornamelijk de groote.Hol-landsche handelssteden, steeds sneller achteruitgingen enzichtbaar verarmden, handhaafde het platteland in Neder-land zijn welvaart en vermeerderile die zelfs steeds engeregeld: de landprovinciEn bloeiden als nooit te voren;  de
hooge prijzen van de producten van landbouw en veeteeltschonken aan de boeren van dien tijd rliide inkomiten. 1)Ook tijdens de inlijving bloeiden in de landprovidciEn land-
bouw dn veeteelt; ook door de' zware protectie van lidt Fran-sche economische systeem;   daar  had  men  van  den  druk  dertijden zoo go€d als liiet te lijden 2), integendeel 'nien pfofi-
teerde ervan.
De industrie te Geldrop, die haar afti]Eelen in hoofdiaak
op   de I markten   en   plaaisdn   van het platteland verkocht,heeft  van deze welvaart kunnen profitderen.'-De algemeene economische t6estand van'het land' werd na
den  Franschen  tijd 5teeds slechter. Er bestond na afloopder Napoleonistische oorlogen een algemeene, maar inNederland bovendien nog een bijzondere verarming. Dealgenieene e116nde overviel ons in een tijd, die voor Neder-              land redds gedurende eenige decenniEn door sterken econo-
mischen achteruitgang gekenmerkt  was. 8) Als bijzondere
dorzaken der armoede noemt Colenbrander: de verleggingvan den handelsstroom, de gewijzigd6 toestand der koloniEn,de zware mededinging der machinale nijverheid der buur-
landen. 4
De industrie werd rechtstreeks getroffen door den Engel-schen invoer, waarmede ons land werd overstroomd. 5)Doch ook de welvaart op het platteland werd rechtstreeks
aangetast:  Het jaar.1817 werd door misoogst een noodjaar.·8)

)1)     H.  Brugmans: Van Republlek tot Koninkrijk. Amsterdam z.j. blz..155.  H. T.- Colenbrander: Schimmelpenninck en Koning Lodewijk. Amsterdam 1911.blz. 107.
2) Brugmans a.w. blz. 187.
8) H. T. Colenbrander: Willem I. DI. II. Amsterdam 1935. biz. 152-153.
4)      Zie   onder'  8),   blz.   159.
ts)     H.  T. Colenbrander;  Vestiging  van' het Koninkrilk. Amsterdam  1927. blz.  98.
6)      Zie   onder   8).    blz.    157.     .                                                                                                                                                                7
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De koopkracht. van,de bewoners  op het platteland moet hier-
door sterk zijn ,verminderd. Zooals zal blijken werd de Gel-
dropsche .industrie ernstig getroffen door dezen slechten
gang van zaken in den landbouw.
De periode van. bloei voor de Geldropsche industrie heeft
niet lang geduurd. Reeils enkele mal n werden teekenen van
terugslag in de industrieele bedrijvigheid opgemerkt.
In 1817 werd de toestdnd der Geldropsche industrie gekarak-
teriseerd als zeer kwijnend. Er waren genoeg goederen in
voorraad, maar er was geen afzet voor ie vinden. De hoofd-
oorzaak moet gezocht worden in het feit, dat de land])Quwers
in 1817 en ook in de voorafgaand6 jaren een allerellendigsten

..oogst hadden gehad, „waardoor zu zich nauwelijks ·iIi staat
bevonden om aad de mondbehoeften te voldoen, veel min
om voor kleeding te kunnen zorgen". 7)
Voor een indlistrid als die ie Geldrop, welke haar goederen
in  hoofdzaak oIL  ddllocale,markien verkocht,  was  deze' toe-
stand funest. In d .pladsen langs de Maas, die zeer belang-
rijk wai:en voor .ddn afzet, ivaren de' „landerijen door de
voorbeeldloozef Iiallibid   h'eel  verzopcsn," en „is'de landman
buiten staat gesteld om iets te ,kunnen koopen." 8)  Vanaf
dezen tijd Wotdt·,Hoof 'ild G61drops6he ·industrie onophou-
delijk aangedrongen om aanzienlijke rechten te heffen op          2
de  vaii  het buitdnlbnd komende godderen, bovendien  Werd
in deze jaren' dok'vI#ridcht om' militaire orders.
In 1822 noemde oole lidt gemeentebestuur -vin Geldro$ de
staat der fabrieken zeer kwijnend. De publieke geldmid-
delenkwanien iIi moeilijkheddn, zoodat het gemeentebestuur
overwook om bruggegelden' eli staangelden op de markten

- in te voeren, in verband met het feit, dat de belastingen te
weinig opbrachten: Ook de komende jaren zouden  voor  de
industrie geen verlichting  * brengen.
Op 25 April 1833 berithtte de burgemeesfer aan den Heer
Districtsdommissaris  o.m.  daf  er 240 personen, mannen,  Trou-
wen en kinderen,zoo i , als buiten de fabrieken werkt6n. ·
Dit 'cijfer' is 'ongdlooflijk'laag in  verhouding  met het aantal
personen, dat 20' jaar vroeger in de industrie werkzaam was.
Als oorzaken.*an den slechten toestand gaf de'burgemeester
in genoemd schrijven  aan: het verbieden der kermissen  en                  -

7)  Staat der Fabrieken en Trafieken in de Provincie Noord-Brabant in 1817.
Bibliotheek 9.11.Prov. Genootschap van K en W. te 's-Hertogenbosch no. 88.
s)      Zie   onder 7). .'
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publieke markten, alsook het feit dat een „menigte" man-
schappen in dienst was. Als het meest doelmatige middel ter
opbeuring der industrie, noemde  hij: „het finaal verbod,  dater volstrekt geen gefabriceerde lakens, flanel, streepen, enz.uit andere landen in het Rijk mogen,worden ingevoerd, zoo-
als tijdens de regeering van Napoleon en destijds waren de
fabrieken in vollen bloei!"
In verband met deze voor de industrie slechte tijden moest
het aantal fabrikeurs wel sterk afnemen., Voor  het jaar  1835worden er slechts negen en twintig genoemd. Het aantal
werklieden, dat de fabrikeurs in onmiddellijken dienst had-
den, lag over het algemeen ver onder de tien, behalve bijde firma A. van den Heuvel en H. Eijcken, waar twaalf
personen werkzaam waren, welk aantal op zich nog geringwas.
Deze firmanten verdienen een oogenblik de speciale aan-
dacht, omdat zij, zooals nog zal blijken, veel hebben bijge-
dragen tot de ontwikkeling en de beteekenis der Geldrop-sche industrie en omdat uit de genoemde firma gegroeid isde thans nog bestaande N.V. Wollenstoffenfabriek A. van
den Heuvel & Zoon.
Adriaan van den Heuvel, de eerste der genoemde firmanten,was een zoon van den brouwer en lakenfabrikeur Willem
Adriaan van den Heuvel. Hij was geboren op 30 Januari1794 en stond in 1816, dus op 22-jarigen leeftijd reeds, als
belastingplichtig fabrikeur ingeschreven.In verband met zijn leeftijd en met zijn huwelijk op 9 April
1815 met Johanna Maria Eijcken kan worden aangenomen,
dat Adriaan van den Heuvel in deze jaren de fabriek heeft
opgericht. 9)
Henricus Eijcken, de andere firmant en diens zuster JohannaMaria waren niet te Geldrop, doch te Hamont geboren, resp.op 22 Februari  1795  en 30 Augustus 1791 'uit het huwelijk
van Jan Mathijs Eijcken 0n Lucia van den Heuvel. Na den
dood van hun ouders, die een groot gezin achterlieten, kwa-
men zij beiden op jeugdigen leeftijd v66r 1810 naar Geldrop,waar familie woonde van moederszijde. 10) Lucia van den
Heuvel was te Geldrop geboren en door haar huwelijk naar

9)  Hij heeft niet de zaak van zijn vader overgenomen, daar deze in 1816 ook
vermeld wordt als belastingplichtig lakenfabrikeur.
10)   Lucia was geen familie van Willem Adriaan van den Heuvel, doch behoorde
tot een anderen stam.
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Hamont vertrokken. Door het huwelijk van Adriaan van
den Heuvel met de zuster van Henricus Eijcken werd hij
diens zwager. Omstreeks 1820 werd Henricus Eijcken als
mede-firmant in de zaak opgenomen.
In de dertiger jaren ging ongeveer de helft van het aantal
fabrikeurs niet meer zelf de markten af om de producten
te verkoopen. Daarentegen waren er tientallen van inge-
zetenen, die geen fabrikeur waren, maar als kramer den
verkoop hadden overgenomen. De voornaamste markien,
welke bezocht werden, waren die te: Tilburg, Waalwijk,
's-Hertogenbosch,  Oss, Uden, Oisterwijk,  Loon  op  Zand,
Herpen, Oirschot, Oosterhout, Gemert, Aarle-Rixtel, Eind-
hoven, St. Oedenrode, Someren, Tongelre. Door de meesten
werd een waarde aan goederen medegenomen van f 375-
f 400, door anderen een waarde van f  f 200.
In deze jaren beschikten de meesfe fabrikeurs over een
blauwkuip om de lakens te verven en over een pers.
De firma A. van den Heuvel en H. Eijcken had 2 blauw-
kuipen en 2 persen, terwijl Casper van Stratum en Francis
Knaapen elk 2 blauwkuipen en 1 pers in hun bedrijf hadden.
De verfwaren werden betrokken uit Amsterdam, Rotterdam
en 's-Hertogenbosch. Omtrent de grondstoffen, waarschijn-
lijk wol bedoeld, wordt gemeld, dat deze uit Spanje en
Duitschland kwamen. Het is mogelijk, dat de inlandsche wol
niet meer die beteekenis had van eenige tientallen jaren
terug, maar het is niet goed aan te nemen, dat zij in dezen
tijd in het geheel niets beteekende. 11)
Intusschen had een belangrijke gebeurtenis plaats gevonden.
De eerste stoommachine was te Geldrop in gebruik genomen,
welke gebeurtenis een nieuwe periode in de economische
geschiedenis van Geldrop inluidde, n.1. die der fabriekmatige
productie.
Alvorens tot de behandeling van deze nieuwe periode over
te gaan, is het wenschelijk om de kenmerken van het in dit
hoofdstuk behandelde tijdvak  in  het kort samen te vatten:

1°.  De textielnijverbeid was de eenige welvaartsbron, de
landbouw beteekende zoo goed als niets.
Zoolang de textielnijverheid, die altijd de eenige bestaans-
bron moet zijn geweest, niet tot bloei kon komen, ontwik-
kelde Geldrop zich moeilijker dan de omliggende dorpen.

11)    Zie  blz.  69.

43



. '

-

:.

Met:de, odtivikkeling"der'lextielnij*erheid  neemt  de· bete6-
.. kedis  vair hbt plaatsje' als  Keheel: tkie.   6   --  t,   i. .     ' . . '·De landbouw kon geen beteekedis']lrligen,i'omdat de natuur-

lijke gesteldheid  van den: bodem  dit,beldmmerde:  De'land-
bouw    had   .ook    als     nevenbedrijf.   geen    .of   .zeer ! weinigbeteekenis. . -

,

4 ,

:

2°:  De textielnijverheid had een diged karakter. Het pro-
ductieproces Mich in hoofdzaak 'bepalend tot .de productievan wollen lakens stona 0Iider leiding;  van"een   feertig-,vijffig-tal koopman-fabrikanten, fabrikeurs genoemd. Deze
verkochten de afgewerkte' producten   op   de  markien'  van
verschillende plaatseh,   in hoofdzaals binnen  dd 'piovincie
·gelegen.   In de zelfstandige   Werzorpging   van den afzet   der
producten ligt het eigen zelfstandige ·kafakter der ioen-malige Geldropsche industrie. Er werd gefabriceetd oplroor-
raad, voor de markt.
Het karakter  der  industrie  te  Geldrop  week kif 'van  dat ilertextielnijverheid op andere dorpeil  van  hdi · Brab-hnische
platteland,  ' waar textielgoederen werden  ' vooftgebracht
voor eigen behoeften  of voor anderen op 'be'stelling ten  waar
de textielnijverheid niet meer dan eeh aanvullende bbstaang-

.
1

bron ·vormde voor de armzalige hobfdbestaansbron, die 'de
landbouw was. 12)
Het karakter der Geldropbche industrie verschilde ook van
de productie in commissie, zooals die te Tilburg aanvankelijkin hoofdzaak bestond:  waar de orders gegeven werden, door
de  fabrikanten van Holland,  o.a. van' Leiden. Daardoor  wer-              '
den de Tilburgsche fabrikanten voor een groot deel slechts
uitvoerders, terwijl zij zich over den afzet der producten
niet behoefden te bekommeren.
30.   Het grootste, gedeelte van het productieproces, n.1. het
weven en spinnen. en de daaraan verbonden hulpwerkzaam-
heden. vonden plaats behalve in· de werkplaatsen van de

: fabrikeurs in hoofdzaak in de woningen der wevers en
spinners.
Het verven der lakens zal bij meerdere fabrikeurs in hunne
werkplaatsen geschied zijn.
Het vollen had plaats in daartoe speciaal ingerichte vol-
molens. De lakens werden, ofwel in den molen te Geldrop

12)  Z. W. Sneller: De opkomst der Noord-Brabantsche industrie, in Economi-
sche-Statistische Berichten, bijvoegsel 9 November 1931.
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of te Zes Gehuchten, ofwel. in den molen te Wolfswinkel
gevold.
4°.  Over de verhouding der fabrikeurs' ten opzichte der
thuiswerkers  zijn geen gegevens bekend: Het eerste onder-
zoek naar de huisindustrie zou eerst honderd jaar later wor-
den ingesteld. Voor de periode van het begin der 19e eeuiv
zijn op dit punt in het algemeen geen gegevens te bekomen,
terwijl ook de speciale bronnen voor Geldrop, beschikbaar
op dit gebied, .zwijgen. Het geyolg hiervan is, dat verschil-
lende kwesties niet behandeld konden worden, o.a. Hoe
geschiedde de· inkoop van grondstoffen met name van de
wol? Leverden de fabrikeurs de grondstoffen aan den thuis-
werker? Hoe geschiedde de betaling der afgewerkte pro-
ducten, vooral in verband met de gedwongen winkelnering  
Waren de weefgetouwen en andere werktuigen het eigen-
dom der fabrikeurs   of   van de thuiswerkers? Hebben   de
thuiswerkers voor 66n fabrikeur of voor meerderen
gewerkt 7
Veel overeenkomst met het productiesysteem, zooals dat te
Geldrop in deze jaren moet hebben bestaan, vertoont het
„Verlagsysteem", dat Karl Biicher beschrijft en dat onmid-
dellijk aan het systeem der fabriekmatige productie vooraf-
ging, Omdat Biicher hierbij punten aanraakt, waaromtrent
voor Geldrop geen nadere gegevens beschikbaar waren,
volgt hier Ben aanhaling van de betreffende beschrijving
door  Biicher: 13)

,,„De „Verleger is een koopman-ondernemer, die door-
loopend een belangrijk aantal arbeiders buiten zijn eigen
werkplaats in hun huizen aan het werk heeft. Deze arbei-
ders zijn, ofwel vroegere handwerkers, die in het vervolg
in plaats van voor vele verbruikers voor den 66nen han-
delaar produceeren, of ze zijn vroegere loonwerkers, die
thans de grondstoffen, die zij verwerken, niet meer van
de verbruikers, maar van den koopman ontvangen. „Ver-
leger" komt van het woord Verlag = Vorlage, Vorschusz,
voorschot.
De „Verleger" schiet aan de kleine producenten, die aan-
vankelijk nog eene tamelijk zelfstandige positie innemen,
nu eens alleen den koopprijs van hun producten roor,
dan weer levert hij hun ook de grondstoffen en betaalt

13) K Bucher. Die Enstehung der Volkswirtschaft. Tubingen 1926, blz.
185-186.                                                                                                                                      -
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dan stukloon, vervolgens   is  · hij eigenaar   van   het   voor-
naami;te werktuig  ((le .weefstoel e.a.).
Geleidelijk geraken de kleine producenten, daar zij slechts
66n afnemer hebben, in een steeds toenemende afhanke-
lijkheid; de „Verleger" wordt hun werkgever  en  zij  zijn
arbeiders, ook wanneer zij formeel de grondstoffen zelf
leveren."
„Het wezenlijke is en blijft steeds, dat het industriBele
product, v66rdat het bij den consument komt, „Waren-
kapital", d.i. winstmiddel wordt voor 66n of meerdere

"kooplieden, die als tusschen-persoon functionneeren.

/ '
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HOOFDSTUK III.

DE ONTWIKKELING DER INDUSTRIE VANAF DE
OPKOMST DER FABRIEKMATIGE PRODUCTIE.

De periode, die thans zal behandeld w.orden, heeft haar
eigen beteekenis, omdat de industrieele voortbrenging in
deze jaren geleidelijk van structuur gaat veranderen door
de opkomst der fabriekmatige productie.
Allereerst volgt een korte schets van de structureele veran-
deringen, die de fabriekmatige productie met zich bracht.
Bu,cher zegt hieromtrent:

„De fabriek organiseert het geheele productieproces;
arbeiders, die verschillend werk verrichten, brengt zij
in wederkeerige op elkaar ingestelde hoogere en lagere
functies tot een 66n-geheel vormende goedgeordende ver-
eeniging tesamen, concentreert hen in de eigen werk-
plaats, voorziet die van een groot en van vele geledingen
voorzien apparaat van mechanische productie-middelen,
waardoor de productiecapaciteit in aanzienlijke mate
wordt verhoogd'.
„Het geheim van haar kracht als productie-inrichting ligt
in de doelmatige aanwending van den arbeid." 1)

Van de machine, zegt Biicher, dat ze niet het wezenlijke
element uitmaakt van de fabriek; de arbeidsverdeeling heeft,
doordat ze de arbeidsprestatie in eenvoudige bewegingen
oploste, het gebruik van machines geweldig bevorderd. Voor
de fabriek kreeg het gebruik van de machine eerst de tdgen-
woordige beteekenis, zoodra het gelukt was een ononder-
broken, gelijkmatig werkende, overal-te-gebruiken drijf-
kracht, n.1. de stoom, in te schakelen en ook hier alleen in
verbinding met het eigenaardige arbeidssysteem der
fabriek. 2)

1)  K Bucher a.w. biz. 187.
2)  Zie onder 1). blz. 188.
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Uit de arbeidsverdeeling volgen de verdere eigenaardig-
heden der fabriek, welke Biicher noemt:

de noodzakelijke okitwikkeling van het grootbedrijf,
de aanzienlijke kapitaalbehoefte,
de economische onzelfstaftdigheid'deb arbeiders. 3)

Biicher betoogt, dat het groptste deel der yeranderingen niet
in den voortgang   der  productieiechiiid]E  zijri' oorialik  had,
maar, op het gebied der economische behoeftevorming· moet
worden gezocht. 4)
Tot het ontstaan en de ontwikkeling der fabrieken, zopals
wij die thans kennen, heeft ook bijgedragen de onderne-
mingsgeest  en  de  ondernemerscapaciteiten  van  hen,  did  de ·
fabriek oprichtten en tot ont*vikkeling brachten. Zooals zal,
blijken   is deze factor   ook   voor   de   opkomst der fabriek-
matige industrie te Geldrop van grobte beteekenis geweest.
Tenslotte  moet  de aandaclit g6vestigd worden op.het belang-
rijke feit, hetwelk Bucher uitdrukkelijk vermeldt, dat mbn
zich de historische ontwikkeling der industriBele bedrijfs-
systemen  niet  z66 mag voorstellen, 4 alsof elke nieuwe  be-

-                    drijfsvorm de vroegere:zou verdringen  en .geheel overbodig
, maken. 5)
,   Nader zal blijlien, hoe te Geldrop het productiesysteem uit

den   fabrikeurs-tijd   zich   nog   zeer   lang' zal handhaven   en
de fabriekmatige productie slechts langzaam tot ontwikke-
ling zal komen. .

Omstreeks Augilstus 1830 had.Hendrik von der Nahmer, wol-
handelaar te Geldrop, zich gewend tot de Gedeputeerde
Staten van Noord-Brabant met het verzoek om vergunning
te krijgen tot het oprichten van een spinnerij, door een stoom-
machine gedreven.
Op 31 Augustus ·1830 lieten Bilrgemeester en Wethouders
van Geldrop dan den Districtscommissaris te Helmond
weten,   dat   zij de bewoners der huizen gelegen naast   de
bedoelde fabriek hadden gehoord en dat 6r volgens heh geen
enkel bezwaar of nadeel voor iemand bestond bij de ®bich-
ting  ddr 'stoomwolspinnerij  op  de Dlliats,  waar  deze.zou  ge-

3)      Zie  onder   1),   blz. 188. . i

4)      Zie   onder  1).   blz.   206. Bucher betoogt  dit in verband  met de beteekents  der
slagzinnen ,,dat de machlne den handenarbeld verdringt': .,vernietiging van het
handwerk door de fabriek".
m)      Zie  onder  1),  blz.   192.

l
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vestigd worden. Dat de stoomspinnerij integendeel tot nut
zou strekken voor de gemeente, omdat vele ingezetenen hun
brood daarin zouden kunnen verdienen.
Ruim een week later 10 September berichtten de Gedepu-
teerde Staten aan het gemeentebestuur, dat de wolspinnerij
kon worden opgericht. 6) Voordat echter  van de stoom-
machine gebruik kon worden gemaakt, moest von der
Nahmer aangifte doen van de samenstelling en inrichting
van de machine en de acte van permissie afwachten.
Op 12 Juli 1831 werd de stoommachine geinspecteerd. De
stoommachine was er een van 10 p.k. Von der Nahmer ver-
klaarde, dat ze gewoonlijk met 8 p.k. werkte en met 15 p.k.
zonder het minste gevaar zou kunnen werken. De ketel was
van geslagen ijzer en was groot genoeg voot een stoom-
machine van 15 p.k.
Deze Hendrik von der Nahmer was een Duitscher van af-
komst. Hij was geboren op 21 Januari 1804, waarschijnlijk te
Hagen in Duitschland, als zoon van Jo'hann Wilhelm von der
Nahmer, Seidentuchmacher, later (1821) Stad- und Landes-
gerichts-Sekretlir in Hagen. Hendrik von der Nahmer moet
als wolkoopman in relatie gekomen zijn met de Geldropsche
industrie. We zagen reeds dat de industrie grondstoffen
betrok o.m. uit Duitschland. .

Dit belangrijke feit, n.1. de oprichting door H. von der
Nahmer van een wolspinnerij door een stoommachine gedre-
ven, had een drieledige beteekenis.        -
le. Hiermede kreeg Geldrop de eerste fabriek in de eigen-

lijke beteekenis van het woord.
2e.  De oprichting geschiedde niet door een der talrijke Gel-

dropsche fabrikeurs, maar deze „revolutionnaire" daad
werd verricht door een buitenlander.

3e. Het betreft de oprichting eener wolspinnerij, van een
onderneming dus, die haar geheele bedrijvigheid richtte
op een bepaald stadium in het productie-proces der
lakens, n.1. op het wolspinnen.

Tot nu toe. werd er door de thuiswerkers gesponnen in
opdracht der fabrikeurs in zooverre het wolspinnen een
onderdeel vorinde voor hun lakenfabrikage. In deze fabriek
werd de gesponnen wol een marktartikel, d.w.z. er werd op
voorraad, voor derden gefabriceerd. Het bedrijf ontwikkelde

9  Zie bijlage II.

49



zich op een geheel eigen manier, hetgeen blijkt uit het
aantal personen, dat daarin werkzaam was. In 1835 bedroeg
dit reeds 68, waaronder 23 kinderen.
Het di6nt vermelding, dat de stoommachine in deze fabriek
geplaatst, een der eerste was, die in Nederland in de textiel-
industrie in gebruik werd genomen. In 1818 was te Leiden
de eerpte in ons land in bedrijf gesteld. In de groote platte-
landscentra  kwam zij eerst een tiental jaren later. In Tilburg
werd in 1827 een stoomwerktuig geplaatst in de wolspinnerij
en vollerij van Pieter van Dooren. In Twente richtte de
Almelosche fabrikant E. Hofkes in 1829 de eerste stoom-
spinnerij op. Enschede volgde in 1833. 7)
Het zou nog enkele tientallen jaren duren, alvorens te
Geldrop de tweede stoommachine zou verschijnen. Dit vond
zijn hoofdoorzaak hierin, dat in het algemeen in de weef-
nijverheid, in tegenstelling met in de spinindustrie, de
machines niet zoo gemakkelijk ingang vonden.
Als bewijs hiervoor kan aangehaald worden   het   feit, - dat
de invoering van de snelspoel door den Engelschman Ains-
worth, die in overleg' met de Nederlandsche Handel-Maat-
schappij te Goor en elders weefscholen oprichtte, teneinde
de wevers met het nieuwe proc6d6 vertrouwd te maken,
hierin wel verandering en verbetering, maar geen ommekeer
bracht; de wevers toch bleven in hun huizen werken. Twente
kreeg pas in 1852 de eerste stoomweverij. 8)
Doch ook de stoomspinnerijen wonnen slechts langzaam
terrein. 9) Wanneer deze verschijnselen zich reeds algemeen
voordoen, 10) is het te verklaren, dat het betrekkelijk lang
zal duren, alvorens de textielindustrie in het plattelands-

' plaatsje Geldrop er toe overgaat meerdere stoommachines
in bedrijf te stellen.

7)   L J. Brugmans: De arbeldende klasse in Nederland in de 19de eeuw. 's-Gra.
venhage 1929, blz. 33--34.
8)  L J. Brugmans: ta.p. biz. 34.
9)  I. J. Brugmans: a.w. blz. 46.

10)  I. J. Brugmans geeft algemeene oorzaken aan. waarom de stoommachine
in.ons  land  zoo  betrekkelijk laat verbreiding  vond. Als algemeene factor noemt
hij  de aard der 'ondernemers dier dagen.  die van alle nieuwigheden afkeerig
waren. De fabrikanten moesten aanvankelijk niets van de stoom hebben en
bleven daartegen liever den ongeliJken strijd voortzetten. De malaise, die· hierdoor
ontstond, maakte van haar kant de fabrikanten weer huiverig, groote uitgaven
voor machines te doen. Onder de economische oorzaken noemt hij het feit. dat
de benoodigde steenkool van elders moest worden aangevoerd, wat bij de gebrek.
kige transportmiddelen een aanzienlijke prijsverhooging beteekende; bovendien
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Een bijzondere belangstelling van overheids- of semi-over-
heidsinstellingen, als waarvan zoo even gewag werd ge-
maakt, heeft Geldrop, voor zoover was na te gaan, nooit
gekend.
De Geldropsche industrie was door eigen kracht opgekomen
en moest zich zelf ontwikkelen. „Brabant kwam na de af-
scheiding niet in aanmerking voor de ontwikkeling der tex-
tielindustrie met regeeringshulp, daar de Belgische grens
teveel gelegenheid bood tot smokkelen." 11)
Wanneer wij den algemeenen toestand der Geldropsche
industrie in 1841 overzien, dan blijkt deze zich ondanks de
slechte jaren, die zij langen tijd moest doormaken goed te
hebben gehandhaafd. Op 1 September van dat jaar telde
Geldrop behalve de stoomwolspinnerij, talrijke fabrieken
van lakens, duffels, baai, katoenen- en wollenstreepen,
kraanoogen en diemit, alsook een hoedenfabriek. 12)
In totaal 13) waren aanwezig: 160 weefgetouwen, 7 tondeusen,
10 scheermachines, 5 ruwmachines, 3 borstelmachines, en
1 decartiseermachine, welke alle door handarbeid in bewe-
ging werden gebracht Het aantal weefgetouwen was sinds
1813 verdubbeld. Verder blijkt, dat er voor de andere werk-
zaamheden, noodig bij de lakenfabricage, verschillende
machines waren ingevoerd. Dit alles moet tot gevolg gehad
hebben, dat de productiecapaciteit aanmerkelijk was toe-
genomen.
Het totale aantal arbeiders bedroeg 325 mannen, 164 vrou-
wen, 115 jongens en meisjes van elf tot zeventien jaren.
Er werd van 's morgens 6 uur tot 's avonds 8 uur in de
fabrieken gewerkt, met vrije uren van half acht tot acht uur,
van twaalf tot half twee en van vier uur tot half vijf.

maakte de brandstofaccijns het stookmateriaal duur. De afschaffing van deze
acdjns in 1863 heeft de tendenz tot stoomgebruik niet onaanzienlijk vergroot.
Tenslotte verdient opmerking. dat ook onze handelspolitiek belemmerend werkte
door den invoer van stoommachines te belasten; bovendien was aanvankelijk
de uitkver uit 'Engeland verboden. De Nederlandsche machinenijverheid profi-
teerde van een en ander. maar de mechaniseering van de Nederlandsche nijverheid
is ook hierdoor vertraagd. a.w. blz. 42-43.
11)  A. Blonk: Fabrieken en Menschen, blz. 68.
12)  Wanneer hier van fabrieken gesproken wordt, moet men er rekening mede
houden, dat bijna de geheele productie nog in huisindustrie geschiedde. Alleen
de bijzondere werkzaamheden geschiedden in de werkplaatsen. waaruit geleldelijk
de fabrieken groeiden. De eenige eigenlijke fabriek was de stoomwolspinnerij van
von der Nahmer.
13) Hieronder blijken de machines der stoomwolspinnerij niet begrepen te zijn.
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Het arbeidsloon bedroeg voor mannen 60 cents, voor vrou-
wen 30 cents en voor kinderen 20 cents per dag.
De algemeene toestand was nog allerminst gunstig voor de

' industrie. Op 9 Juni 1843 berichtte het gemeentebestuur aan
den Gouverneur der Provincie, dat „de fabrikanten binnen
de gemeente eenparig en luide klagten doen hooren over
den kwijnenden tgestand der fabrijken, hetwelk naar hunne
meening moet worden toegeschreven aan de te lage inko-

"mende regten op vreemde goederen.
Voor den winter van 1845-1846 wordt zelfs uitgezien naar
werkverschaffingsobjecten. Zoo werden arbeiders te werk

'

gesteld bij den aanleg van het Eindhovensche kanaal en
voor het geval het noodig was, werd besloten om werk te
verschaffen door het aanleggen en bewerken van gemeente-
heide tot mastbosch.
In de tweede helft van 1848 komt er eindelijk over het
geheele land opleving van de industrie en in het bijzonder
van de textielnijverheid.
In Geldrop kwam de opbloei o.a. tot uiting in het aantal
arbeiders _in de industrie werkzaam.  In 1851 werkten  1060
personen   in en buiten de fabrieken:· Het aantal inwoners
bedroeg in dat jaar nog slechts 1742, zoodat het aantal arbei-
ders zeer hoog is in verhouding tot het bevolkingscijfer. 14)
De vijftiger jaren zouden van groote beteekenis worden
door de vestiging van nieuwe fabrieken.

,    In het midden van 1852 werd de tweede aanvrage ingediend
voor de plaatsing van een stoommachine van 12 p.k. en wei
door Carel Frantzen & Co. Dit is weer een fabrikant, die
niet in Geldrop geboren is, zijn naam verraadt een Duitsche
afkomst. De2compagnon was Pieter Jan van Galen, notaris
te- Geldrop, die geboren  was te Bergeijk  op 13 Januari  1813.
Frantzen had de stoommachine noodig tot het drijven van
een op te richten vollerij, ververij, scheerderij en appr6ture-
fabriek.
In 1854 bij acte *an 13 Maart richtte Henricus Eijcken, tot
dan compagnon van Adriaan van den Heuvel, een nieuwe
fabriek op tot het vervaardigen van wollen- en katoenen-
manufacturen. De beiden firmanten Adriaan van den Heuvel
en Henricus Eijcken hadden op 9 Maart 1854 ten overstaan

14)     In Tilburg werkten 3800 personen. in Eindhoven 450 personen in de indusfrie.
Tilburg telde 14498 en Eindhoven 3048 inwoners.
Staatkundig en Staathuishoudkundig Jaarboekje voor 1853, blz. 4 en 166.
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van notaris van Galen hun gemeenschappelijk bezit aan
onroerende goederen bij loting verdeeld. Dit totale bezit
was geschat op f 6300,- en was verdeeld in 2 gelijke loten.

-    Tot het eerste lot behoorde de oorspronkelijke fabriek der
beide firmanten, welk lot ten deel viel aan Adriaan van den
Heuvel, zoodat deze als eenige eigenaar de fabriek kon
voortzetten onder den firmanaam „A. van den Heuvel & Zn.".
Henricus Eijcken richtte, zooals gemeld, een nieuwe fabriek
op onder de firma H. Eijcken en Zonen. Henricus Eijcken
moet een man geweest zijn inet een voor die dagen zeer
vooruitstrevenden ondernemersgeest. Dit blijkt uit een
merkwaardige overeenkomst, die hij op 15 Mei 1855 aan-
ging met zijn beide zoons Jan Mathias Eijcken en Antoon
Stephanus Eijcken, om tot oprichti;ig te komen van een
stoomwolspinnerij. Deze overeenkomst uit 7 artikelen be-
staande volgt hieronder wegens den merkwaardigen inhoud
in.haar geheel.
De ondergeteekenden; H Eycken - J. M. Eycken en A. S. Eycken, allen
wonende te Geldrop. verklaren bij deze het volgende te zijn overeengekomen.

Art.  1.
De ondergeteekenden J. M. Eycken en A. S. Efcken. bouwen of laten daarstellen
eene stoomwolspinnerij met toebehooren, welke zaak zij voor onderlinge rekenlng
en geyaar zullen uitoefenen en explotteeren.

Art 2.
De gelden tot deze onderneming benodigd, zullen mor hun beiden worden
opgenomen. tegen betaling eener zoo laag mogelijke rente.

Art 3..

Zij zullen hoofdzakelijk spinnen voor de firma H. Eyckeh 6 Zonen, tegen een
prIJs niet hooger dan momenteel door deze firma wordt betaald, en zorg dragen
voor goede garens ook zullen zij in loon spinnen voor andere fabrykanten.

Art 4.
Zij zorgen voor de administratie der spinnerij, welke geheel afgezonderd zal
zijn, en opztch zelven allan plaats hebben, .zonder inmenging der fabriekzaak
van H. Eycken 8 Zonen; echter zullen de kleine voordeelen aan de stoomwol-
spinneril verbonden, zooals heet water en de droogerlj, gratis door de fabrykzaak
kunnen genoten worden.

Art. 5.                                            -
De winsteh welken 's jaarlijks volgens de opgemaakte balans zullen blijken  te
bestaan. zullen aangewend worden tot aflossing der opgenomen gelden, zoodat         :,
er geene gelden van de wlnst voor eigen of huishoudelljk gebruik mogen afge-
nomen worden, alvorens al de opgenomen gelden zullen zijn afgelost

Art. 6.
Na de algeheele aHossing deelen, de belde ondergeteekenden I. M. Eycken en
A S. Eycken, de winsten en verliezen elk voor de helft: het zal alsdan met
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onderling goedvinden kunnen geschieden dat de fabriekzaak-met de spinnerijzaakverbonden wordt
Art 7.

De eerstondergeteekende H. Eycken. blijft borg voor de beide andere onderge-
teekenden. indien de geldschieters borgstelling mochten vorderen; hij heeft bet
recht van toezicht over de zaak om te zien of alles naar behooren wordt gedaan
en geadministreerd; hij vordert dat de winsten welke de zaak oplevert, ultsluitendworden aangewend tot aflossing der opgenomen gelden en tot het onderhoud
van het gebou# en machineriEn; hij staat aan de beide laatstondergeteekenden
af een stukie tuingrond F behoorende ain de firma H. Eycken 8 Zonen. waarop
het gebouw zal worden geplaatst.

Aldus overeengekomen, opgemaakt. goedgekeurd en geteekend te Geldrop
15  Mei  1855.

F dit perceeltJe tuingrond waarop thans het gebouw H. EYCKEN.
staat is bekend op het kadaster sub. No. 904 groot A. S. EYCKEN.
3 roeden 20 El, en heeft eene huurwaarde van 1. M. EYCKEN
een gulden en vijftig cent
dit renvooy goedgekeurd.
Geldrop den 19 Maart 1861.

H. EYCKEN.

J. M. EYCKEN.
A. S. EYCKEN

Geregistreerd te Helmond den twintigsten Maart 1800 een en zestig decl 15 folio
145  recto vak  8  Een  blad een renvooi. Ontvangen  voor  regt  f. 2.40  voor 38
opcenten f 0,9136 te zamen Drie Gulden  een en dertig  en een halve  Cent.

De Ontvanger.

Onleesbaar 15)

Uit deze overeenkomst blijkt, dat de stoomwolspinnerij ge-financierd werd met vreemd kapitaal, n.1. met van derden
geleende gelden. De familie Eijcken stak er niet direct geld
in, alleen wanneer de geldschieters zulks vorderden, werd
H. Eijcken door de borgstelling finantieel geinteresseerd enwel maximaal voor hetzelfde bedrag als de geldschietersvoor de wolspinnerij ter beschikking zouden stellen. Voor de
eventueele verliezen, welke de opgenomen gelden zouden te
*boven gaan, waren aansprakelijk Jan Mathias Eijcken en
Antoon Stephanus Eijcken, terwijl in dat geval het vermogenvan Henricus Eijcken en daarmede het kapitaal, wat deze in
15)   Deze acte is aanwezig in het archief van H.  Eijcken en Zonen C.V.
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de wollenstoffenfabriek had gestoken, niet kon worden aan-
gesproken. Het is dus een duidelijk geval van risicobeper-
king tot een bepaald bedrag. Anderzijds zien wij een zoo
nauw mogelijke betrekking met de wollenstoffenfabriek
H. Eijcken & Zonen; er werd immers bedongen, dat hoofd-
zakelijk voor de firma H. Eijcken & Zonen moest worden
gesponnen, bovendien kon door deze wollenstoffenfabriek
van kleine voordeelen aan de stoomwolspinnerij verbonden
gratis gebruik worden gemaakt.
De winsten zouden aangewend worden voor eigen kapitaal-
vorming, door n.1. met de winsten de opgenomen gelden af
te lossen. In art. 6 wordt gezegd, dat wanneer de opgenomen
gelden geheel waren afgelost, met onderling goedvinden de
spinnerij met de wollenstoffenfabriek kon worden verbon-
den. Hieruit volgt dus; dat wanneer de spinnerij zonder risico
kon worden geExploiteerd, hetgeen dan bewezen was door
de gemaakte winsten, waarmede de opgenomen gelden
waren afgelost, het doel van dit contract was bereikt en er
dus geen reden meer aanwezig zou zijn om beide onder-
nemingen afzonderlijk te laten voortbestaan.
Wat Henricus Eijcken betreft, in art. 7 wordt hem een functie
toegekend gelijk te stellen met die van commissaris in een
naamlooze vennootschap. De verhouding der firma H.
Eijcken & Zonen tot de genoemde wolspinnerij zou het
beste getypeerd kunnen worden door de verhouding moeder-
dochteronderneming. Bedrijfseconomisch moeten beide
zaken 66n geheel hebben uitgemaakt en was de scheiding
tusschen beiden een financieringskwestie met het doel beper-
king van het kapitaalrisico, hetgeen vanzelf voor beide zaken
een eigen administratie met zich bracht.
Op 9 Augustus 1855 werd een vergunning voor het plaatsen
van een stoommachine in de wolspinnerij gegeven.
De fabriek, daaronder moet de wolspinnetij wel begrepen
zijn, ontwikkelde zich naar het aantal arbeiders te meten
voorspoedig. Dit bedroeg in de jaren 1855, 1856 en 1857 resp.
32,50,70 personen.
Zij beschikte in 1855 over 9 en in 1857 over 12 blauwkuipen
voor het verven der lakens.
Zooals we zagen, had Adriaan van den Heuvel bij het uiteen-
gaan met Henricus Eijcken · de oorspronkelijke fabriek   der
firnia van den Heuvel en Eijcken behouden. Betrekkelijk
kort na deze scheiding is Adriaaq van den Heuvel over-
leden, n.1. op 31 October 1854. Zijn zoon Willem, die reeds
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in de zaak was opgenomen, nam op 31-jarigen leeftijd de
leiding na zijns vaders dood over en he6ft dus practisch
van het begin af de nieuwe zaak beheerd.
In 1855 werkten  in deze fabriek ongeveer 50 werklieden;
er waren 9 blauwkuipen aanwezig voor het verven der
lakens, terwijl de vollerij gedreven werd door waterkracht,
opgewekt door den watermolen, die in de Kleine Dommel
vlak bij de fabriek stond. De waterkracht-installatie is voor
een groot deel de oorzaak geweest dat van den Heuvel
betrekkelijk lant een stoommachine aanschafte, dit geschied-
de n.1. in 1865. De firma vroeg in Juli van dat jaar een
vergunning aan, om een vervoerbaar stoomtuig te mogen
plaatsen voor tijdelijk gebruik. Op 12 Augustus d.a.v. werd
de vergunning verleend. Uit de aanvrage blijkt wel, dat van
den Heuvel nog geen serieuze plannen had, om gebruik te
maken van een stoommachine. Erg enthousiast was hij over
dit stoomwerktuig ook-niet, want de burgemeester van Gel-
drop berichtte op 7 Juli 1869 aan den heer ingenieur tweede
klasse van het stoomwezen te 's-Hertogenbosch, dat het
stooniwerktuig bij A. van den Heuvel niet meer in werking
was en dat „die Heeren volstrekt geen plan meer hebben
hetzelve te gebruiken, doordien zij zelf te voorzichtig zijn
om tegen de veiligheid van hdi werkvolk het minste te
wagen." Op 3 Mei 1870 kreeg de firma een nieuwe vergun-
ning  voor het gebruik  van een -stoommachine.
Intusschen had ook een zekere Jacob Arnoud Carp, geboren
16 Januari 1809 te Amsterdam en te Helmond woonachtig, in
1856 te Geldrop een stoomwolspinnerij opgericht. Diens zoon
Carel Frederik Carp, geboren op 24 Januari 1842 te Zutphen,
heeft later in Geldrop gewoond en had toen de leiding in
deze zaak.

De stoomwolspinnerij van Hendrik von der Nahmer was
intusschen, n.1. in den zomer van 1855, verkocht. Hendrik
von der Nahmer was reeds enkele jaren te voren naar
Duitschland (Iserlohn) vertrokken, terwijl zih neef August
von.der Nahmer als zaakwaarnemer optrad.  1,/ie  deze  spin-
nerij gekocht heeft, viel niet na te gaan. Mogelijk is August
von der Nahmer de kooper geweest, daar deze op 13 Decem- -

1 ber   1855   aan het gemeentebestuur van Geldrop bericht,   dat
hij „eene wolspinnerij bedrijvende" voornemens is om een
fabriek van wollenstoffen te beginnen en dat hij daarvoor
een gebouw wil oprichien in en over de rivier de Dommel.
De burgemeester van Gildrop, die in verband met den ver-
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koop de stoomwolspinnerij voor den ontvanger der regis-
tratie te Helmond had moeten schatten, taxeerde deze op
f 28.000. Hij voegt er voorzichtig  aan toe,  „naar mijn  ge-
dachte". Deze schatting alleen blijkt niet voldoende geweest
te zijn, want een week nadat de burgemeester zijn oordeel
had bekend gemaakt, was Lucas van Gaal aangewezen om
het bedrijf ook te schatten.
De fabriek van Carel Frantzen is in 1857 opgeheven. Deze
fabriek scheen zich niet gemakkelijk te kunnen ontwik-
kelen; het aantal arbeiders varieerde rond de 18. Frantzen
blijkt in 1856 Geldrop te hebben verlaten, terwijl zijn com-
pagnon notaris van Galen de zaak nog even heeft voort-
gezet en haar op het einde van 1857 heeft verkocht aan de
firmanten van Hove en Raue. Van Galen keerde in 1857
naar zijn geboorteplaats Bergeijk terug.
Op 19 November 1857 hadden notaris Samuel van Hove,
diens zoon Anne, Johan, Jacob van Hove beiden te Son en
Carl Raue Jr. zonder beroep, vroeger te Hoade, Koninkrijk
Pruisen, 'toen te Geldrop woonachtig, eene vennootschap
aangegaan tot het fabriceeren van, en het handel drijven in
lakens, bukskin en andere wollen stoffen, onder den firma-
naam van Hove en Raue. 16)
Notaris van Hove bleef uiteraard in Son wonen, terwijl zijn
zoon zich in Geldrop *stigde, deze was geboren 4 Augustus
1834 en was bij de oprichting der fabriek 23 jaar oud. Notaris
van Hove heeft blijkbaar de zaak opgericht *oor zijn zoon,
terwijl Raue de deskundige za] zijn geweest.

Een overzicht van de bedrijven en het aantal tewerkgestel-
den  in 1857 geeft het volgende beeld:

1 linnenweverij: 31 volw. mannen, 21 jongens, 2 meisjes.                 '
1 pellen en damastweverij: 38 volw. mannen, 24 jongens,

10 meisjes.
18   wollenstoffenfabrieken:   216 volw. mannen, 95 vrouwen,

62 jongens, 50 meisjes.

2  wolspinnerijen:  55 volw. mannen, 60 vrouwen, 30 jongens,
25 meisjes.

In totaal 340 volw. mannen, 155 volw. vrouwen, 137 jongens,'

16)  Adv. in de Meterijsche courant van 1857.
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87 meisjes. In totaal werkten in de fabrieken 719 personen.Er waren nog 150 wevers en 120 vrouwen en meisjes, die
buiten de fabrieken werkzaam waren, dus z. g. thuiswerkers.De mannelijke thuiswerkers verdienden f 1.50 tot f 3.- per
week, de vrouwen en meisjes f 0.60 tot f 1.25. De loonen in
de fabrieken varieerden van  f 1.50 tot f 4.50 per week. 17)
Dat de werklieden niet altijd even rustig waren, getuigt eenschrijven van den officier van Justitie te Eindhoven van
23 Februari 1857 aan het gemeentebestuur van Geldrop,
waarin hij zijn dank betuigt voor het procesverbaal, opge-
maakt in terband met de samenspanning van werklieden
in de fabriek van den heer von der Nahmer. Er waren

-      werklieden die het werk een half uur gestaakt hadden. De
oorzaak van deze staking is evenwel niet bekend.

In 1856 werden  in de fabrieken vervaardigd:
lakens en duffels 1400 stuks.
baai en vries 400   „

boezel en rokkenstreepen 6000   „ ,

damast, pellen en linnen 2600   „

Totaal ' o 10400 stuks. 18)

De toestand voor de industrie bleef gunstig. De productiein de jaren 1858-1861 handhaafde zich op het bovenver-
melde niveau van 1856. Het verdient vermelding dat de
productie van damast, pellen en linnen in deze jaren niet
onbeteekenend was; ze bedroeg. 25 0/0 van het totaal der in
de fabrieken gefabriceerde stukken.
In het jaar 1860 blijkt de Geldropsche industrie te expor-
teeren. De firma van Hove & Raue werkte voor export naar
Nederlandsch IndiE. Op 2 Mei 1862 vroeg ook Carp eencertificaat van oorsprong aan ter verzending van goederen
naar Nederlandsch Indid. De omvang van deze fabriek blijktuit een opgave der schade bij een brand op 23 December
1862. Deze bedroeg f 23.000, terwijl de heele fabriek geschat

17)  Verslag van de Provincie Noord-Brabant van 1858. Billage letter C van
Hoofdstuk XV. Staat van de aanwezige fabryken en trafyken enz. in 1857.
blz. 30-31.
18)     Verslag  van de Provincie Noord-Brabant  van   1857,  blz.  356.,
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werd op f 44.000. In Juli 1864 vroeg Carp vergunning voor
het plaatsen van een nieuw stoomwerktuig en stoomketel.
In verschillende andere fabrieken werden in deze jaren
nieuwe stoommachines in bedrijf gesteld. De firma van Hove
& Raue kreeg op 21 Juli 1862 en de firma H. Eijcken & Zonen
op 3 Maart 1863 hiertoe vergunning.
Op 17 Maart 1863 verzochten Willem Vissers, J. M. Eijcken,

i            A. S. Eijcken en J. de Booij vergunning tot het oprichten van
een fabriek met stoomtuig voor het machinaal weven van
linnen. Willem Vissers was geen oorspronkelijke Geldrop-
penaar, hij was geboren te Drunen op 6 Juli 1823. Vissers,
die geassocieerd was geweest met den Geldropschen linnen-
fabrikant van den Nieuwenhuizeh, was in deze combinatie
de deskundige voor de fabricage van het linnen. De gebr.
Eijcken zorgden voor het noodige kapitaal, terwijl de Booij,
woonachtig ie 's-Hertogenbosch, in deze combinatie werd
opgenomen vanwege zijn uitgebreide handelsrelatids, die van
belang waren voor den afzet der artikelen. De Booij trok
zich na enkele tientallen van jaren uit deze associatie terug.
Willem Vissers stierf op 3 December 1874 ; na zijn dood kreeg
Joh. H. Bruning de leiding in deze onderneming. Bruning
was geboren te Leidell op 12 April 1822 en was gehuwd met
een dochter. van den Geldropschen burgemeester Francis
Knaapen. Nadat hij in Oldenzaal eenigen tijd in de textiel-
branche werkzaam was geweest, kwam hij omstreeks 1855
naar Geldrop en werd boekhouder in de wollenstoffen-
fabriek van zijn schoonvader en later in die van Carp. Kort
na de oprichting van de firma Vissers, Eijcken en de Booij
kwam Bruning als boekhouder in dienst van deze onder-
neming. Na zijn dood in 1897 werd zijn zoon Johan B.
Bruning directeur naast den Belg Jacq. Rijken, die meer
speciaal de leiding had over de fabricage.  -
De linnenfabriek van Vissers, Eijcken en de Booij was de
eerste fabriek te Geldrop, die begon met het machinaal
weven en werd, zoolang zij bestaan heeft, in den volksmond
„het machinaal" genoemd. De eerste meesterknechts waren
evenals de machines uit Belgi6 afkomstig.
De fabriek vervaardigde hoofdzakelijk linnen en meer spe-
ciaal in later tijd tusschenlinnen voor de dames- en heeren-
kleedingindustrie, verder filterdoek voor de olie- en suiker-
industrie, welk filterdoek ook naar Nederlandsch Indild werd
geExporteerd. De productie werd in later tijd nog uitgebreid
tot dekdoek, zeildoek voor tenten, markiezendoek, naadloze
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zakken voor verpakking van zaden en Tele addere artikelen.
Deze industrie zal later voOF Geldrop veel beteekenis krijgen.
Op 17 December 1866 associeerde zich- Carel Raue totdan
compagnon van van Hove met Gerrit Bodde, een notaris te
Meerbeek. De fabriek ivas mede bestemd voor Cornelis
Johannes Bodde, den zoon van den notaris, geboren op
27 Maart 1847 in Meerbeek. Deze vestigde zich te Geldrop
en was bij de oprichting der firma 19 jaar oud.
Deze fabriek vervaardigde wollenstoffen, boezel en bucks-
kin, zij beschikte over een vollerij en 4 persen. Op 17 October

\ 1867 kreeg zij acte van vergunning tot oprichting van een
stoomwerktuig, doch de stoomketel was spoedig te- klein,

-              zoodat zij op 9 October 1869 vergunning kreeg tot vergroo-
ting van den bestaanden, en plaatsing van een nieuwen k tel.
Van Hove zette zijn woftenstoffenfabriek alleen voort.
In deze jaren overwoog het gemeente-bestuur, het dorp van
een gasverlichting te voorzien. Op 6 Augustus 1863 vroeg de
burgemeester aan zijn collega te St. Oedenrode inlichtingen
omtrent de straatverlichting. Op 20 October d.a.v. ging de
burgemeester over tot het bestellen van materiaal bij de
firma Chevalier ie 's-Hertogenbosch. In November 1863
werden van genoemde firma straatlantaarns ontvangen en
wel 15 stuks. Het zou nog even duren voor tot den aanleg
van gasverlichting werd overgegaan. Met de firma Schretlen
& Co. te Leiden werd in 1865 over den aanleg van gas
gecorrespondeerd. Men vroeg den heer Schretlen, of hij een
gasfabriek wilde bouwen en exploiteeren. De fabriek zou
moeten worden ingericht voor 400 A 500 pitten. De materialen
voor de straatverlichting waren aanwezig voor 14 tot 16
lichten. Met deze firma schijnt geen accoord tot stand geko-
men te zijn, want in 1866 ging de firma Loeff uit's-Hertogen-
bosch  over  tot  de  oprichting der gasfabriek.  Zij, kwam  het-

-                  zelfde jaar nog in werking. J. H. Bruning werd tot directeur
benoemd, deze bleef in functie tot 1880, werd opgevolgd door
L. Jansen, die directeur was tot 1893, toen J. Verhoeven diens
functie overnam.

.Na de opsomming van deze' talrijke voor het economische
leven van Geldrop beteekenisvolle gebeurtenissen, wordt.
het tijd een en ander aan een nadere beschouwing te onder-
werpen.                                                                          '
Het eerste wat opvalt is, dat in de vijftiger jaren verschil-
lende niet-Geldroppenaren door de oprichting van nieuwe
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fabrieken een vooraanstaande rol gingen spelen in het Gel- ..\

dropsche industrieele leven en dat wij onder hen verschil-
lende Duitschers aantreffen, als von der Nahmer, Frantzen
en Raue. Het is reeds vaak geconstateerd, dat Duitschers
bij de opkomst der industrie in het midden der vorige eeuw
in Nederland een grooten invloed hebben gehad. „Het is
ongelooflijk" zegt Sloet's tijdschrift in 1855 „hoevele bedrij-
ven en werkmethoden wij aan arme Duitschers ie danken

, hebben, die zich in ons land voor goed kwamen vestigen
of tijdelijk ophouden..... De Veluwe is aan hen zijne papier-
en kopermolens verschuldigd, de IJsseloevers hunne worst-
makerijen. In Zwolle leerde men voor het eerst van een
doortrekkenden Duitscher de kunst om met zwavel in plaats
van met lood ijzer in steen te bevestigen enz:: 19) Wat het
Zuiden van het land betreft, heeft Brand aangetoond, dat in
Eindhoven talrijke vreemdelingen, waaronder Duitschers,
een groot aandeel hebben gehad in de opkomst van de indus-
trie aldaar. 20) Bij de plaatsen, waar deze invloed van Duit-
schers is geconstateerd, kan ook Geldrop worden gevoegd.
We zien, dat hier in verschillende gevallen de fabriek door
hen werd opgericht in associatie met een notaris. De notaris
zorgde voor de geldmiddelen, terwijl de Duitscher als des-
kundige de· fabriek leidde.
Verwondering baart het anderzijds, dat de talrijke fabri-
keurs, die Geldeop in het begin der 19e eeuw heeft gekend,
in het beslissende overgangsstadium naar de moderne indus-
trie op den achtergrond bleven. Alleen Adriaan van den
Heuvel en diens zoon Willem hebben het klaargespeeld, .
hun zaak dateerend uit de fabrikeurs-periode aan den
modernen tijd aan te passen en er een fabriek van te maken,
die een beteekenende plaats in het economische leven van
Geldrop innam en thans door alle economische stormen heen
nog inneemt. Wanneer wij Henricus Eijcken, alhoewel niet
te Geldrop geboren, doch wegens de Geldropsche afkomst
van zijn moeder en vanwege het feit, dat hij vanaf zijn jeugd
te Geldrop verbleef, ook een autochthoon ondernemer noe-
men, dan zijn dit de eenige Geldropsche ondernemers, die

i tot de fabriekmatige productie zijn overgegaan. Er waren

19)  Tijdschrift voor Staathuishoudkunde en Statistiek. Deel XII 1855 pag. 32,
citaat aangehaald bil I. J. Brugmans a.w. blz. 26-27.
20)  W. Brand: .Eindhoven". Soctografie van de Lichtstad. Amsterdam 1937. f
blz. 62 e.v.
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nog verschillende fabriekjes, die op de oude wijzehun pro-ductiemethode voortzetten, - de huisindustrie nam nog een
voorKame plaats in, wij komen daar dadelijk op terug, -
maar 66n ding was zeker, dat met het toenemen der fabriek-
matige productie, bevorderd door de stoommachine, over
deze fabriekjes het doodvonnis was uitgesproken. De con-
currentie was voor hen op den duur niet vol te houden.Welke de oorzaken precies geweest zijn, waarom de fabri-
keurs niet en de vreemdelingen wel tot de fabriekmatige
productie overgingen, zal niet gemakkelijk zijn  aan te geven;
zeker is, dat er een bijzondere ondernemersgeest en onder-
nemersdurf voor noodig zijn geweest, een gees-tesgesteldheid,
die, gezien de conservatieve geest van den Nederlander, defabrikeurs van Geldrop op een enkele uitzondering namisten. Het zijn tenslotte deze vreemdelingen geweest, die
op een beslissend moment de industrie van Geldrop nieuw
leven hebben ingeblazen en haar over een moeilijk keerpunthebben heen geholpen.
I.  J.  Brugmans, 21)  die  in zijn meermalen aangehaald boek
voorbeelden geeft, waaruit de geestesgesteldheid van denNederlandschen ondernemer in het begin .en midden der
vorige eeuw blijkt, zegt o.m., dat de traditie het richtsnoer
was in de bedrijfsvoering. Gingen de zaken slecht, dan gingmen de schuld niet bij zich zelf zoeken, maar dan werd o.m.om protectie geroepen, hetgeen van de Geldropsche indus-
trie herhaaldelijk werd geconstateerd.
Wat de huisindustrie betreft, wij constateerden, dat tegen-.   over het aantal personen, dat in 1856 in de fabrieken werkte
h.1. 719, slechts 270 thuiswerkers waren. Het blijkt dus, dat
de huisindustrie verminderde. In 1863 werkien in Geldrop
de wevers, in tegenstelling met andere plaatsen als Eind-

,  hoven en Helmond, reeds in de fabrieken. 22) Dat te Geldrop
de menschen gemakkelijker dan elders naar de fabriek kwa-
men, moet toegeschreven worden aan de structuur van het
dorp, waar de textielnijverheid nooit een aanvullende be-
staansbron is geweest van den landbouw, zooals dat in Bra-
bant en Twente  in het algemeen  wel het -geval  was;  in
Geldrop was het thuisweven en spinnen voor bijna allen
het hoofdbestaan, waardoor het type fabrieksarbeider zich
gemakkelijker ontwikkeld moet hebben.

21)  I. J. Brugmans a.w. blz. 60.
22)  I. 1. Brugmans a.w. bk. 46.
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Waarschijnlijk werden in de fabrieken, die in de vijftiger
jaren werden opgericht, meteen ook weefgetouwen geplaatst.
De slechte jaren, die de Geldropsche industrie had moeten
doprmaken, moeten wel ernstige gevolgen gehad hebben
en de thuiswerkers in hun eenige bestaansbron zwaar hebben
getroffen. Dit in aanmerking genomen, moet het sommigen
en zeker d6 jongeren gemakkelijk gevallen zijn, in den tijd,
dat de industrie weer tot bloei kwam, den weg naar de
fabriek te vinden. De voor de industrie ongunstige jaren
waren voor velen zelfs aanleiding geweest Geldrop te ver-
laten en in het buitenland te gaan werken. Dit valt af te
leiden uit een brief van 13 Maart 1862 van den burgemeester,
gericht aan de Gedeputeerde Staten:
„Uit deze gemeente zijn in verschillende tijdperken ingeze-
tenen naar Pruisen vertrokken, meestal om zijde te weven
voor de fabrieken te Crefeld en omstreken, sommige der-
zelve zijn wel 20 tot 25 jaren van hier weg en de meesten
zijn aldaar gehuwd, daar nu tegenwoordig de fabrieken in
die streken zeer slecht gaan, vele zelfs geheel stil liggen,
willen de' Pruisische Autoriteiten die huisgezinnen wederom
hier naar toe zenden, deze komen allen ten laste van het
armbestuur. E6n huisgezin bestaande uit man en vrouw en
drie kinderen is gisteren hier reeds aan'gekomen, hetzelve
is op last van den burgemeester van Suchtelen in Pruisen
over de grens gebragt en zoo van gemeente tot gemeente toi

"
hier getransporteerd.
De burgemeester vroeg verder of deze personen hun Neder-
landerschap hadden verloren. Waren ze vreemdeling, dan
zou hij ze weer over de grens laten zetten.

Thans verdienen de fabrieksarbeiders, die door hun toe-
nemend aantal sociaal-economisch een afzonderlijke bevol-
kingsgroep gingen uitmaken, de aandacht.
Interessante gegevens omtrent de fabrieksarbeiders van dien
tijd verschaft het rapport der Staatscommissie, die in 1863
tot opdracht had gekregen, een onderzoek in te stellen naar
den toestand der hier te lande in de fabrieken arbeidende
kinderen. Het onderzoek te Geldrop betrof een zestal fabrie-
ken. Voor deze studie van het meeste belang zijn de mede-
deelingen betreffende den' leeftijd der arbeiders oirderschei-
den naar het geslacht, de werkzaamheden ingevolge het
beroep door hen verricht, alsook den leeftijd, waarop zij
begonnen waren het beroep uit te oefenen.
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Onderstaahde staatjes geven een overzicht van den leeftild
der arbeiders. 23)

Machinale Weverij van Weveril van,
lakens en lakens en

LEEFTIJD Wollen stoffen wollen stoffenlinnenweverij

man vrolw man vrouw sman vrouw

beneden 12 jaar         3                       -
van 12-16 jaren       31        8                 6      -       2
van 17-30 jaren      36       6       10     21       9
van 31-40 jaren          9          1          9         3         7
van 41-50 jaren        2                 5       2        1
van 51 1. en ouder 55 1-1 54 1-1 59 j-1

57 j-1 62 j-2 63 1-1

83          15         27         32          19           2

Machinale Machinale
spinnerij In

v  3*10        Wol,pinne,4      d.72TA lenwever#. ververijLEEFTIJD en appretuur appretuor

man Vrouw man vrouw man vrouw man vrouw

beneden 12 jaar       3                                -      6
van 12-16 jaren 6 13 9    12 4 2     50   43

van 17-30 jaren     22    27    17    17 7 8    101   79
van 31-40 jaren 11 · 10    10     5     3     51   17
van 41-50 jaren     10     3 12 2    10 1 40   8
van  51   j. en ouder   2-52 1 1-66} 1-51 j 1-52 j 16    2

2-68 j 1-531 1-56 j

1-661
1-68 j

56    43    49    41    30    16 264 149

.'
Uit dit overzidht blijkt, dat arbeid door zeer jeugdige per-
sonen, n.1. beneden 12 jaren, een uitzondering was, de drie

.

il-jarige jongens in de machinale linnenweverij waren
weversgasten, die het vak leerden door de wevers behulp-
zaam te zijn. Van de drie jongens in de machinale spirinerij
en weverij was er 66n van 9 en 66n van 10 jaren draad-
aanlegger, terwijl de derde 10 jaren oud kettingscheerder
was. De groep van 12-16=jarigen is vrij groot. Van de 50
jongens waren er 31 werkzaam in de machinale linnen-

23) Rapport Staatscommissle blz. 1383 e.v.
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weverij als weversgast, slechts een heel enkele onder hen
was wever. De jongens in de andere fabrieken verrichtten
uiteenloopend werk als draadaanleggen, spoelen, droog-
scheeren, kaardenzetten en wolbreken. In de twee wollen-
stoffenweverijen kwamen geen jongens van deze leeftijds-
groep voor, de jongste arbeider in de eene fabriek was 19,
in de andere 21 jaren.
Wat het aantal meisjes betreft, terwijl beneden 12 jaren
geen meisjes in de fabrieken werkten, is het aantal in de
groep der 12-16-jarigen nogal groot. Dit bedroeg n.1. 27,5 0/0
van het totaal aantal vrouwen in de zes fabrieken werkende.
De door haar verrichte werkzaamheden waren spoelen, plui-
zen en draadaanleggen. Vooral het pluizen was werk, dat bij
uitstek door jonge meisjes kon worden gedaan.
Zoowel wat het aantal als den leeftijd betreft, valt er ten
aanzien van den kinderarbeid in de Geldropsche industrie
niets bijzonders te vermelden in verhouding tot den kinder-
arbeid in de textielnijverheid op andere plaatsen.
In de textielindustrie behoorden de gevallen, dat kinderen
van 7,8 en 9 jaar in de fabrieken werkten, zooals te Hilver-
sum, Hengelo en Helmond to,t de uitzonderingen. Immers
het aantal zeer jeugdige kinderen, welke de Staatscommissie
over het geheele land in de katoen-, linnen- en wolfabrieken
aantrof, was voor de verschillende leeftijden als volgt: 24)

leeftijd: jongens: meisjes:
7 jaren 12   0.21 0/0 8     0.14 0/0

8 „ 20   0.36 0/0 16   0.28 %
9. 27    0.48 % 30    0.54 0/0

10     „                   73   1.32 0/0 58     1.05 0/0
11     „                   136   2.46 0/0 73    1.32 0/0
12      „                    204    3.69 % 140    2.53 0/0

op een totaal van 3488 mannen en 2035 vrouwen.
Hieruit blijkt, dat eerst het aantal der twaalf-jarigen in de
fabrieken van beteekenis wad.
In Brabant vooral was de arbeid door kinderen beneden de
12 jaren een weinig voorkomend verschijnsel, ook ie Tilburg
waren zoo goed als geen kinderen beneden dien leeftijd in
de fabrieken werkzaam. Brugmans zegt, dat de werkzaam-
heid der geestelijken er niet vreemd aan was, dat Brabant
zidh in dezen gunstig onderscheidde. In Tilburg hielden de
fabrikanten rekening met den wensch der geestelijken, dat
24)  Rapport der StaatscommiRsie blz. 106.
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geen kind in dienst zou komen, alvorens de eerste H. Com-
munie te hebben gedaan. 25) Mogelijk heeft een dergelijke
invloed te Geldrop ook bestaan, waar de bevolking prac-
tisch geheel Roomsch Katholiek was en hebben de fabri-
kanten, ook al waren de oprichters der nieuwe fabrieken
voor het meerendeel niet Roomsch Katholiek, hiermede toch
rekening gehoudeni
Dat bij de hoogere leeftijdsgroep in verhouding zoo weinig
fabrieksarbeiders voorkwamen, was een verschijnsel, dat de
Staatscommissie over het geheele land had geconstateerd, en
zal waarschijnlijk verklaard moeten· worden uit het feit dat
de meer volwassenen liever hun thuiswerk bleven verrichten
dan dat zij naar de fabriek gingen; vooral de nieuwe pro-
ductiemethode in de machinale weverijen zal hen niet heb-
ben aangetrokken, anderzijds zal in verband hiermede de
fabrikant de voorkeur gegeven hebben aan jonge arbeids-
krachten, die het werk gemakkelijk aanleerden; bij de vrou-

  wen zal de huwelijksfactor een rol hebben gespeeld om de
fabriek bij het bereiken van een zekeren leeftijd te verlaten.
De vraag op welken leeftijd de mannen en vrouwen in het
begin der zestiger jaren fabrieksarbeider werden, kan be-
antwoord worden uit de gegevens betreffende de machinale
linnenweverij, welke ongetwijfeld de fabriek van de firma
Vissers & Eijcken moet zijn geweest, die in 1863 werd opge-
richt. Het rapport der Staatscommissie vermeldt op welken
leeftijd de arbeiders met fabrieksarbeid begonnen.
Wat de mannen betreft, waren er 42, die beneden de 17 jaren,
22 die tusschen de 17 tim. 20 jaren, 11 die tusschen de 21
1/m. 30 jaren, 5 die tusschen de 31 en 40 jaren, 1 die op 49-,
1 die op 54- en 1 die op 56-jarigen leeftijd met fabrieksarbeid
waren begonnen.
Van de 15 vrouwen in deze fabriek werkzaam begonnen er
8 beneden 17 jaren, 4 tusschen de 17 en 20 jaren, 1 op 21-,
1 op 29- en 1 op 34-jarigen leeftijd in de fabriek te arbeiden.
Bijna al deze arbeiders, in totaal 98, werkten sedert 66n A
twee jaar in de fabriek. Hieruit blijkt, welk effect de oprich-
ting van een dergelijke fabriek voor de werving van arbeids-
krachten onder de opgroeiende jeugd van Geldrop had.
Immers van de 83 mannen waren er 64 in de fabriek gaan
werken, toen zij nog geen 21 jaren oud waren. Ook in de
andere fabrieken waren de arbeiders voor het meerendeel

25.)  L J. Brugmans a.w. blz. 97.
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tusschen de 12 en de 16 jaren fabrieksarbeider geworden.
In de 3 wolspinnerijen vinden we de oudste arbeiders, die
bovendien het langste fabrieksarbeider waren. Van de 40
mannen tusschen 41 en 50 jaren waren er 32 iIi de wol-
spinnerijen werkzaam. Dit verschijnsel is verklaarbaar,
omdat de wolspinnerijen zich eerder en gemakkelijker tot
fabriek ontwikkelden.
Wat de werkzaamheden in de fabrieken betreft, moeten wij
uiteraard onderscheid maken tusschen de weverijen en spin-
nerijen. In de machinale linnenweverij waren van de 83
mannen 70 wever of weversgast. Het behoeft dus nauwelijks
vermelding, dat de werkzaamheden hier practisch uitslui-
tend bestonden in weven. De 15 vrouwen waren allen spoel-
sters. Ook in de twee wollenstoffen-weverijen was het aantal
wevers hoog, in de eene fabriek waren van de 27 mannen
13 wever, in de andere waren van· de 19 mannen 16 wever.
Het is vrijwel zeker, dat in deze twee fabrieken nog niet
machinaal werd geweven.
In de wolspinnerijen waren de te verrichten werkzaamheden
van geheel anderen aard dan in de wollenstoffen-weverijen.
Het valt op, hoe weinig spinners worden opgegeven in ver-
houding tot het aantal werklieden, het bedroeg in de drie
fabrieken resp. 12, 9, 2. De overige werkzaamheden door de
mannen verricht waren: draadaanleggen, kettingscheeren,
spoelen, droogscheeren, verven, ruwen, wolbreken, appre-
teeren. In de wolspinnerij tevens weverij waren ook enkele
wevers werkzaam. Het werk door vrouwen verricht betrof
spoelen, pluizen, draadaanleggen, haspelen, kettingscheeren
en een enkele was schrobbelaarster.
De werktijden waren: voor personen boven  de 14 jaren
12 uren, voor kinderen beneden de 14 jaren 10 uren per dag.
De loonen bedroegen voor de verschillende personen onder-
scheiden naar leeftijd en geslacht: 26)

Mannen boven 18 jaren f 0.60 per  dag.
Vrouwen boven 18 jaren „ 0.36   „     „
Mannen van 14-18 jaren „ 0.45   „      „
Vrouwen van 14-18 jaren „ 0.30   „      „
Jongens beneden 14 jaren f 0.20-0.25 "                "

Meisjes beneden 14 jaren „ 0.15-0.18   „      „

26)  Verslag van de Provincie Noord-Brabant van 1862. Bijlage E van Hoofd-
stuk XV blz. 6-7.
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In Geldrop werkten alle personen bij elkaar, mannen en
vrouwen, jongens en meBjes. In Tilburg was dit niet het
geval. Daar liet men de verschillende groepen personen
gescheiden werken.
De kinderen konden in de week niet naar school, daarom
bestond er te Geldrop een Zondagsschool, waarvan geregeld
gebruik werd gemaakt.
Omtrent de gedwongen winkelnering in de zestiger jaren
is niets te vinden. Wel bestaan gegevens hieromtrent uit het
jaar 1888. Op verschillende vragen betreffende deze kwestie,
die in een schrijven van 26 Juli van dat jaar door den
Commissaris des Konings aan den burgemeester werden ge-
steld, antwoordt deze laatste, dat het niet voorkwam, dat
de loonen der werklieden op andere wijze dan in Neder-
landsche munt of bankpapier werden uitbetaald. Wel werd,
door twee firma's sedert ruim 3 jaren een zijdelingsc]le
dwang op hare werklieden uitgeoefend om in bepaalde
winkels hunne benoodigdheden te koopen. De werklieden
dezer firma's moesten namelijk hub geld in een bepaalde,
aangewezen winkel in ontvangst gaan nemen. De goederen
waren daar niet duurder dan in andere winkels. Dit is het
eenige feit, dat betreffende de gedwongen winkelnering ver-
meld werd. Dit valt nog te meer op, daar in deze jaren,
zooals van Velthoven opmerkt, door de handhaving van het
vrijhandelsstelsel door alles heen, de gedwongen winkel-
nering in de hand werd gewerkt: er waren vele bedrijven,

-           die in stand gehouden werden, om klanten te hebben voor
den fabrikanten-winkel. 27)

Vermelding verdienen nog de 4 jaarmarklen, die Geldrop
reeds   van ouds kende. Sinds 1855 werden ze gehouden   op:

den 2den Donderdag   in den Vasten;
den 2den Donderdag na Paschen;
den 3den Woensdag na Maandag  v66r  St.  Jan;
den 4den Woensdag v66r Bamis (1 October).

Deze markten kregen in de zestiger jaren een toenemenden
aanvoer van vee en goederen te verwerken.
Gemiddeld werden per markt aangevoerd:

27)   H. van Velthoven: Tijdschrift voor Economische Geografie. 15 Januari 1932,
jrg. 23, biz. 10.
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In 1861: In 1864:

150-250 runderen 350 runderen
200-300 jonge varkens 500 jonge varkens
400-500 ellen linnen 500 ellen linnen
Benevens, manufacturen, ga- Benevens dezelfde artikelen,
lanterieEn, oude kleeren, die onder het jaar 1861 staan
gemaakt ijzer, hout en touw- vermeld. Op de St. Jansmarkt
werk, schoenen en op de St. werden 1000 ponden inland-
Jansmarkt een groote.  hoe-        sche wol aangevoerd.
veelheid wol.
Het blijkt, dat de Geldropsche markten in hoofdzaak voor

' de landbouwende bevolking van de· omliggende plaatsen     -
beteekenis hadden. Wanneer we de cijfers der aangevoerde
beesten vergelijken met den veestapel van. Geldrop op
31 December 1855, dan blijkt duidelijk, dat veruit het mee-
rendeel der belangstellenden voor het vee op de markt niet-
ingezetenen van Geldrop zijn geweest.
De veestapel bedroeg  te: 28)

Geldrop: Zes   Gehuchten:
30 paarden 49 paarden

i stier
2 slachtossen

5 trekossen 54 trekossen

129 koeien 241 koeien
67 kalveren 134 kalveren
97 schapen 279 schapen

37 varkens 138 varkens  ,

294 bokken en geiten · 135 bokken en geiten
181 pluimdieren 397 pluimdieren
Deze cijfers spreken voor zichzelf, daarbij moet men reke-
ning houden met het feit, dat Zes Gehuchten op i Januari
1856 ongeveer de helft van het aantal inwoners telde van
Geldrop, n.1. 926.
De voor landbouw geschikte gronden waren door ontgin-
ningen slechts weinig vermeerderd. De ontginningen van
woeste gronden en heide hadden het volgende resultaat
gehad:
Sedert de opname van het kadaster in 1828 tot en met 1840

28)  Verslag van de Provincie Noord-Brabant van 1856. Bijlage van Hoofd-
stuk XIII, letter C. Toestand van den veestapel in December 1855, blz. 6-7              -
en 14--15.
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waren ontgonnen i 4 bunders tot houtteelt en k 2 bunderstot *bouwland. Gedurende de periode 1841 tot einde 1856
waren ontgonnen:

66  bunders 69 roeden 50 ellen tot houtteelt;
16 :: 68 ..     " boup.land,

„                        weiland."

Bovengenoemde cijfers toonen dus duidelijk de geringebeteekenis aan van Geldrop op het gebied van landbouw
en veeteelt.

Laten we thans de beschouwingen betreffende de industrie
weer hervatten. De periode van 1873 tot 1895, welke thans
behandeld zal worden, werd voor het geheele land geken-merkt door een steeds toenemende depressie. De wollen-
stoffenindustrie heeft in deze jaren met zeer ernstige moei-
lijkheden te kampen gehad. In Nederland zegevierde het
vrijhandel-beginsel. Daarentegen waren andere landen als
Duitschland en Frankrijk resp. in 1880 en 1881 ter bescher-
ming van hun industrie een protectionistische politiek gaan
voeren; de uitvoer naar Belgid Zweden en Noorwegenondervond ook moeielijkheden. 29) Het volgende   ver-
schijnsel kenmerkt deze periode wel zeer duidelijk.Verscheidene wolfabrikanten te Tilburg verplaatsten hun
inrichtingen naar Duitschland en Frankrijk en anderen
dachten er ernstig over dit voorbeeld te volgen. Zij, die hier-toe den moed hadden, gingen er allesbehalve op achteruit,want vanuit hun nieuw 'Taderland konden zij - dank zij
ons vrijhandelstarief - ook de Nederlandsche markt blijven
voorzien. 80)
Bijzondere aandacht verdient ook het verloop der wolprijzenin deze periode. Blink heeft het verschijnsel der dalende
wolprijzen nagegaan en geeft daarvoor de volgende oor-
zaken:

De schapenteelt kwam in de eerste helft der 19e eeuw in
AustraliE, Nieuw Zeeland, Noord-Amerika en ArgentiniE
ongeveer gelijktijdig tot grooten bloei en na 1870 overtrof
de wolproductie in deze nieuwe landen die van Europa. Toenin de zeventiger jaren, door het zich uitbreidend stoom-
vaartverkeer, de transportkosten laag werden, kon die aan-
voer van wol naar Europa tegen lage prijzen geschieden.

21)   P. C. Boeren: Het Hart van Brabant. Tilburg 1942. biz. 82.
30) Boeren a.w. blz. 81·
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Die concurrentie van de buiten-Europeesche wol op de
Europeesche markten deed de wolprijzen dalen, vooral na
1880. 31)
Niet  alleen  werd -in deze periode de afzet der producten
ernstig belemmerd, maar werd een rendabele productie door
de dalende wolprijzen zelfs onmogelijk gemaakt. Het is nu
eenmaal onmogelijk voor de ondernemingen loonend te pro-
duceeren, wanneer door de dalende grondstoffenprijzen de
concurrentie-kracht wordt aangetast. Het zal dan ook
blijken, dat de Geldropsche industrie in deze periode haar
moeilijkste jaren heeft doorgemaakt.
Omstreeks het midden der zeventiger jaren (1876) waren te
Geldrop de volgende fabrieken:
Vissers-Eijcken, machinale linnenfabriek, met 100 werk-

lieden.
H. Eijcken & Zonen, wollenstoffenfabriek, wolspinnerij, met

85 werklieden, 10 kleine en 4 groote blauwkuipen, vol-
molen en een pers, stoommachines.

Fa. A. van den Heuvel en Zoon, wollenstoffen-, boezel-, en
streepenfabriek, met 70 werklieden, 3 groote en 7 kleine
blauwkuipen, eigenaar van den watermolen, eigen
vollerij, stoommachine.

Raue en Bodde, wollenstoffenfabriek, met 100 werklieden,
vollerij, 4 persen, stoommachine.

Fa. J. A. Carp, wollenstoffenfabriek, met + 70 werklieden,
8 blauwkuipen, eigen smederij en vollerij, StOOIn-

machines.

31)  H. Bllnk ill Tijdschrift voor Economische Geografie 1920. jrg.  11. blz. 358-359.
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M. van den Nieuwenhuijzen, machinaal linnenfabriek, 50werklieden, een kalandermolen.
Robert von der Nahmer, wollenstoffenfabriek, 11 werk-lieden.
A. J. J. van Hove, wollenstoffenfabriek, met + 9 werk--                  lieden.
H. van der Heijden (fa. A. van der Heijden), wollenstoffen-

fabriek, 6 arbeiders, 66n groote en 2 kleine blauwkuipen.P. van Stratum en Zonen, wollenstoffenfabriek, 3 arbeiders.G. van Woerkom, lakenfabriek, 3 arbeiders.
C. J. ter Borgh (fa. P. F. ter Borgh), linnen- en pellenfabriek,

6 arbeiders.
Wed. W. Vissers, dinnenfabriek, 6 arbeiders.
J. P. Werners, linnen-, getwijnde garens-, pellenfabriek,6 werklieden.
J. de Louw, lakenfabriek, 6 werklieden.
W. van der Linden, linnen- en pellenfabriek, 3 werklieden.
In de groote fabrieken werkten in totaal 486 personen, terwijlin de negen laatstgenoemde fabriekjes 48 personen werk-zaam waren. We mogen aannemen, dat de laatst vermeldefabrikanten in hoofdzaak door thuiswevers lieten produ-ceeren. In het gemeenteverslag van 1876 staan onder de
ami)achten genoemd 100 wevers, hiermede zijn stellig dethuiswevers bedoeld. Hiervan waren 44 volwassen mannen,25 volwassen vrouwen, 21 jongens en 10 meisjes. De huis-industrie raakte dus ten opzichte der fabriekmatige produc-tie op den achtergrond. Sedert 1857 was het toen reeds
betrekkelijk geringe aantal thuiswevers van 270 tot 100
teruggeloopen. Toch zou het nog lang duren voor de huis-
industrie geheel verdwenen zou zijn. Dat de fabrikanten te
Geldrop met hun tijd waren medegegaan moge blijken uit-       een conclusie van I. J. Brugmans, die de verhouding der
huisindustrie ten opzichte der fabriekmatige productie voor
het geheele land heeft onderzocht: „Toch wekt het overzicht
van. de Nederlandsche Nifverheid  in 1871 geenszins  denindruk,  dat het handwerk heeft moeten wijken;  het  staat,naar het schijnt, als gelijkgerechtigde naast de fabriek." 32)Naast het afnemen der beteekenis der huisindustrie ver-
dwenen gedurende de laatste vijf en twintig jaren der vorigeeeuw nog verschillende, meestal kleinere fabrieken.

32)  L J. Brugmans a.w. biz. 64.
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In 1877 verplaatste Robertvon der Nahmer zijn fabriek naar
Eindhoven. Robert von der NAhmer was een broer van
August, met wien hij aanvankelijk de leiding in de zaak te
Geldrop gedeeld had; in deze jaren had Robert, die in 1839
in Medenbach geboren was, alleen de leiding in deze onder-
neming.
Het fabriekje van de Louw werd op het einde der zeventiger
jaren overgenomen door de firma A. van der Heijden en
Zoon. Van den Nieuwenhuizen, die zich in 1877 met H. van
Stratum had geassocieerd, verkocht zijn zaak in 1892 aan
een  combinatie van fabrikanten, · waaronder van Besouw,
geboren op 19 Juni 1851 te Goirle, naar wien de firma werd
genoemd. 83)
De fabriek van Carp, tot dan een der voornaamste fabrieken
te Geldrop, werd in 1886 verkocht aan H. C. A. Eijcken, zoon
van den in December 1874 bij een spoorwegongeluk te
Tilburg overleden Antoon Stephanus Eijcken. Carel Frederik
Carp was overleden  in  1885;  zijn  dood  moet  wel de aanlei-
ding geweest zijn tot het verkoopen der fabriek.
In 1897 nam de firma A. van der Heijden deze onderneming
weer vall Eijcken over.
Wat de firma H. Eijcken en Zonen betreft, de leiding in deze
firma ging in deze jaren verschillende malen in andere
handen over. Nadat Henricus Eijcken, de oprichter der
fabriek in 1861 de leiding had overgedragen aan zijh       ·
beide zonen, stierf in 1874 A. S. Eijcken en in 1879
diens broer Jan Mathias. Willem Eijcken, een derde
broer, had tot 1886 de leiding in de fabriek, in welk
jaar diens zwager C. A. J. J. Schellens, fabrikant te
Eindhoven en aldaar geboren op 7 Augustus 1861, zich in
Geldrop vestigde en het beheer der firma H. Eijcken en
Zonen op zich nam.
Willem van den Heuvel had in 1880 een stoomververij van
linnen opgericht onder den firmanaam W. van den Heuvel
&  Co.,' deze fabriek verschafte  aan 50-70 menschen werk,
doch werd in 1892 weer opgeheven.
Het leek, dat met het teneinde loopen der 19e eeuw ook de
industrie te Geldrop haar einde tegemoet ging. Naast het
verdwijnen van verschillende fabrieked, werden andere door
'groote branden geteisterd.    Op 26 Januari    1893    om   6   uur

33) Van deze combinatie maakten behalve van Besouw deel uit: Peilenburg
ult Goirle, van der Eerden ult Boxtel en W. van den Heuvel uit Geldrop. De
laatste twee genoemden trokken zich na korten tijd uit deze comblnatie terug.
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's avonds ontsiond brand bij de firma A. van den Heuvel en
Zoon, waarbij de geheele fabriek uitbrandde. De schade
werd geraamd op f 140.000. In het begin van 1894 brak
wederom brand uit in de fahriek van genoemde firma. De
burgemeester gaf hierover het volgende verslag. De brand
was ontstaan in den bovensten zolder, zijnde een droog-
zolder voor wol. In die wol moet door onbekende oorzaak
vuur zijn gekomen, waardoor deze aan het smeulen is
gebracht, totdat een spinner, die bij zijn machine juist daar-
onder stond, bemerkte dat er vuur door de zoldering viel.Toen men ijlings naar boven ging, was het reeds te laat en
stond de geheele zolder in vlammen, zoodat aan blusschen
niet te denken viel. Het volk ontruimde toen de fabriek,
hetgeen in den kortst mogelijken tijd kon geschieden, daarer 5 trappen waren om van de verschillende afdeelingen
naar beneden te gaan, waar verschillende uitgangen waren
om in de vrije lucht te komen.
Willem van den Heuvel, de eigenaar dezer onderneming,
overleed op 1 Januari 1895, zijn zaak nalatehd aan zijn drie
zoons, Adriaan; Vincent en Pieter. Later kwam ook een
vierde zoon Joseph in deze firma.
Op 11 December 1896 ontstond brand in de stoomspinnerij
van de firma H. Eijcken & Zonen, de fabriek brandde geheel
uit en de schade bedroeg f 65.000.
Na al deze veranderingen en tegenslagen telde Geldrop op
het einde der 19e eeuw 6 fabrieken, waarin het volgende
aantal personen werkte:

Volwass. I Volwass Ii Iongens    Meisjes     Tot.mannen  I vrouwen 1
A. van den Heuvel & Zn.      65     32 7 9    113

H. Eijcken & Zonen           62     27    14     6    109
A. van der Heijden & Zn.    18     8 3 3    32
Vissers & Eijcken            60     26     5 15 106
Van Besouw 44 16 15     3     78
Raue & Bodde             28    12 3 3     46

277 121    47    39    484
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HOOFDSTUK IV.

DE VERKEERSVERBINDINGEN.

§    1.      De   verhouding   van   Geldrop   tot   de    omliggende    gemeenten.

In Hoofdstuk I hebben we kennis genomen van de ligging
der gemeente Geldrop ten opzichte van de haar omringende
gemeenten. In den loop der jaren is de verhouding van
Geldrop tot deze gemeenten aan veranderingen onderhevig
geweest.
We hebben gezien hoe in tijden van bloei der industrie,
zooals in het begin en in het midden der vorige eeuw, inwo-
ners uit andere plaatsen in grooten getale voor de Geldrop-
sche industrie hebben gewerkt en hoe Geldrop daardoor ten
opzichte der omliggende gemeenten een middelpunt was van
economische bedrijvigheid.
In 1851, toen Geldrop nog slechts 1742 inwoners telde, werk-
ten er 106) menschen in en buiten de fabrieken, terwijl in
de  industrie  te · Eindhoven gevestigd, slechts 450 menschen
werkzaam waren.
Ook als marktcentrum had Geldrop beteekenis, getuige de
aangevoerde artikelen op de vier jaarmarkten, die te Gel-
drop in de vorige eeuw werden gehouden en die vooral wat
het vee betrof, van belang waren voor de omliggende agra-
rische gemeenten.
Tegen het midden der vorige eeuw had Geldrop naast enkele
andere gemeenten in Brabant op industrieel gebied betee-

i kenis, doch de opbloei der industrie in het algemeen in de
provincie Noord-Brabant kwam eerst in de tweede helft der
negentiende eeuw.
De wijzigingen, die de opkomende industrie in deze periode
voor de structuur der verschillende gemeenten met zich
bracht, schildert prof. H. Blink als volgt:
"'Toen vooral ontstond er een tijd van expansie van de
nijverheid in Noord-Brabant, en de fabrieksnederzettingen
namen in omvang toe. Van de dorpen en kleine steden uit-
gaande werden de opgerichte fabrieken de middelpunten
van nieuwe bedrijvigheid. De moderne fabrieken met stoom-
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vermogen verplaatsten de nijverheid meer en meer uit de/
woningen naar de fabrieken, en de fabrieksarbeiders schaar-
den zich in en om de fabrieksplaatsen. Daarom werden
dorpen met fabrieken sterk uitgebreid, groeiden dicht bij
elkander gelegen dorpen naar elkander tot aaneengesloten
nederzettingen. Dat zag men o.m. bij Tilburg, in 1809 nog
bestaande uit afzonderlijke, van elkander,gescheiden dorps-
nederzettingen,.die tot 66n stad werden aaneengebouwd.
Kleine steden breidden hun stedelijke bebouwing ook uit
over de omliggende gemeenten. In Noord-Brabant, een
gewest met op de zandgronden veelal kIeine gemeenten,
moest dat wel dikwijls plaats hebben." 1)
Juist in de algemeen economische depressie-jaren van 1873-
1895, die ook de Geldropsche industrie zoo zwaar hebben
gedrukt, begon de opkomst van het naburige Eindhoven als

- fabrieksstad. Al heeft de Geldropsche industrie zich in het
begin dezer eeuw en in de daarop volgende jaren weer vol-
komen hersteld en verder uitgebreid, de ontwikkeling van
Eindhoven als industriecentrum vooral na 1895 was niet bij
te houden en vond haars gelijke zelfs niet in den lande.
De gemeente Eindhoven werd al spoedig te klein voor het
economische leven,   dat   zich hier concentreerde   en   dat  zich
uitbreidde over het grondgebied der gemeenten Gestel en
Blaarthem, Stratum, Strijp, Tongelre en Woensel. Ondanks
de administratieve scheiding vormden de aangrenzende
gemeenten op industrieel gebied feitelijk 66n geheel. Het
natuurlijke gevolg was dan ook een annexatie der aangren-
zende gemeenten bij Eindhoven, welke in November 1919
plaats vond. Door deze uitbreiding van haar grondgebied
was voor de gemeente Eindhoven economisch en adminis-
tratief de basis gelegd, waarop het stadje tot een enorm
industriecentrum kon uitgroeien. In de periode van 1920 tot
1930 groeide de bevolking van Eindhoven van 45624 tot 95567
zielen. 2)
Ongeveer anderhalf jaar na de annexatie der Odiliggende
gemeenten bij Eindhoven volgde de annexatie der gemeente
Zes Gehuchten bij Geldrop. Door al deze grenswijzigingenkwam het grondgebied der gemeente Geldrop rechtstreeks
aan dat der gemeente Eindhoven te grenzen.De zuiver agrarische gemeente Zes Gehuchten en de, zuiver
1)   H, Blink: Eindhoven als economisch centrum. In Tijdschrift voor Economische
Geografie. 1920. jrg. 11, blz. 308.
2)   W. Brand: Eindhoven. Sociografie van de Lichtstal Amsterdam 1937. blz. 14.
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industrieele gemeente Geldrop waren door hun ligging eco-
nomisch op elkaar aangewezen.
De boeren in Zes Gehuchten vonden in Geldrop een afzet-
gebied voor hun producten, terwijl de Geldropsche industrie
steeds meer menschen uit Zes Gehuchten als arbeiders aan-
trok. Het feit, dat gedurende een groot deel der vorige eeuw
en in de jaren onmiddellijk voorafgaande aan de annexatie,
de burgemeester van Geldrop tevens burgemeester van Zes
Gehuchten was, kan als symbool beschouwd worden van
deze groeiende eenheid. De inwoners  van Zes Gehuchten    1 6...
hebben vanouds tot de parochle Geldrop_behoord. Eerst op  11;ir-
lietemIeaeri96-eeuw-]Eregenzij een eigen parocrwkerk
DE-*warrfinantivele-lastenrdie-de-inwoners· der -gemeente
Zes Gehuchien moesten dragen, hebben tenslotte voor de
annexatie den doorslag gegeven. De voordeelen der samen-
voeging   voor Zes Gehuchten waren: minder finantieele
lasten per hoofd der bevolking, terwijl daarnaast het groot-
ste gedeelte der voormalige gemeente Zes Gehuchten spoedig
van gas, water en electriciteit werd voorzien.
De annexatie op 1 Mei 1921 kwam juist op tijd, daar bij den
abnormalen groei in de volgende jaren de gemeente Geldrop
zich  steeds meer uitbreidde  op het grondgebied  der  voor-
malige gemeente Zes Gehuchten. Dit was het gevolg eener-
zijds van het feit, dat het bebouwde deel van het centrilm
van Geldrop wegens de lage omringende gronden slecht voor
uitbreiding geschikt was, terwijl anderzijds dit centrum ge-
heel was ingesloten door het grondgebied der gemeente Zes
Gehuchten en de uitbreiding den weg koos van den gering-
sten weerstand, n.1. langs den rijksweg Eindhoven-Weert,
dus in de gehuchten Hulst en Hout, terwijl ook het gehucht
Hoog Geldrop, de kern der voormalige gemeente Zes
Gehuchten, dat door den provincialen wed via den :,kleinen
tunnel" en de Laarstraat met het centrum van Geldrop is
verbonden, sterk deelde in den groei.
De annexatie der gemeente Zes Gehuchten en de toenemende
invloed der gemeente Eindhoven op economisch gebied zijn
de voornaamste wijzigingen, die zich in de verhouding van
Geldrop ten opzichte der omliggende gemeenten in het
jongste verleden hebben voorgedaan.
Als marktce8125„k fLGeldrop.legwilmordig in het geheel  11

<een3eteekenis meer. De vier jaarmarkten zijn sddert het 1 1
eiEHE--dir  vorige-66;iw geleidelijk  verlo6pen, £66(1-at thans     I
in Geldrop geen markten meer worden gehouden.                   1.
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De verhouding met de gemeenten Nuenen, Heeze en Mierlo
heeft zich tot op heden niet beteekenend gewijzigd. De drie
genoemde gemeenten hebben een overwegend agrarischkarakter en maken slechts een zeer geleidelijken groei door.
In de toekomst is wel een grenswijziging te verwachten met
de gemeente Mierlo. De toenemende bebouwing van Geldrop
in de richiing van deze gemeente maakt het noodig, dat
Geldrop in de komende jaren een siuk van het grondgebied
van deze gemeente aan haar grondgebied krijgt toegevoegd.
De afstand van het centrum van Geldrop naar de grens der
gemeente Mierlo, over den Mierloschen weg, bedraagt slechts
1%   k.m.;   dat  deel  van  den   weg is reeds grootendeels  vol-'
gebouwd. Bovendien bevindt zich dicht bij de gemeentegrens
op het Mierlosche gebied een modern restaurant met ont-
spanningsgelegenheid, prachtig gelegen aan een groot ven
tusschen bosschen, dat hoofdzakelijk bezocht wordt door het
Geldropsche publiek, zoodat deze ontspanningsgelegenheid
meer tot de Geldropsche dan tot de Mierlosche gemeenschap
behoort.
De bedoelde grenswijziging zou reeds lang tot stand zijn
gekomen, waren er niet gecompliceerder annexatie-vraag-stukken in verband met de gemeente Mierlo ontstaan. In
den loop der laatste twintig jaren zijn taI van plannen ont-
worpen over de verdeeling dezer gemeente. Van de gemeenteMierlo grenst het gedeelte Mierlo-Hout aan het grondgebiedder gemeente Helmond en de woonkern maakt met de laatst-
genoemde gemeente vrijwel 66n geheel uit, zoodat de
annexatie van Mierlo-Hout bij Helmond voor de hand ligt.
De groote moeilijkheid, c'ie de oplossing van alle kwesties
tegenhoudt, is de vraag, wat te doen met Mierlo-Dorp, dat
practisch even ver van Geldrop als van Helmond is gelegen.
De vraag is, bij welke gemeente Mierlo-Dorp moet worden
gevoegd; sommigen zijn van oordeel dat het een zelfstandige
gemeente moet blijven.
Het is hier niet de plaats dit gecompliceerde vraagstuk, dat
meer Mierlo dan Geldrop aangaat, uitvoerig te bespreken.
We. kunnen volstaan  met het volgende  over de verhouding
Mierlo-Dorp en Geldrop te zeggen. Het is geen bestaans-
kwestie voor Geldrop, dat dit gedeelte van Mierlo bij haargrondgebied wordt gevoegd. Een opvallend co *Enusschen

4  beide gemeenschappen bestaarRierhoewellt Mierlo Imim
honderd-mannen-eir-vr61IweiriE ill-Gilaiopsche -fab idkin
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werken, waarvan aangenomen kan worden dat deze allen
in Mierlo-Dorp wonen.
Bezien we de kwestie thans in een verder perspectief. Wan-
neer het voor de hand ligt, dat Mierlo-Hout bij Helmond
moet worden geannexeerd en Geldrop grondgebied van de
gemeente Alierlo noodig heeft om zich verder uit te breiden
en aangenomen, dat het resteerende Mierlo-Dorp een te
kleine eenheid vormt om als zelfstandige gemeente te blijven
voortbestaan, zoodat een annexatie van dit centrum van
Mierlo, hetzij bij Helmond, hetzij bij Geldrop moet volgen,
dan is het gewenscht dat een annexatie bij laaistgenoemde
gemeente plaats vindt. Dit om de volgende reden. De
gemeenten Celdrop en Mierlo zijn gelegen tusschen het
steeds in beteekenis toenemende industriecentrum Eind-
hoven en de groeiende industriegemeente Helmond. Men
begeeft zich niet geheel op het gebied der fantasie, wanneer
men in de verdere toekomst deze beide gemeenten naar
elkaar toe ziet groeien en de tusschen gelegen gemeenten
tusschen deze industriecentra bekneld raken. De annexatie
vAn Mierlo-Dorp bij Helmond zou het naar elkaar groeien
van Eindhoven en Helmond in niet geringe mate bevorderen.
Daar de bevolking der beide plattelandsgemeenten naar
haar aard onderscheiden is van de bevolking der genoemde
steden, is het wenschelijk, dat tusschen Eindhoven en Hel-
mond 66n groote plattelandsgemeente gevormd worde, die
haar eigen karakter tegenover de genoemde steden kan
behouden.
In dit verband is het dan ook wenschelijk, dat Geldrop zich
niet meer in de richting Eindhoven, doch in hoofdzaak in
de richting Mierlo uitbreidt, waarvoor de ontworpen uit-
breidingen in de gehuchten Braakhuizen een begin betee-
kenen en waarvoor door het vervallen der grenzen na de
annexatie zich nieuwe mogelijkheden voordoen.
Deze gedachten werden in een der laatste annexatieplan-
nen ook door de Gedeputeerde Staten naar voren gebrachi
en kunnen als een acceptabele oplossing van deze reeds
sedert tal van jaren hangende kwestie worden beschouwd.

**
*

Het contact met andere plaaisen hangt ten nauwste samen.
met de verkeersverbindingen. Het wegennet, dat thans ver-
binding verschaft met Geldrop, is historisch gegroeid en

. dank zij den uitmuntenden staat, waarin de wegen verkee-
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ren, werken zij ten aanzien van de bestaande verkeerscon-
tacten behoudend voor de toekomst.
De verkeersweg, die de meeste beteekenis heeft, is de rijks-
weg 'van Eindhoven- over Geldrop en Heeze naar Weert  en
verder naar Zuid-Limburg. In Geldrop heeft deze weg een
aftabking naar Helmond en verder gelegen plaatsen in
Noord- en Midden-Limbu g, terwijl vanuit Heeze een zijweg
loopt over Someren, Asten naar Midden-Limburg. Het gevolg
is, dat alle verkeer van het westen en het noord-westen des
lands, dat voor Limburg is bestemd, door Geldrop komt. De
communicatie met de omliggende gemeenten Eindhoven,
Heeze en Mierlo loopt dus over primaire wegen. De Yer-
binding met de gemeente Nuenen loopt over een secundairen
weg: een aftakking van den weg Geldrop-Helmond. Deze
weg heeft bijna uitsluitend beteekenis voor het verkeer tus-
schen de gemeenten Geldrop en Nuenen.
Geldrop beschikt voor de naaste toekomst over uitstekende
verkeerswegen, die niet alleen de verbinding tot stand bren-
gen met de omliggende gemeenten, maar ook aansluiting
geven op de groote verkeerswegen, welke speciaal aange-
past aan het moderne snelverkeer, door het Rijk ter verbin-
ding met de groote steden des lands zijn of zullen worden
aangelegd.
Zijn de wegen het resultaat van bestaande verkeersverhou-
dingen, omgekeerd scheppen nieuwe wegen nieuwe ver-
keersverhoudingen. Geldrop zal in de toekomst buiten het
groote snelverkeer komen te liggen. Een rechtstreeksche
verbinding van Eindhoven naar Leende voor het verkeer
met Zuid-Limburg is reeds in een vergevorderd stadium, de
reeds aangelegde aarden baan wacht'nog  op het verharde
wegdek, bovendien is voor een verdere toekomst een recht-
streeksche verbinding ontworpen van Eindhoven buiten
Geldrop om naar Helmond. Het moderne snelverkeer stelt
zijn eigen eischen. Het wenscht geen oponthoud te onder-
vinden door het passeeren van kleinere plaatsen.
De aanleg van nieuwe wegen door het Rijk en de Provincie
houdt de gemeenten in spanning, dit heeft voor het verleden
gegolden, zooals zoo dadelijk zal blijken, maar geldt ook
voor het heden, wijl teruggang of bloei er ten nauwste mee
samenhangen. Toch zal de omlegging van het doorgaand ver-
keer geen nadeelige gevolgen voor Geldrop hebben;   de
goede verbindingswegen, waarover het beschikt, blijven
bestaan, terwijl de gemeente verlost wordt van het voor ·
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Geldrop weinig beteekenende doorgaande snelverkeer, dat
thans midden door het centrum raast. Geldrop is te dicht bij
Eindhoven gelegen om van het doorgaande verkeer eenig
profijt te hebben.
De groote verkeerswegen in Noord-Brabant dateeren uit
het begin en het midden der negentiende eeuw. De straat-
weg van 's-Hertogenbosch naar Luik, tot welks aanleg op
initiatief van eerstgenoemde stad in 1741 was besloten werd
eerst in 1818 geheel voltooid.
In 1826 werd na veel strijd Tilburg opgenomen in het groote
verkeer door den aanleg langs deze stad van den weg Tholen
-Breda-'s-Bosch-Grave-Nijmegen, welke weg in 1838
geheel voltooid werd.
In 1822 werd begonnen met het graven van de Zuid-Willems-
vaart, waarmede men in 1826 gerted was en waardoor Hel-
mond over water met de groote steden werd verbonden.
De behoefte aan het verkeer over water en de teleurstelling,
die Eindhoven ondervond, doordat de Zuid-Willemsvaart
niet langs haar grondgebied werd gegraven, deed het
gemeentebestuur van Eindhoven besluiten op eigen kosten
een verbindingskanaal te graven naar de Zuid-Willemsvaart,
dat in 1846 tot stand kwam.
In 1855 kwam de rijksweg Eindhoven-Weert gereed, welke
weg van groote beteekenis was voor de verbinding met Lim-burg. In 1857 volgde de provinciale weg van Geldrop naar
Helmond.
De zestiger jaren waren voor Noord-Brabant van beteekenis
door de aansluitingen aan het spoorwegnet. Van 1863 tot 1866
kwam geleidelijk de spoorweg Breda-Tilburg-Boxtel-
Eindhoven-Helmond-Venlo-Maastricht gereed. In laatst-
gen6emd jaar werd de lijn Eiildhoven-Hasselt geopend. In
1868 volgde de openstelling van de lijn Boxtel-'s-Bosch en
in 1870 die van 's-Bosch-Uirecht.
In 1913 kwam de spoorlijn Eindhoven-Geldrop-Weert ge-
reed, die ter verkorting van de verbinding met Zuid-Limburg
van beteekenis was.
In 1923 werd het Wilhelminakanaal, dat midden door Bra-
bant loopt, voor het scheepvaartverkeer opengesteld.
Hiermede zijn de voornaamste verkeersaders opgesomd, die      ital van plaatsen in de provincie Noord-Brabant uit hun iso-
lement.verlosten. De aanleg van deze verkeerswegen hield
nauw verband met de industrialisatie van het platteland. De
verkeersmogelijkheden werden vooral  sedert de opkomst  der
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fabriekmatige productie een belangrijke concurrentie-factor
in verband met den aanvoer der grondstoffen en den afzet
der producten van het sedert het midden der vorige eeuw
steeds meer toenemend aantal fabrieken.
De structureele veranderingen in de economische behoeften-
vorming en in de productietechniek, die zich tegen het mid-
den der vorige eeuw begonnen te voltrekken, waren de
oorzaak, dat vanzelf de behoefte aan grootere verkeersmoge-
lijkheden ontstond.
De oorzaken van het verkber gaf Heringa duidelijk aan,
toen hij schreef: „Naast deze beide factoren: vermeerdering
van aantal en soort det behoeften, en de gecompliceerdheid
der voortbrenging, is als oorzaak van het verkeer te noemen
de beperktheid van het industrieele productievermogen-. 3)
De fabriekmatige producant werd steeds meer economisch
afhankelijk van anderen. Voor de inrichting van zijn produc-
tieapparaat was de fabrikant aangewezen op de door anderen
en elders vervaardigde machines en werktuigen; hij moest
de grondstoffen gezien zijn vergroot productievermogen in
grootere hoeveelheden en zijn nieuwe hulpstoffen als steen-
kolen van elders aanvoeren; voor den verkoop der massa-
artikelen moest hij nieuwe en verder-afgelegen afzetgebie-
den zoeken, dat waren allen factoren, die het verkeer tot
verlengstukken maakten van het productieproces zelf. Wan-
neer Heringa 4)  dan ook de beteekenis van het verkeer aan-
geeft, zegt hij, dat het verkeer de productie bevordert en
zelfs, dat het verkeer productie schept, daar de mpgelijkheid
van vervoer, van grooter afzetgeschiktheid, van uitgebrei-,
dere markt, de zekerheid van ruil grooter maakt.
Het was voor de betrekkelijk afgelegen Geldropsche indus-
trie een dringende behoefte geworden, toen tegen het midden
der vorige eeuw en later, het Rijk en de Provincie plannen
maakten voor betere verkeerswegen in Zuid-Oost Noord-
Brabant, verbinding te krijgen te land, te water en per spoor
met de overige deelen van het lakid. Zoo zullen we thans
gaan zien, hoe het gemeentebestuur van Geldrop steeds met
medewerking der fabrikanten er naar streefde om de aan te
leggen wegen zoo dicht mogelijk bij het centrum van Gel-
drop, d.i. zoo dicht mogelijk bij haar industrie te krijgen.

3) Heringa: Verkeer en Verkeerspolitiek. Tijdschrift voor Economische Geo-
grafte, 1920, jrg. 11, biz. 205.
4)  Zie onder 8) blz. 208.
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§ 2. De weg Eindhoven Geldrop - Weert
en de weg Geldrop - Helmond.

Voor het verkeer inet Eindhoven beschikten de inwoners I
van Geldrop tot het midden der

vorige eeuw over twee zand-   wegen.
De eene weg liep door de Heggestraat over de gehuchten
Hoog Geldrop en Riel en verder over den thans nog bestaan-
den Rielschen Dijk naar Stratum en verder naar Eindhoven.
De andere weg, meer noordelijk gelegen, liep van Geldrop
over het gehucht Hulst en heette verder de Geldropsche Dijk.
De, wegen verwijderden   zich   in   een   boog van elkaar   en
vormden beide  een  deel  van een cirkel  om  bij het buurt-
schap „Poeiers" onder Stratum, n.1. bij de oude barridre
weer bij elkaar te komen.
Deze wegen waren op natuurlijke wijze ontstaan. Immers
binnen den genoemden cirkel zijn de gronden over het alge-
meen zeer laag gelegen, terwijl zich hier en daar plotseling
scherpe verhoogingen voordoen. Het was dus begrijpelijk,
dat beide wegen ontstaan waren op de meer gelijkmatig
hooger gelegen gronden en vandaar den naam „Dijk"
kregen. De Geldropsche  Dijk  had' niet die beteekenis,  die
de Rielsche Dijk had voor het verkeeD met Eindhoven, omdat
de verbinding van Geldrdp met het gehucht Hulst minder
gemakkelijk moet zijn geweest, daar de weg vanuit het cen-
trum zeer sterk afliep naar de lage gronden bij de Beekloop,
die thans nog „endepoel" heeten en de weg direct over de
Beekloop weer steil opliep. Dit moet de overgang over het
riviertje niet gemakkelijk gemaakt hebben. De Geldropsche
Dijk, moet dus nagenoeg alleen  voor de bewoners van Hulst
van belang geweest zijn. Op het oogenblik heeft deze weg
geen beteekenis meer, tenzij voor de landbouwers om de
aldaar gelegen gronden te bereiken. De Rielsche Diik, die
thans nog een zandweg is, heeft als verkeersweg ook geen
beteekenis meer; alleen het rijwielpad, dat langs dezen weg
ligt, is van belang voor de bewoners van de voormalige
gemeente Zes-Gehuchten, voor het verkeer van en naar
Eindhoven.
Op de plaats, waar thtins de rijksweg ligt, was geen zand-
baan aanwezig; het is dus een nieuwe weg, d.w.z. niet in
den loop der tijden op natuurlijke wijze ontstaan. Deze weg
komende van Eindhoven loopt midden door het centrllm
van Geldrop in de richting van Heeze, Weert en Roermond
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en  vormt de' hoofdverbinding  voor alle verkeer afkomstiguit het westen en noord-westen des lands, dat bestemd is
voor Midden- en Zuid-Limburg.   ·
Het feit, dat het aan de werkzaamheid vooral van het ge-meentebestuur van Geldrop te danken is, dat de weg in de
thans bestaande richting is aangelegd, motiveert een histo-
risch overzicht van het tot stand komen van dezen belang-
rijken verkeersweg nog temeer.
Op 6 Juli 1842 richtte het gemeentebestuur van Geldrop
zich met het volgende schrijven tot Zijne Majesteit KoningWillem  II:

,.               Aan den Koning.
Sirel

Het gemeente bestuur van Geldrop arrondissement Eindhoven, provinde Noord-braband, ontwaard hebbende dat bil Uwer Majesteits hooge regering een planwordt ontworpen, tot daarstelling van eenen straatweg tussc en Eindhoven.Weert en Roermonde, neemt eerbiedig de vrijheid. de belangen der gemeenteGeldrop met betrekking tot dat onderwerp, alleronderdanigst ter kennisse vanUwe Majesteit te brengen.
Dat belang. Sirel bestaat daarin, dat gemelde straatweg door de gemeentenGeldrop en Heeze worde gerigt. inplaats van regtstreeks door de heide vanEindhoven op Leende, of welke andere rigting men aan denzelven zoude kunnengeven. en wel om de navolgende redenen:
De gemeente Geldrop met de flaburige Zesgehuchten. telt eene bevolking van
2700 zielen, en vindt deszelfs voornaamsten tak van bestaan in de fabrlkagevan lakens en wollen stoffen. Hoezeer nu goede middelen van gemeenschap envervoer als een eerste vereischte voor den bloei der fabrieken moge wordenbeschouwd, zoo is nochtans Geldrop daarvan niet alleen geheel verstoken. maarzijn de wegen op Eindhoven en Helmond. Iangs welke plaatsen deze Gemeentemet den straatweg en de Zuidwillemsvaart is verbonden. doorgaans in eenenzeer slechten staat. Deze omstandigheid heeft dan ook niet weir:ig bijgedragentot den kwijnenden toestand waarin de hier bestaande fabrieken. zich thansbev:nden; een toestand die het donkerste voorult zigt opent. bij aldien niet opde eene of andere wijze, eenige opbeuling aan dezelve wordt toegebragt Eeneverbeterde Communicatie met Eindhoven aan de eene en met het HertogdomLimburg aan de andere zijde. maar vooral met de Zuldwillemsvaart. zoudederhalve in eene dringende behoefte voorzien, en de gelukkigste uitkomstenvoor onze gemeente kunnen opleveren.
Behalve het belang der gemeente Geldrop. Sire! vermeenen de adressanten nogeen aantal beweegredenen te kunnen aanvoeren. ten betooge. dat de rigting van
den straatweg door hunne gemeente verreweg boven elke andere verkiezellik iste achten; deze zijn namelijk:
le. De verbeterde gemeenschap, die daardoor zal ontstaan, tusschen de arron-dissements hoofdplaats.Eindhoven. en de gemeenten Mierlo. Lierop, Someren,Asten, Vlierden, en de Peel. - Het vervoer van de voortbrengselen vanden landbouw en peelturf uit gezegde gem4enten naar Eindhoven is zeeraanzienlijk  en  kan gerustelijk op eenige honderden karren 's wekelijks worden

geschat. Eene verbetering van den weg zal dat vervoer uit den aard der
zaak nog doen vermeerderen. en de verveeningen in de Peel zullen daardoorin geen geringe mate worden bevorderd.

2e. De zoo nuttlge en wenschelijke verbetering der gemeenschap tusschen Eind-hoven en Helmond  of de verbinding  van den straatweg  van 's Bosch  op
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Eindhoven en Limburg met de Zuidwillemsvaart - Neemt de straatweg
van Eindhoven op Roermonde deszelfs rigting over Geldrop. dan is die         ·
verbetering reeds voor 2/5 gedeelten daargesteld en zal de doortrekking
van Geldrop tot Helmond geene zoodanige bezwaren meer opleveren, die
de uitvoering van dat nuttig werk, thans nog schijnen in de weg te staan.

3e.  Als een gevolg van de belde voorgaande motieven het belang Fan het rilk,
uithoofde van de meerdere opbrengst der barrieres. -
Indien eenmaal de straatweg van Eindhoven over Geldrop naar Roermonde
aan de eene zilde. en die van Geldrop naar Helmond aan de andere zilde,
zullen ziln voltooid, dan moet noodwendig de communicatie van den geheelen
Zuld OosteliJken hoek der provincie met Eindhoven vanaf Helmond en
Deurne tot Heeze, Leende en Budel. langs Geldrop plaats hebben. hetwelk
eene aanzienlijke opbrengst aan Tolgelden zal veroorzaken.

4e. Komt het de Adressanten Onder verbetering voor. dat ook ult een militair
• oogpunt beschouwd, de rigting van den weg over Geldrop de voorkeur

zoude verdienen; ten eerste omdat defelve alzoo verder van de Belgische
s                grenzen verwijderd zouden blilven; en ten tweede omdat dezelve een grooter

aantal dorpen en eene gecultiveerde landstreek doorloopende. meerdere
gelegenheid voor militaire etappes, fourages en transporten zouden aanbleden.

Tegen over alle deze yoordeelen. zobde de straatweg regtstreeks van Eindhoven
op Leende loopende, niets dan eene dorre heide. die bijna niet vatbaar voor
cultuur is. door sngden. en voor de gemeenschap van twee of drie kleine
gemeenten, aan de grenzen der provincie gelegen, van eenig nut kunnen zijn.
Het eenige dat ter gunste dezer rigting zoude #kunnen worden aangevoerd, is
dat dezelve eene eenigzins regtere lijn zoude vormen. Edoch Sirel de verkorting
des wegs daardoor te verkrijgen is zoo gering als bedragende op eene afstand
van plusminus 10 Uren tusschen Eindhoven en Roermonde, slechts eenige
minuten, althans geen kwartier uurs; de hiervoren opgenoemde voordeelen zijn
daarentegen zoo belangrijk en onmiskenbaar, dat zulks wel geene ernstlge over-
weging zal verdienen.

Het is om alle deze redenen, Sire! dat het gemeente bestuur van Geldrop aan
des'zelfs pligten zoude vermeenen  te  kort te schieter. indien hetzelve  niet  met
allen verschuldigden eerbied, maar ook met bescheiden aandrang. Uwer Majesteits
goedgunstige welwillendheld inriep, zooald hetzelve" doet bij  deze, ten elnde het
Hoogst dezelve moge behagen te bevelen dat de daar te stellen straatweg van
Eindhoven. over Weert naar Roermonde. door de Gemeente Geldrop en Heeze
zal worden gerigt.

1 Welk doende enz.
Het gemeente bestuur van Geldrop.

Geldrop den 6 July 1842.
ingezonden.

De bedoeling van dezen brief is duidelijk. De regeering had
een  plan 1) ontworpen voor den aanleg 'van  een weg  van                
Eindhoven naar Weert en Roermond. De weg zou volgens dit

1) Vermelding verdient nog een vroegere poging van het gemeentebestuur om
Geldrop  in het groote verkeer · te doen opnemen.  In een vergadering  van
11 September 1824 had de gemeenteraad besloten zich met een adres tot den
Koning te wenden. Koning Willem I zou het plan gehad hebben om een grooten
weg aan te hagen van Ostende op Wezel. In verband daarmede zou een
straatwe(f van Turnhout naar Venlo worden aangelegd. De gemeenteraad van      '

85



I

plan rechtstreeks van  Eindhoven naar Leende loopen 2)  en
dus Geldrop niet aandoen.
Het gemeentebestuur van Geldrop overtuigd van het groote
belang vooral  voor de industrie,  dat  er mede gemoeid was,
- in geval de ontworpen weg aldus zou worden aangelegd,
zou dat beteekenen, dat Geldrop waarschijnlijk voor altijd
buiten het groote verkeer zou blijven, - begint een actie om
de ontworpen richting gewijzigd te krijgen. Men wilde voor
de Geldropsche industrie een goede verbinding met den
„straat ,reg", dat is de weg van 's-Hertogenbosch naar Eind-
hoven  en Luik, met Limburg en vooral met de Zuid-Willems-,vaart in Helmond. Terwijl men allereerst den bloei der plaat-
selijke industrie door de verbeterde vbrkeersmogelijkheden
hoopte te bevorderen, rvilde:men door de gewijzigde richting
ook de verderliggende dorpen en de Peel van den nieuwen
weg laten profiteeren. Dat het verkeer over Geldrop uit de
plaaisen van de Peel vanouds van beteekenis was, bleek uit
een gemeenteraadsvergadering van 19 September 1817,
waarin de raad klaagde over het onderkomen der „rei-
wegen" in de gemeente. „Welk kwaad zoo niet geheel doch
voor een ruim groot gedeelte door de uit de Peel komende
zoogenaamde turf-karren wordt teweeggebracht". De raad
stelde voor als schadeloosstelling van iedere kar met een
paard bespannen twee turven te vorderen, ten gebruike van
de nachtwacht.
Uit den brief blijkt.duidelijk,  dat  men  met  een  weg  van       .
Eindhoven over Geldrop naar Roermond niet tevreden zou
zijn. Uitdrukkelijk werd ook een aan te leggen weg vanuit
Geldisop naar Helmond genoemd. Dat men reeds moeite
gedaan had om dezen laatstgenoemden weg aangelegd te
krijgen, bleek uit het feit dat men sprak van bezwaren, die
de uitvoering van dat nuttig werk nog in den weg schijnen
te staan. De verbinding met Helmond wordt afzonderlijk
besproken, zoodat wij op deze kwestie later, vooral ook in

Geldrop trachtte dien weg door Geldrop te krijgen met het argument dat de
torens van Turnhout, Bladel, Eindhoven, Geldrop, Asten enz. -genoegzaam in
eene regte lillie zijn gelegen".
2) Honderd Jaren later in 1942 is men bezig met het gereed maken van een
aarden baan. voor een weg die dezelfde richting krijgt als hier werd voorgesteld.
n.1. rechtstreeks van Eindhoven naar Leende. ten behoeve van het moderne
groot.verkeer, dat bil het passeeren van meerdere kleine plaatsen vertraging
ondervindt. .
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verband met het tot stand komen van het Eindhovensch
kanaal, terugkomen.
Er wordt tenslotte gesproken over een heel wegenplan voor
den zuid-oostelijken hoek der provincie, waarin Geldrop als
het ware centraal zou komen te liggen. Dat aangetoond
werd, dat het rijk door de meerdere tolopbrengsten en de
voordeelen voor militaire troepenverplaatsingen ook belang

had bij den aanleg van den weg over Geldrop, was een zake-
lijk argument om de regeering voor het plan te winnen.
Ms eenig hadeel werd genoemd, dat de weg over Geldrop

langer zou zijn, dan wanneer deze rechtstreeks over Leende
zou worden aangelegd. Dat dit verschil geen kwartier uurs
zou bedragen, was niet geheel conform de waarheid.
De plannen van het gemeentebestuur van Geldrop werden
door dat van Helmond daadwerkelijk gesteund.
In Helmond werd op 24 April 1846 een commissie uit het
gemeentebestuur benoemd om de plannen van Geldrop bij
de regeering te gaan steunen.
Op 21 Februari 1847 liet de heer Bots 3) uit Helmond, die
deel uitmaakte van de genoemde commissie, aan het gemeen-
tebestuur van Geldrop weten, dat de regeering het standpunt
der gemeente Geldrop had overgenomen, maar dat de kosten

nog een hinderpaal vormden.
Omstreeks 1850 blijken de Provinciale Staten, in verband
met een ie verleenen subsidie, in de kwestie betreffende
dezen weg betrokken te zijn. In November 1850 wendde zich
het gemeentebestuur van Geldrop in een adres tot de Pro-
vinciale Staten. Het bleek dat het plan betreffende de rich-
ting van den weg Eindhoven-Weert gewijzigd was, de weg
zou niet over de heide naar Leende loopen, maar over
Hoog-Geldrop onder de gemeente Zes Gehuchten.
De adressanten, het gemeentebestuur en eenige notabelen,
gaven te kennen, dat het wenschelijk was, dat de weg door
hun dorp kwam. Op 5 Juli 1851 werd in een vergadering
van het gemeentebestuur, waarbij ook eenige notabelen aan-
wezig waren, besloten: „indien het noodig en gevergd  werd
om den weg door het dorp te krijgen eene som gelds van

,,

f 6000.- in de kosten te zullen bijdragen.
Na afloop der vergadering bracliten enkele leden een bezoek
aan Mevr. de Douairi&re van Tuijll van Serooskerken te
Heeze om haar meening in deze kwestie te vernemen. De

3) Waarschijnlilk het lid der Gedeputeerde Staten.
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douairiere was het geheel eens met het standpunt van ·heigemeentebestuur en wilde f 2000.- in de kosten bijdragen.
Een en ander werd ter kennis gebracht van de Gedeputeerde
Staten. Op 10 October 1851 berichtten de Gedeputeerde Sta-ten, dat „de Minister van Binnenlandsche Zaken te kennen
heeft gegeven, dal in het algemeen belang slechts die rich-ting in aanmerking komt, welke door de bebouwde strekeli
leidt, n.1. die over Geldrop en die over Hoog Geldrop enZes Gehuchten, beide naar Heeze en Leende. De minister
is genegen de richting over Geldrop aan den Koning voorte dragen, wanneer de betrokken gemeente en belangheb-
bende grondeigenaars bereid mochten zijn de aangeboden
bijdragen in evenredigheid tot het virschil in de kostentusschen beide rigtingen te verhoogen, terwijl bij gebreke
daarvan de rigting over Hoog Geldrop en dA Zes Gehuchtenzou worden voorgesteld.
De kosten over Geldrop zijn geraamd op f 152.000.-,De kosten over Hoog Geldrop zijn geraamd op f 144.000.-."
Op 20 April 1852 kwam het bericht binnen dat de Koning
bij besluit van 5 April 1852 had goedgevonden te bepalen,dat de grindweg ten koste van het Rijk door Geldrop-Heeze-Leende en Maarheeze zou worden aangelegd. Debijdrage door de gemeente Geldrop bij besluiten van den
Raad van 6 Juli en 15 October 1851 werd aanvaard. Hetbedrag werd niet genoemd, maar heeft f 8000.- bedragen.
Dit was het verschil in aanlegkosten van den weg over Gel-drop en van dien over Hoog Geldrop (Zes Gehuchten).
Het aanleggen van den weg moet niet eenvoudig geweest
zijn, omdat de gronden, waarover de weg kwam te loopen,wat de hoogte betreft, zeer sterk uiteenliepen.
Tegen het einde van 1855 was de weg voltooid.

Nauwelijks was de overeenstemming met het Rijk betref-fende den weg Eindhoven-Weert bereikt, of er begon eennieuwe actie voor het verkrijgen van een betere verbindingmet de gemeente Helmond. Dat Helmond hierbij niet minder
geinteresseerd was dan Geldrop blijkt uit een brief van ,6 Mei 1852, waarin het gemeentebestuur van Helmond zichtot dat van Geldrop wendde om te onderhandelen over een
betere communicatie tusschen de beide gemeenten. Dit inverband  met den nieziwen  wSg van Eindhoven naar Weert,
welke, zooals een schrijven Van 20 April 1852 van de Gede-
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puteerde Staten aan het gemeentebestuur van Helmond ver-
meldde,  · zou loopen over Geldrop mede terwille   der
Helmondsche belangeri. Het gemeentebestuur van Geldrop
berichtte op 12 Juni 1852 aan dat van Helmond, dat de
gemeente Geldrop gaarne een betere verbinding wenschte,
maar dat de gemeente niet in de kostin wenschte bij te
dragen.
De besturen van beide gemeenten met dat van Mierlo richt-
ten zich met een adres tot den Koning om gedaan te krijgen
dat het Rijk ook deze verbinding tot stand zou brengen. Op
5 September 1852 liet de miniSter van Binnenlandsche
Zaken Thorbecke aan de betreffende gemeentebesturen het
volgende antwoord toekomen:

DE MINISTER VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN

Beschikkende op een aan derl Koning gerigt adres van de gemeentebesturen
van Geldrop, Mierlo en Helmond, verzoekende. dat, van Rijkswege. van den
grooten weg, die van Eindhoven naar de Limburgsche grenzen in de rigting van
Weert zal loopen. een zijtak zal worden aangelegd van Geldrop door Mlerlo
naar Helmond.
Geeft. namens den Koning, aan die gemeentebesturen te kennen. dat er geene            -
termen zijn gevonden.  om aan hun verzoek te voldoen.

Aan 's Gravenhage. den 5 September 1852. .-
de gemeentebesturen THORBECKE

van
Geldrop, Mierlo «en Helmond.

Aan de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant liet Thor-
becke weten, dat het algemeen belang niet dermate
betrokken was bij de verbinding Geldrop-Helmond, dat het               :
Rijk zich met den aanleg van dien weg zou moeten belasten.                 e
De minister zeide, dat het Gouvernement reeds genoeg ge-
daan had in het belang dier gemeenten door den weg
Eindhoven-Weert in de gewenschte richting aan te leggen,
die aldus heel wat meer zou kosten dan noodig geweest
ware voor een rechtstreeksche verbinding. De minister had
gehoopt, dat de,betrokken gemeenten den weg van Geldrop
naar Helmond op eigen kosten zouden aanleggen.
Het standpunt van Geldrop inzake den aanleg op eigen
kosten was bekend. Helmond, dat niet minder dan Geldrop
op den weg gesteld was, wilde het er evenwel niet bij laten
zitten. Nadat op 28 October 1852 te Mierlo een vergadering
was gehouden door de betrokken gemeentebesturen ter be-
spreking van de verbetering van den weg Geldrop-
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Helmond, berichtte het gemeentebestuur van Helmond op
20 November d.a.v., dat het een verzoek wilde richten aan
de Staten der Provincie „om den weg als zoodanig provin-"ciaal te verkrijgen. Het gemeentebestuur van Helmond wil-
de dit verzoek nog indienen voor de eerste zitting der Pro-
vinciale Staten,
Dat de voorbereidende werkzaamheden niet erg vlotten,
blijkt uit een correspondentie van het gemeentebestuur van
Geldrop met den fabrikant H. von der Nahmer. Deze laatste
klaagde er over, in een brief van 3 November 1854, dat in
de laatste twee jaren nog met veel inzake de verbetering
van den weg was bereikt. Hij had beloofd in een schrijven
vanuit Grosveld (Duitschland) van 1 November 1852 aan de
fabrikanten W. van den Heuvel en J. M. Eijcken, die von
der Nahmer wilden overhalen om ook bij te dragen in de
onkostenbestrijding van den weg, dat hij dit zeker zou doen
en  noemde een bedrag  van  f 750.-  mits  de weg binnen  twee'
jaren tot stand zou komen. In 1854 was hij - zooals zal
blijken met reden - pessimistisch en meende, dat er nog
wel twee jaren over heen zouden gaan, v66rdat de weg zou
zijn aangelegd. Von der Nahmer achtte deze wel van belang
voor zijn zaak, maar de weg moest direct tot stand komen en
hij. stelde als uiterste termijn einde  1855. Zou dit niet het
geval zijn, dan zou de weg voor zijn zaak niet meer zoo'n
beteekenis hebben, daar hij niet ongenegen was zijn zaak te
verkoopen, hetgeen hij in den zomer van 1855 ook gedaan
heeft.

Intusschen kwam op 16 Juni 1854 een schrijven binnen van
de'Gedeputeerde Staten, waarbij deze ingingen op het ver-

+                zoek van de gemeenten, die betrokken waren bij den aanleg
van den weg Geldrop-Helmond-Gemert om een vergade-
ring te beleggen omtrent de richting en andere bijzonder-
heden, welke met dien weg verband hielden. Deze
vergadering vond plaats te Helmond onder leiding van eene
commissie uit de Gedeputeerde Staten.

. Op 22 Juni 1854 werd de richting van den weg door de
gemeenteraden van Geldrop, Helmond, Mierlo en Gemert
vastgesteld.
Toen dit gebeurd was, moest er weer eenige tijd verstrijken,
om de voorwaarden vast te leggen en de kosten te bepalen.
alvorens de Provincie tot den aanleg zou overgaan. Een klein
jaar later op 20 Maart 1855 werden de voorwaarden bekend
gemaakt.  In  het  kort  kwam het hierop  neer:
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Geldrop staat kosteloos   af   aan de Provincie:
le.  De Kerkstraat vanaf .den Rijksweg Eindhoven-Weert.
2e. Het Markiveld van Geldrop langs de Noordzijde van

het gemeentehuis tot de Hofstraat over eene breedte
voor zooverre het beschikbaar terrein aanwezig is van
7.50 el.

3e. De Hofstraat over een breedte van 7.50 el.
4e.  De Mierloschebaan, of den weg van Geldrop naar Mierlo

ter breedte van de particuliere eigendommen met enkele
uitzonderingen.

5e. Alle duikers, heulen en bruggen in den weg gelegen,
onder beding dat de Provincie Noord Brabant in het
vervolg in het onderhoud daarvan zal voorzien.

6e. De grond voor zooverre die tot daarstelling of aanhoo-
ging van den weg vereischt 1VOrdt en uit de gemeente-
gronden langs den weg gelegen kan ontleend worden.

Verder volgden er nog enkele voorwaarden van minder
belang.
In een bijlage bij dit schrijven werd de gemeenteraad uit-
genoodigd te besluiten  om:
„le. Van het gedeelte van den provincialen weg van Geldrop

naar Helmond eene vaste som van twee duizend gulden,
2e.  Van het gedeelte Helmond naar Gemert eene vaste som

van vijfentwintig gulden" bij te dragen.
Alle vroegere toezeggingen betreffende geldelijke bijdragen
in de kosten kwamen hierdoor te vervallen. Verder werd
de Raad uitgenoodigd om besluiten te nemen tot afstand van
de aan de gemeente toebehoorende gronden, wegen, enz.
voor den aanleg van den weg noodig. Nadat eenige wrij-
vingspunten uit den weg waren geruimd, waarbij de
gemeente Geldr6p slechts moest toegeven, werden de gestel-
de voorwaarden aangenomen. De gemeente Geldrop kreeg
er weer een finantieele last bij. Eenige notabelen 4) zouden
evenwel f 1025.- bijeen brengen, zoodat de gemeente nog
f 1000._ te betaleD had.
In Augustus 1857 was de provinciale weg Geldrop-Mierlo-
Helmond gereed.

4)  De volgende bedragen waren toegezegd door:

I. A. Carp f 200.- M. Verhoeven ftoo._
A v. Hove ,, 200.- F. Knaapen ..150.-
Ihr. C. Wesselman .. too.-      J. F. Terborgh . 50.-
A van den Heuvel „ 100.- J. M. Bjcken .. 25.-
H. Eijcken ,, 100-
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· Nadat nu de gemeente bereikt had, dat de gewehschte wegen
tot stand waren gekomen, kwam een andere zeker niet ·gemakkolijker kwestie opdagen, n.1. hoe de gelden te ver-
krijgen, die aan het Rijk en de Provincie ivaren toegezegd.De Provincie had op zich genomen om een geldelijke bij-
drage in den aanleg van den rijksweg te verstrekken en
wel tot 50 0/0 der kosten. Daarentegen zouden te haren bate
komen de door de gemeente Geldrop aangeboden f 8000.-.
Nu noodigde de Provincie het gemeentebestuur uit om hetaangeboden bedrag over te maken, temeer daar het Gouver-
nement de bijdrage dodr de Provincie verschuldigd, reeds
had opgevorderd. Op 10 Augustus 1855 volgde een nieuw
verzoek om te betalen, omdat de Provincie het door haar
verschuldigde bedrag reeds op 3 Februari 1855 had betaald.
Het gemeentebestuur van Geldrop liet op 17 September d.a.v.            -weten, dat in de a.s. week een gedeelte van het verschul-
digde bedrag zou worden overgemaakt. De GedeputeerdeStaten namen hier evenwel geen genoegen mede. Het
gemeentebestuur berichtte op 5 October 1855, dat het een-
voudig niet kon betalen, daar er geen fondsen voorhanden
waren ter geheele voldoening van de verschuldigdebedragen. Het gemeentebestuur had op dien.datum  f 2400.-betaald. Het plan bestond om door een invoering van eennieuwe belasting   aan de noodige gelden te komen.   Het
gemeentebestuur overwoog een belasting op de dranken 5)in te voeren, met welker opbrengst, die geschat werd op,f 821.to, jaarlijks een behoorlijke som voor aflossing beschik-
baar zou komen.
De Gedeputeerde Staten berichtten op 13 October 1855 aan
het gemeentebestuur, dat zij niet accoord gingen met eeneheffing op de dranken en dat ze geen medewerking wensch-ten te verleenen bij het invoeren van deze belasting. Dezebracht immers te groote moeilijkheden met zich, omdat degemeente als het ware met een tollinie zou moeten worden
omgeven. Niettemin deelden zij mede, dat niets belette, dat
invoering van deze belasting door den gemeenteraad aanden koning ter bekrachtiging zou worden voorgedragen.Wellicht zagen de Gedeputeerde Staten ook geen anderen
uitweg uit de finantieele moeilijkheden. Langer uitstel vanbetalen -konden de Gedeputeerde Staten niet toestaan,  hier-
5) In 1854 werden ingevoerd: 122 vaten en 22 kannen gedistilleerd. 4 vaten
likeuren, 25 ankers wijn, 6000 vaten bler. Op deze ingevoerde hoeveelhedenwerd de opbrengst der belastingen gebaseerd.
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over moesten de Provihciale Staten beslissen. Daarom moest
· het gemeentebestuur v66r de herfstzitting aan hen een ver-

zoek doen teneinde uitstel van betaling te verkrijgen, het-
geen zou kunnen geschieden tegen afgifte eener schuld-
bekentenis met een rente van 434 0/o. Verdbr verdiende het
ernstige en spoedige overweging om de aan de gemeente in
eigendom toebehoorende heidegronden te verkoopen. Het
gemeentebestuur van Geldrop ging op het voorstel der
schuldbekentenis in en op 9 November 1855 beslisten de
Provinciale Staten voor 3 jaren uitstel van betaling te ver-

_  leenen en accepteerden zij eene schuldbekentenis vanf 5600.- fegen een rente van 4% 0/0. Binnen de drie jaren
moest het gemeentebestuur gelegenheid gdvonden hebben
om de heidegronden te verkoopen, waartoe het reeds plannen
had gemaakt.
Deze heidegronden zijn verkocht tegen het einde van 1857.
Omstreeks dienzelfden tijd had de betaling plaats van het
bedrag, dat het gemeentebestuur aan de Provincie verschul-
digd was in verband met den aanleg van den weg Geldrop-
Helmond-Gemert.          0

, Intusschen had het gemeentebestuur van Geldrop het plan
tot heffing van belastingen op de dranken geenszins los-
gelaten. De memorie tan toelichting behoorende bij het
besluit van den gemeenteraad van Geldrop van den 14 No-
vemher 1855 betreffende de- heffing van plaatselijke belas-
tingen op voorwerpen van verbruik bewijst, dat de invoering
hiesvan onvermijdelijk was. Het gemeentebestuur zag zonder
die belastingen geen kans om aan de verplichtingen van
aflossing en rentebetaling der schuldbekentenis te voldoen.
Het plan was om deze belastingen met 1 Januari 1856 reeds
in te voeren, doch hei zou niet zoo gemakkelijk zijn goed-' keuring hiervoor te verkrijgen. De heer Bots te Helmond
deeldi op 7 Mei 1856 mede, dat zoowel de Gedeputeerde
Staten als de regeering in Den Haag niet weRvillend gestemd
waren voor dergelijke verbruiksbelastingen in openliggende
gemeenten. Twee jaren later nog op 9 April 1858 maakten
de Gedeputeerde Staten officieel bezwaar tegen deze belas-
tingen. De regeering was op de voorstellen van het gemeen-              -
tebestuur van Geldrop niet ingegaan, zoolang de wetsont-
werpen van wijziging van de gemeentewet betreffende de
daarin voorkomendd bepalingen omtrent het belastingstelsel
bij de Staten Generaal aanhangig waren.
Eindelijk op 10 December 1860 kon de gemeenteraad van
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Geldrop een besluit nemen tot heffing en verordening rege-
lende de invordering der plaatselijke belastingen op het '
gedistilleerd, welk raadsbesluit werd goedgekeurd bijkoninklijk besluit van 11 Januari 1861. De belastingen
werden op 1 Februari 1861 ingevoerd. De belastingen op
den wijn konden nog geen goedkeuring bekomen. Op
11 Maart 1861 en op 16 November van dit jaar werden
nieuwe ontwerpen voor deze belasting ter goedkeuring naar
de Gedeputeerde Staten opgezonden. 2 Februari 1862 werden
ook deze bij koninklijk besluit goedgekeurd en op het einde
van dat jaar ingevoerd. De opbrengst van deze belasting
was geschat op f 120.- per jaar. Ondanks de nieuive belas-
tingen had het gemeentebestuur op 30 Januari 1861 een
leening gesloten van f 3600.- tegen 40/0 ter bestrijding van
de kosten gemaakt in verband met het aanleggen der wegen.
Uit het behandelde blijkt, dat het gemeentebestuur heel wat
moeilijkheden had moeten overwinnen, maar het beoogde·
doel was volkomen bereikt, de wegen waren in de gewensch-
te richtingen aangelegd en de daarmede gepaard gaande
financieele moeilijkheden opgelott.
Gevolg van het feit, dat de weg Eindhoven-Weert en de
weg Geldrop-Helmond midden door het centrum waren
aangelegd, was dat Geldrop in de vijftiger jaren voor een
groot deel over behoorlijk verharde straten beschikte, maar
tevens ontstond hierdoor de eigenaardige toestand, dat de
voornaamste straten in de gemeente eigendom werden en
thans nog zijn, deels van het Rijk, deels van de Provintie,
welke instanties voor het onderhoud hebben zorg te dragen.
Met dat al vormt het centrum van Geldrop door de richting
der wegen een belangrijk verkeersknooppunt. Van het ver-
keer komende uit de richting Eindhoven scheidt zich bij
het kruispunt gelegen bij de Roomsch Katholieke kerk dat
gedeelte af, dat bestemd is voor Helmond, de dorpen in de
Peel en Venlo, terwijl het verkeer, dat bestemd is voor
Midden- en Zuid-Limburg, voor Budel en Hamont recht door
gaat in de richting Heeze. Het verkeer tusschen Heeze en
een groot deel der daarachter liggende dorpen met Helmond
en verder gelegen plaatsen, alsook met Nuenen, moet even-
eens door Geldrop komen.
Alle wegen verkeeren in goeden staat en zijn geleid61ijk
aangepast aan de eischen van het moderne verkeer. Het
belangrijkste traject is dat van Geldrop naar Eindhoven,
omdat bijna alle verkeer dat Geldrop passeert, hierover
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VERKEER OP DEN WEG EINDHOVEN-GELDROP.

VOERTUIGSOORTEN

Motor- Motor- Totaal Ril- Bak- Besp. Hand- Vee en  Voet-
laar

Pers.- Auto- Vracht-  urtadotp-
Vracht- Tractor Trac- Motor-

m zijsp, fiets rijwielen

aut. met met voer- ofbonde-
auto bus tor rijwiel

rijwiel bak' motor-auto OP
*emeer                                                                                                                                               14        '  15             16

wielen Bets ruiter ganger
3 wielen aanh. w. aanh, w, tnig kar

wielen
1 2 3 45 678 9 _  10    11     12    13                      17

1926

Telpunt  no.   6801         1) 189 61 89 2 104 1256 73 8 3

„         „   6802      2) 189 61 89 2 103 1066' 62         6         2

1929

Telpunt no. 6801 456 70 368    26 138 3074 76 6 1

' ..    „ 6802 464 57 391 29 143 2667 58     2

1932

Telpunt no. 6801 753 79 250 35 135 2303        38          3     99

..    „ 6802 769 79 251 37 137 2100 37          3     82

1935

Telpunt no. 6801 835 76 251 16 47 2 151 3 5 159 3744   31   37     9    9     88

„    .. 6802 844 77 256    11    53    1   153    2 3 158 3340   28   32 7 1     72

1938

Telpunt no. 6801 1009 99   274 18 51 2 263· 19 6 279 3514   39   18    10     5    124

4 . 6802 1035  94         281    18    57    1 272 10 7 289 3389   39    22     4 - 3    111

1)  Ten westen van den zijweg naar Poelers.
2)  Ten oosten van den zijweg naar Poelers.

Gegevens ontbreken.
51 -  Geen voertulgen gepasseerd.
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komt. De intensiteit van het verkeer op dezen weg blijkt uitbijgaande tabel. Deze weg loopt vanaf de RoomschKatholieke kerk in een vier kilometer lange rechte lijn tothet punt in de gemeente Eindhoven, waar de bebouwingbegint. Het bitumen wegdek is 6.20 meter breed, waaropaan beide zijden bermen met eikenboomen aansluilen.
Het toegenomen rijwielverkeer heeft het noodzakelijk ge-
maaki om aan weerszijden  van den weg aansluitend  op  degenoemde bermen een rijwielpad aan te leggen, terwijl aan
den zuidkant bovendien een betegeld voetpad is aangelegd,waarover men Eindhoven in 66n uur gaans kan bereiken.
Aan weerszijden van den weg liggen goedverzorgde weiden
en akkers, terwijl hoog geboomte, meerendeels eiken, dat
langs de binnenwegen staat, het landschap verfraait. Wan-
neer men op ongeveer 66n kilometer vanaf het centrum van
Geldrop buiten de bebouwing komt, vindt men links van
den  weg een betrekkelijk groot dennenbosch,' terwijl  men
op de verder gelegen lage gronden kreupelhout aantreft.
Langs den weg staat slechts hier en daar een villa of 6en
huis. Zoodra men op Eindhovensch grondgebied gekomen is,,
dat is ongeveer op de helft van den weg, ziet men in deverte links en rechts de uitbreidingen der stad, die de neigingvertoonen naar elkaar toe te komen.
Ook de wegen naar Helmond en naar Heeze zijn mooie
landwegen met aan weerszijden bosschen of goedverzorgde

I ' akkers. De weg naar Helmond is in 1941-1942 van een nieuw
betonnen wegdek voorzien, dat 6 meter breed is. De rijwiel-
paden aan weerszijden van dezen weg moeten nog worden
aangelegd.
In de komende jaren zullen nog belangrijke gebeurtehissen
plaats vinden, die op de verkeerswegen betrekking hebben.
Allereerst zal, zoodra de weg Eindhoven-Leende gereed is,het verkeer met bestemming voor Midden- en Zuid-Limburgniet meer over Geldrop komen. Verder is men bezig met

.   het aanleggen van een nieuwen weg van Aalst naar GeTdrop
oyer de „Groote Heide", waardoor het verkeer komende uit
de richting van eerstgenoemde gemeente met bestemmingvoor Helmond niet meer over Eindhoven maar rechtstreeks
bver Geldrop zal worden geleid.
Tenslotte bevat het uitbreidingsplan der gemeente Geldrop,dat in 1943 is vastgesteld, aanvullende verkeersverbeterin-
geii, die beoogen het groote verkeer geheel buiten het cen-
trum van de gemeente om te leiden. Zoo zal vanaf den
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Rijksweg Eindhoven-Geldrop bij het spoorwegviaduct een
aftakking gemaakt worden, welkezal loopen langs den
spoordijk en zal aansluiten op den weg naar Heeze. Voor
het verkeer met Helmond wordt een nieuwe verbinding ont-
worpen, waardoor de weg Eindhoven-Geldrop en de weg
Geldrop-Mierlo ongeveer in een rechte lijn aan elkaar
zullen aansluiten en waardoor het groote verkeer uit Kerk-
straat, Heuvel en Hofstraat zal worden weggenomen.

f 3.  De aanstuiting van GeWrop aan het Eindhovensch kanaat.

Het Eindhovensch kanaal loopt over het grondgebied der
liuidige gemeenten Eindhoven, Geldrop, Nuenen, voor meer
dan de helft der totale lengte over het grondgebied der
gemeente Mierlo en komt ongeveer halverwege tusschen
sluis no. 8 en no. 9 onder de gemeente Mierlo in de Zuid-
Willemsvaart. Dit is op betrekkelijk korten afstand van het
centrum der gemeente Helmond.
Het kanaal is eigendom der gemeente Eindhoven.
De gemeente Geldrop heeft practisch geen aandeel gehad
in het tot stand komen van dit kanaal. Het kanaal is aan-
gelegd geheel op initiatief der gemeente Eindhoven, die het .,

heeft laten graven en de kosten daarvan heeft betaald, zoo-             *
dat de geschiedenis van het kanaal geheel behoort tot de
geschiedenis dezer gemeente.
Intusschen heeft Geldrop van dit kanaal geprofiteerd, daar
het hierdoor sinds 1846 ook een verbinding te water kreeg
met de groote steden. Het was zaak voor Geldrop, wilde
het van dezen waterweg gebruik maken, dat er op Gel-
dropsch grondgebied een geschikte laad- en los-gelBgenheid
kwam. Deze kwestie werd door het gemeentebestuur van
Geldrop reeds v66r dat het kanaal gereed was, n.1. bij den
aankoop der gronden door de gemeente Eindhoven, die
noodig waren voor het te graven kanaal, opgeworpen en
heeft aanleiding gegeven tot ernstige meeningsverschillen
tusschen beide gemeentebesturen.
Bij de eerste pogingen van het gemeentebestuur van Eind-
hoven om een kanaal te krijgen, bleek de verhouding met
het gemeentebestuur van Geldrop zeer goed te zijn. In het
adres van September 1839, door het bestuur der gemeente
Eindhoven aan den Koning gericht, werd gezegd, dat ook
het gemeentebestuur van Geldrop met dat van andere ge-
meenten en instanties zich tot den Koning had gewend ter
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verkrijging van het kanaal. Dit kou ook reeds in 1829
geschied zijn. 1) Het genoemde adres van September 1839 had
tot doel aan te toonen, dat Eindhoven door een kanaal een
verbinding noodig had met de voornaamste handelssteden
des Rijks en diende mede als antwoord op het voorstel van
den Koning van 1830, inhoudende dat een straatweg-verbin-
ding tusschen Eindhoven en Helmond de kwestie ook
oploste.
Dat die verhouding goed was, bleek ook uit een adres van
3 Mei 1841 van het bestuur der gemeente Eindhoven aan
den Koning, waarin als een der voordeelen werd genoemd,
dat daardoor de gelegenheid werd geboren, niet alleen om
den gewichtigen handel en de fabrieken dezer stad en van
de naburige aanzienlijke fabrieksplaats Geldrpp verder uit
te breiden, maar om een nieuw aantal fabrieken en trafieken
tot stand te brengen  enz. 2)
Nu bleek intusschen het gemeentebestuur van Helmond zich
tot de Gedeputeerde Staten te hebben gewend als voorstan-
der van een straatweg van Eindhoven naar Helmond, 8) ter-
wijl  nu  ook  het  gemeentebestuur van Geldrop de voorkeur
gaf aan een straatweg. Op 18 Augustus 1841 werd onder
leiding van leden van Gedeputeerde Staten te Eindhoven
een vergadering gehouden met leden van het gemeente-
bestuur van Helmond, waarbij ook het gemeentebestuur van
Geldrop vertegenwoordigd was, ter bespreking van de kwes-
tie kanaal of weg. Op die vergadering bleken de vertegen-
woordigers der gemeente Helmond en Geldrop geen plan
voor den gevraagden straatweg noch een begrooting van
de kosten te bezitten, waardoor geen besluit in een of andera
richting kon worden genomen. 4) In overleg met de Gedepu-
teerde Staten kregen de gemeentebesturen van Helmond en
Geldrop twee maanden tijd om een plan voor een straatweg
op te maken. De beide gemeentebesturen dienden evenwel
geen voorstel in. Voor deze houding kon, voor zoover viel
na te gaan, geen verklaring worden gevonden, dit is te
betreuren, daar zij onbegrijpelijk lijkt. Dat het gemeente-
bestuur van Geldrop een weg verkoos boven een kanaal was

1)   .,De Geschiedenis van het Kanaal van Eindhoven naar Helmond", ultgegeven
blj drukkerij „De Wereld" te Eindhoven 1913. biz. 8. In het vervolg wordt bij
aanhaling van dit boek kortweg „Geschiedenis" vermeld.
2)  ,.Geschiedenis" blz. 22.
8)  „Geschiedents" blz. 22.
4)  -Geschiedenis" blz. 23-25.
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aannemelijk, daar Geldrop noch met Eindhoven, noch met
Helmond door goede wegen was verbonden en in het alge-
meen het verkeer over land van meer beteekenis is dan het
verkeer over water. Voor het gemeentebestuur van Helmond
moet een speciale reden bestaan hebben om den weg te ver-,
kiezen en zich tegen de kanaalplannen te keeren. Kwam er
n.1. geen kanaal en wel een weg, dan maakte Helmond een
goede kans om de functie van stapelplaats voor de voor
Eindhoven bestemde goederen van 's-Hertogenbosch over te
nemen. Tot hiertoe is de houding van beide gemeentebestu-
ren te verklaren, maar waarom de gelegenheid niet werd
aangegrepen om concrete voorstellen betreffende den weg
te doen, is onbegrijpelijk, te meer daar deze kans op ver-
werkelijking hadden, omdat de regeering ook de voorkeur
had gegeven aan een weg boven een kanaal. Uit het elders
reeds vermelde adres van 6 Juli 1842 door het gemeente-
bestuur van Geldrop aan den Koning gericht valt af te
leiden, dat door de beide gemedntebesturen wel moeite was
gedaan om den weg Eindhoven-Helmond tot stand te krij-
gen, doch tegen hun voorstellen schijnen bezwaren gemaakt
te zijn. Dat zij van de hun geboden gelegenheid geen gebruik
hebben gemaakt om hun plannen voor te dragen, zou alleen
op deze wijze verklaard kunnen worden, dat zij in die twee
maanden geen kans hebben gezien de plannen concreet uit
te werken. Hiermede is intusschen verklaard het feit, dat
in het adres van 6 Juli 1842 aan den Koning deze weg naar
Helmond uitdrukkelijk werd genoemd en tevens, dat het
gemeentebestuur van Geldrop voor het geheele daarin ge-
noemde plan daadwerkelijk steun ondervond van het
gemeentebestuur van Helmond.
Doordat  de  besturen der gemeenten Helmond en Geldrop
uitbleven met hun plannen voor den straatweg en het gevaar
bestond, dat door de houding dezer beide gemeenten de
aanleg van het kanaal minstens werd vertraagd, nam de
gemeenteraad van Eindhoven om alle moeilijkheden te ont-
wijken, - er waren bovendien bezwaren gekomen over de
subsidie, die het Rijk en de Provincie zouden verleenen, -
op 14 Januari 1843 het besluit het kanaal op eigen kosten
aan te leggen.
Door dit voorstel werd de invloed van de gemeenten Hel-

e            mond en Geldrop op den achtergrond gedrongen en werd het
een kwestie tusschen het Rijk en de Provincie eenerzijds en
de gemeente Eindhoven anderszijds om uit te werken, op
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welke nadere voorwaarden Eindhoven het kanaal zou kun-
nen graven. 5) In October van datzelfde jaar kreeg Eind-
hoven de Koninklijke goedkeuring voor den aanleg van hetkanaal. 6)  Op 6 Maart  1844 werd een commissie benoemd
voor de grondonteigening, die direct haar werkzaamheden     '
aanving. 7)
Naar aanleiding van de te onteigenen gronden ontstondende moeilijkheden met de daarbij betrokken gemeenten, 8)
n.1. Zes-Gehuchten, Geldrop en Mierlo. De gemeenten Gel- ,
drop en Zes-Gehuchten waren zelfstandig, maar hadden
denzelfden burgemeester. In Juni 1844 werd aan het gemeen-
tebestu'ur van Zes-Gehuchten gevraagd te willen verkoopen
20 roeden heide onder Hulst, geschat op f 12.-. Het gemeen-
tebestuur  ging daar voorloopig  niet  op  in. 9) We komen
straks nog terug op de onderhandelingen met dit gemeente-
bestuur gevoerd.
Op 28 September 1844 wendde zich de commissie voor ont-eigening tot het bestuur der gemeente Geldrop tot afstand
van den grond.
Op 7 October d.a.v. bood het gemeentebestuur van Geldropaan om de gevraagde gronden gratis af te staan, onder
voorwaarde,   dat , Geldrop voor eigen rekening   eene   los-   en
aanlegplaats zou mogen aanbrengen en zich zou verbinden
voor alle goederen, die te Geldrop aan de los- of aanleg-
plaats zouden worden gelost of opgeslagen, alle rechten of
tollen te zullen betalen, alsof de goederen in de haven *an
Eindhoven werden gelost.
Tevens herinnerde men er aan, dat dit dezelfde voorwaarden
waren, die met de heeren der onteigeningscommissie waren
besproken bij een blijkbaar redds eerder bestaand hebbend
plan. Dit schrijven werd voorloopig door het gemeente-bestuur van Eindhoven niet beantwoord. 10)
Op 29 October 1844 wendde het bestuur der gbmeente Gel-drop zich tot den Koning en op 29 Januari 1845 tot deGedeputeerde Staten ter verkrijging van een losplaats ann
het kanaal.

5)  „Geschiedenis" blz. 30.
6)  ,,Geschiedenis" blz. 53.
7)  .,Geschiedenis" blz. 65.
8) Moeitijkheden betreffende grondonteigening met de gemeente Nuenen schijnen

niet bestaan te hebben. daarover wordt tenminste nergens gesproken.
9)  ,,Gesohiedenis" biz. 73.

10)  „Geschiedents" biz. 81-82.
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Naar aanleiding van het rekest aan laatstgenoemd college
richtte zich het gemeentebestuur van Eindhoven in een brief
tot de Gedeputeerde Staten vol verwijten aan het adres van
het gemeentebestuur van Geldrop. Er zou nimmer toezeg-
ging gedaan zijn tot het verkrijgen van een losplaats, wel

1 werd toegegeven, dat dit bij een eeider plan beoogd was.
Het feit, dat het gemeentebestuur van Eindhoven niet geant-
woord had  op  het  schrijven  van 7 October 1844 verklaarde
men hierdoor, dat het niet bevoegd was een toezegging voor
een losplaats te geven. Men beweerde verder, dat het ver-
krijgen van een losplaats aanleiding zou geven tot „mis-
rijding van 's Lands tollen bij Eindhoven." 11)
Tenslotte werden in dit schrijven scherpe verwijten gericht
speciaal   aan den burgemeester van Geldrop:   „dat   wij   met
bevreemding hebben opgemerkt welk gewigtig belang het
gemeentebestuur thans in de daarstelling van het Kanaal
schijnt te stellen, daar het juist dit Bestuur, althans het
hoofd van dat Bestuur is, dat vroeger zooals algemeen in
zijn gemeente bekend is, niet alleen geen bijzonder belang
voor zijne gemeente in die daarstelling konde vinden, maar
zelfs al onze daartoe in het werkgestelde pogingen met al
zijne magt heeft getragt tegen te werken, onder voorkeven,
dat niet de fabrieken zooals nu ten requeste wordt aange-
voerd, maar dat de landbouw bij hem op den voorgrond
stond en dat de landerijen daardoor afgesneden en aanzien-
lijk zouden worden benadeeld, welke houding aanvankelijk
zooveel invloed op zijne laitdbouwende ingezetenen uit-
werkte, dat wij met geene mogelijkheid de gronden, die voor
de primitieve lijn benoodigd waren, zouden hebben kunnen
bekomen en dit is dan ook de voorname reden geweest,
waarom de nieuwe lijn meer Noordwaarts is gotrokken,
waardoor de landerijen dier opgewondene grondeigenaren
niet werden afgesneden en tevens aan de ingezetenen van
het gehucht Hulst meerder tevredenheid werd gegeven, zoo-
als uit de copijelijk hierbij overgelegde verklaring van die
ingezetenen verder kan blijken. Dat dus de afwijking van de

: primitieve liin geenszins is geschied met oogmerk om de
gemeente Geldrop te ontwijken maar het noodwendig gevolg
is gewdest van de moeijelijkheden, welke wij aldaar hebben

11) Waarschijnlijk werden deze tollen geheven bil het buurtschap Poeiers, waar
de zandwegen uit Geldrop bij elkaar kwamen. en waar men thans nog spreekt
van .,oude barriere".
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moeten ondervinden, zal wel geen nader betoog voor UEdel
Groot Achtbaren behoeven wanneer U.E.G.A. slechts in aan-
merking gelieft te nemen, dat wij bij het bestaan van zoo-
danig doel, nimmer het primitieve plan zouden hebben aan-
genomen, en dat dit plan waarschijnlijk uityoerbaar zoude
geweest zijn, indien het Hoofd van het Plaatselijk Bestuur        i
van Geldrop en Zes-Gehuchten de wederkeerige belangen
der beide gemeenten in het oog gehouden en ons met zijn
invloed en medewerking ondersteund in plaats van tegen-
gewerkt had, is het algemeen gevoelen zoo wel hier ter
plaatse als in zijIle gemeente zelve." Verder werd in dit
schrijven nog gezegd, dat men nimmer een losplaats voor
Geldrop had willen tegenwerken, dat alleszins het groote
nut daarvan voor de fabrieksplaats werd beseft, doch gezien
het feit, dat Eindhoven den aanleg van het kanaal geheel
moest bekostigen, Geldrop zou moeten bijdragen in,die kos-
ten   en  wel tot aflossing  van · het kapitaal een jaarlijksche
som van minstens  f 500.- en aan de haven van Geldrop
zouden dezelfde rechten moeten worden betaald, waaraan
de ingezetenen van Eindhoven zouden worden onder-
worpen. 12)
Uit dit schrijven wordt een en ander duidelijk.
Allereerst dat een plan bestaan had om het kanaal meer

-            in zuidelijke richting aan te leggen. Dat hiervan afgeweken
was, zou te wijten geweest zijn aan den invloed van het
gemeentebestuur - met name van den burgemeester - van
Geldrop, die, tevens burgemeester van Zes-Gehuchten  was.
Deze had gemeend, dat door het kanaal zooals het aanvan-
kelijk zou worden aangelegd, de belangen der landbouwers
speciaal onder het gehucht Hulst zouden worden benadeeld,
doordat de landerijen zouden worden afgesneden. Men gaf
te kennen, dat de burgemeester de plannen van het kanaal
„met al zijne magt" had tegengewerkt. Het gemeentebestuur
van Eindhoven had nu tot meerder tevredenheid der inge-
zetenen van Hulst, waarvali de schriftelijke bewijzen bij
dit schrijven waren gevoegd, de richting van het kanaal meer
noordelijk gelegd. Of dit tenslotte naar den wensch was
van het gemeentebestuur van Geldrop lijkt zeer twijfel-
achtig. Uit het aangehaalde schrijven valt op te maken, dat
het gemeentebestuur van Geldrop zich in het rekest aan de
Gedeputeerde Staten over de wijziging in de richting van

12)  „Geschiedenis" blz. 96 e.v.
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het kanaal zou hebben beklaagd, omdat het gemeentebestuur
van Eindhoven uitdrukkelijk verklaarde, dat het geenszins
de bedoeling was om de gemeente Geldrop te ontwijken.
Dat dit gevaar niet denkbeeldig was, heeft de uiteindelijke
richting van het kanaal wel bewezen, het raakt op het noor-
delijkste puntle van het gehucht Klein Braakhuizen nog
juist het grondgebied van de oorspronkelijke gemeente. In
elk geval kwam door de veranderde richting het kanaal
verder van het centriim van Geldrop te liggen, hetgeen een
nadeel beteekende. De weinig van medewerking getuigende
houding van den' burgemeester van Geldrop leverde dus
geenszins goede resultaten op.
Het gemeentebestuur van Eindhoven, dat de financieele
kwestie aan het graven van het kanaal verbonden, geheel
zelfstandig moest oplossen, nam een weinig toeschietelijke
houding aan, omdat het geenszins van plan was de gemeente
Geldrop door het verleenen van een losplaats zonder meer
van het kanaal te laten profiteeren. Het vroeg daarom in
bovenvermeld schrijven in geval een vergunning voor een

•   losplaats werd verleend, van de gemeente Geldrop een jaar-
lijksche bijdrage van minstens  f 500.- en stelde de voor-
waarde, dat aan de haven van Geldrop dezelfde rechten     '
zouden worden betaald, als waaraan de ingezetenen van
Eindhoven zouden w6rden onderworpen.
De scherpe verhouding tusschen beide gemeentebesturen
had evenwel haar hoogtepunt nog niet bereikt.
De Gedeputeerde Staten deelden de bovengenoemde voor-
waarden aan het gemeentebestuur van Geldrop mede op

1    7 Maart 1845. Het gemeentebestuur van Geldrop niet minder
geprikkeld dan dat van Eindhoven antwoordde op 27 Maart

-  d. a.v. aan de Gedeputeerde Staten, dat de gemeente Eind-
hoven het aanleggen van het kanaal als een private aan-
gelegenheid beschouwde en niet als een „daarstelling ten
algemeenen nutte". Dat de eigenaren daarom nimmer ge-
dwongen konden worden den grond af te staan. Verder
konden de inwoners van Geldrop in Mierlo de goederen
laten lossen en laden, welke gemeente wel een losplaats
zou krijgen, waardoor zij dus met de tollen bij Eindhoven
evenmin zouden te maken hebben als wanneer de gfmeente
Geldrop zelf eene losplaats kreeg. Bovendien begreep het
gemeentebestuur niet, waarom de financieele tegemoetko-
ming aan de gemeente Eindhoven zou moeten worden
betaald.
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De inspecteur van den WAterstaat had op 6 Juni 1845 een
rapport uitgebracht aan den Minister van BinnenlandscheZaken betreffende het kanaal en daarin verklaard geenbezwaren te hebben  om  door de gemeenten Geldrop  enMierlo voor eigen rekening een losplaats en door de ge-meente Zes-Gehuchten een steiger te laten aanleggen. Hij
kon met de argumenten van·het gemeentebestuur van Eind-hoven niet medegaan wat betreft de jaarlijksche bijdrage,die de gemeente Geldrop zou moeten betalen. 13)Het gemeentebestuur van Eindhoven deelde op 23 Juni 1845
naar aanleiding van dit rapport aan den minister mede, datde beambten van den Waterstaat niet bevoegd waren om
advies te geven in gevallen·  als deze losplaats:    „wat   hetadvies tot het verleenen van privilegiEn bij de totstand-
brenging van soortgelijke werken betreft, dit vermeenen
wij, dat geheel buiten hunne attributen ligt". . . . Het stand-
punt van den heer inspecteur van den Waterstaat had het
gemeentebestuur uitermate verbaasd. In dezen brief werd
uitdrliklcelijk gezegd, dat uit een aanleggen van een Ios-
plaats onder de gemeente Geldrop voor de stad zelve groote  •- schade zoude voortvloeien. „De gemeente Geldrop ligt-            slechts een klein uur afstand van deze stad en is omgevendoor de dorpen Heeze en Leende, Tongelre, Nuenen,
Gerwen, Aalst, Valkenswaard  enz.;  al deze gemeenten zullen
van de losplaats van Geldrop gebruik maken in stede van
als tot heden plaats heeft hunne goederen en waren ie
Eindhoven te halen en alzoo zal niet alleen de handel dezer
stad, maar ook het land door de onfrij(ling van het straat-
weg- en bruggeld aanzienlijke nadeelen lijden...."Er werd tenslotte voorgesteld om de kwestie der losplaatste Geldrop voorloopig op te schorten. 14)  OR  4  Juli  1845berichtte de Minister van Binnenlandsche Zaken, dat de
beslissing omtrent de losplaats te Geldrop provisioneel zouworden aangehouden en dat de aanbesteding van het kanaalkon plaats vinden. Dit gebeurde op 4 September  1841 15)
Lang bleven de onderhandelingen niet achterwege, daar de
benoodigde gronden nog niet waren aangekocht. Uit decorrespondentie van den burgemeester Vaii Geldrop bleek,
dat hij zich op 29 Augustus had gewend tot den hoofd-

13)  „Geschledenls" Wz. 108 e.v.
14)  ,,Geschiedenis" blz. 115 e.v.
115)  „Geschiedenis" blz. 118.
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ingenieur van den Waterstaat met de vraag, of de gemeente
Eindhoven het plan van het kanaal steeds kon wijzigen.
Hij had vernomen, dat het gemeentebestuur van Eindhoven
het kanaal nog meer naar het Noorden zou willen aan-
leggen in de richtidg van de gemeente Nuenen om het
grondgebied der gemeente Geldrop te ontwijken.
Op 28 October 1845 noodigde het bestuur der gemeente
Eindhoven de gemeenteraden van Geldrop en Zes-Gehuchten
uit om in de vergadering dier raden van 29 October een
beslissing te nemen  over  de  af te stane gronden. 16)  Het
gemeentebestuur van Geldrop bericlitte op 13 October, dat
het gratis de gronden zou afstaan onder voorwaarde, dat de
gemeente Geldrop eene losplaats zou mogen aanleggen,
voor de consumptie van de inwoners van Geldrop alleen en
voor geen andere plaats mits aan Eindhoven voor de te
lossen goederen te betalen alle tol- en sluisgelden, welke
daarop later door reglementaire bepalingen zouden worden
geheven. Verder werd voorgesteld eene schikking te treffen
met het stedelijk bestuur der gemeente Eindhoven en de
belanghebbenden van Geldrop om per 100 Nederlandsche
ponden aan de stad Eindhoven eenige centen te betalen van
alle goederen, die in bedoelde losplaats te Geldrop zouden
worden opgeslagen. Eventueel zag men ook een ander voor-
stel gaarne tegemoet. Het gemeentebestuur van Geldrop nam  '
dus een tegemoetkomende houding aan. 17)
Het gemeentebestuur van Zes-Gehuchten deelde op niet dui-
delijke wijze mede op welke voorwaarden de gronden zouden
worden afgestaan.
Op 3 November 1845 werd aan den burgemeester van
Geldrop en Zes-Gehuchten medegedeeld, dat eene speciale
commissie benoemd was uit den gemeenteraad om het „ulti-               :
matum der Regering van Eindhoven" te komen over-      -
handigen.                                                                              -
Het ultimatum aan h6t gemeentebestuur van Geldrop
bevatte:
gaaf en onvoorwaardelijk tegen den prijs, zooals te Nuenen       '
per bunder betaald, van de betreffende perceelen grond, die
voor het kanaal noodig waren en aan de gemeente toebe-
hoorden; afstand te doen en dat na de opening van het
kanaal nadere onderhandelingen over de losplaats zouden

16)  -Geschiedenis" blz. 133.
17)  .,Geschiedenis" blz. 135-136.
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worden hervat, waarbij echter de belangen der stad Eind-
hoven op den voorgrond zouden staan.
Het ultimatum aan het gemeentebestuur van Zes-Gehuchten:
dat de gemeente Zes-Gehuchten om niet aan de stad zou
afstaan het plekje ledig liggende gronden, benevens den
weg langs het perceel van Marcus Egeter en dat zij daar-
tegen te harer kosten op haar grondgebied een steiger zou
mogen maken in het kanaal tot lossing van mistspeciBn ten
behoeve van den landbouw binnen hare gemeente en onder
voorwaarde zoodanige sluis- en andere rechten bij het in-
komen en uitgaan van het kanaal te betalen, als ten behoeve
der stad Eindhoven zoowel bij het inkomen als aan de los-
plaats te Eindhoven eventueel ten behoeve der stad zouden
worden geheven. 18)
Het gemeentebestuur van Geldrop wilde het ultimatum
bespreken. Dat van Zes-Gehuchten verwierp het ultimatum
geheel en wenschte er niet eens over te praten.
De commissie begaf zich met een speciale instructie op
6 November naar Geldrop om met het bestuur dier gemeente
te onderhandelen en om teveni te achterhalen, wat de oor-
zaak geweest was van de zonderlinge houding van het
gemeentebestuur van Zes-Gehuchten. De commissie was
nauwelijks in vergadering met het gemeentebestuur van
Geldrop, ofhaarwerdmedegedeeld, dat de gemeente Geldrop
den grond gratis zou afstaan en er werd overeengekomen,
dat de kwestie van de losplaats zou worden aangehouden
en de stad het volle recht zou hebben om geene losplaats
te vergunnen dan onder zoodanige bedingen als zij oorbaar
zou achten. Omtrent de houding van het gemeentebestuur
van Zes-Gehuchten, dat immers geen vergadering wenschte,
deelde de burgemeester van Geldrop mede, dat de gestelde
voorwaarden niet aannemelijk waren. De commissie zeide
daarop, dat de voorwaarden nog niet bekend waren en toen
bleek, dat bij de schriftelijke uitnoodiging om een verga-
dering te beleggen de instructie der commissie, die geheim-      had moeten blijven, in haar geheel bekend was gemaakt.
De burgemeester verklaarde, dat de gronden wel zouden
worden afgestaan, wanneer er onder de gemeente Zes-
Gehuchten een steiger zou komen voor het laden en lossen
van alle goederen. 19)

18)  -Geschiedenis" blz. 137-138.
19)  ,,Geschiedenis" blz. 139-141·
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Op 13 November 1845 nam de raad der gemeente Geldrop
het besluit tot afstand van een perceeltje gemeente-heide
zijnde een gedeelte van sectie A no. 980 ter grootte van
15 roeden, benoodigd voor het te graven kanaal tusschen
de stad Eindhoven en de Zuid-Willemsvaart. De waarde van
den  grond was geschat op  f 6.-.  Dit was zoo weinig,  dat
men het goed oordeelde het gratis af te staan. De onder-
handelingen betreffende de losplaats zouden later worden
hervat.
De gemeente Mierlo kreeg bij raadsbesluit van de gemeente
Eindhoven van 14 November 1845 na verkoop der benoodig-
de gronden verlof tot het aanleggen van een losplaats, terwijl
de gemeente Eindhoven zich verplichtte op de aangewezen
plaatsen bruggen aan te leggen en te onderhouden. Ook met
het gemeentebestuur van Zes-Gehuchten had de betreffende
commissie in December 1845 een minnelijke schikking kun-
nen treffen. Het stukje grond werd voor f 12.- gekocht en
het gedeelte van den weg langs het perceel van Marcus
Egeter voor den prijs, waarvoor Egeter het had verkocht
aan de gemeente op 14 Juni 1844. Verder zou een steiger
mogen worden gemaakt op eigen kosten om aan te voeren
en te lossen alle mest- en' brandstoffen, beestenvoeder en
bouwmaterialen door de ingezetenen van Zes-Gehuchten
voor hunne landerijen binnen de gemeente en voor hunne
eigen consumptie en gebruik benoodigd, alsook voor het
verzenden van alle voortbrengselen van den landbouw en
de steenbakkerijen der gemeente, alles tegen betaling van
zoodanige rechten als eventueel wettelijk zouden worden
vastgesteld en door de ingezetenen der stad Eindhoven zou-
den verschuldigd zijn, een en ander voor de ingezetenen van
Zes-Gehuchten alleen. Over de vergunning voor het laden
en lossen van andere goederen zou later onderhandeld
kunnen worden. 20)
Uit het behandelde blijkt, dat Geldrop zeer weinig in ver-
gelijking met andere gemeenten had verkregen. Dat Geldrop
het betreffende stukje grond gratis aan de gemeente Eind-
hoven had afgestaan, was op zich nog geen bewijs dat de
verhouding tusschen beide gemeentebesturen veel was ver-
beterd. Op 7 November richtte het gemeentebestuur van
Geldrop zich tot den Gouverneur der Provincie in zake
de kwestie, dat tijdens het graven van het kanaal een brigade

20)  .,Geschiedenls" blz. 147.
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mar6chauss6e in Geldrop zou worden ingekwartierd. Dit
zou de gemeente dagelijks 75 centen kosten. Hiervoor voelde -
het gemeentebestuur van Geldrop weinig, immers dit was
een uitvloeisel van het door de gemeente Eindhoven te gra-
ven kanaal, waarvan de gemeente Geldrop niet de minste
voordeelen zou genieten. Men verzocht- om terugbetaling
dezer voorschotten, omdat het onbillijk zou zijn, dat de
gemeente Geldrop met de inkwartiering ten voordeele der
gemeente Eindhoven zou worden belast.
Op 26 October 1846 maakte de gemeenteraad van Eindhoven
in een proclamatie aan de stadgenooten bekend, dat het
kanaal  op 28 October d.a.v. bevaarbaar  zou  zijn. 21)
De onderhandelingen betreffende een losplaats voor Geldrop
werden einde 1846 hervat. Op 31 October werd besloten door
de gemeente Eindhoven geen losplaats toe te staan aan
de gemeente Geldrop, tenzij tegen betaling van 50 % meerder
rechten als voor de stad waren of zouden worden vastgesteld.
Het gemeentebestuur van Geldrop vond deze voorwaarden
niet aannemelijk. Het bestuut der·gemeente Eindhoven, mee-
nend. dat de voornaamste fabrikanten en handelaren van
Geldrop wel het verhoogde recht zouden willen betalen,
vroeg op 20 November 1846 aan den Koning de authorisatie,
om aan de ingezetenen van Geldrop een losplaats onder de
genobmde voorwaarden toe te staan. Op 5 Mei 1847 was
hierop geen antwoord ontvangen, het gemeentebestuur van
Eindhoven verzocht aan den Minister van Binnenlandsche
Zaken om zoowel in het belang der gemeente Eindhoven als
in dat der gemeente Geldrop een spoedige beslissing te
nemen. 22)
Op 18 Juni 1847 wendde zich het gemeentebestuur van
Geldrop tot de Gedeputeerde Staten en verklaarde aan de
gemeente Eindhoven dezelfde rechten te zullen betalen,
welke van de ingezetenen van Eindhoven zouden worden
en reeds werden geheven. Het bestuur begreep niet waarom
de ingezetenen van Geldrop een hooger kanaalrecht zouden
moeten betalen dan de ingezetenen van Mierlo, Nuenen en
Zes-Gehuchten, aan welke gemeenten losplaatsen waren ver-
leend tegen,betaling van dezelfde rechten  als  van  de  inge-
zetenen der stad Eindhoven werden geheven. Door het
verleenen der vergunning  voor een losplaats zouden  de

21)  „Geschiedenis" blz. 166-167.
22)  „Geschiedenis" blz. 184.
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neringdoende ingezetenen der stad Eindhoven evenmin door
de ingezetenen dezer gemeente als door die der gemeenten
Mierlo, Nuenen en Zes-Gehuchten'worden benadeeld. .Ook
de fabrikanten achtten op deze voorwaarden een losplaats
wenschelijk.
Door de Gedeputeerde Staten werd op 30 Juli 1847 op het
schrijven aan den Minister van het gemeentebestuur van
Eindhoven geantwoord. Daarin werd verzocht een com-
missie uit den gemeenteraad naar den Bosch af te vaardigen
om te confereeren over de losplaats voor de gemeente
Geldrop. 23) Ook afgevaardigden uit Geldrop hadden  een
conferentie met de leden der Gedeputeerde Staten wellicht
te gelijker tijd als die uit Eindhoven. Doch ook deze confe-
rentie leverde geen resultaat op. Aan de gemeentebesturen
van Eindhoven en Geldrop werd nu overgelaten om binnen
veertien dagen tot een minnelijke schikking te komen. Op
Dinsdag 7 September 1847 had een samenkomst plaats tus-
schen afgevaardigden uit den gemeenteraad van Eindhoven
en  uit  die van Geldrop. 24)
Het gemeentebestuur van Eindhoven stelde de volgende
voorwaarden:
le.   De ingezetenen van Geldrop zouden behalve de gewone
kanaalrechten een verhooging van 20 % moeten betalen, die
zou strekken tot bezoldiging van den beambte, die aldaar
ter verzekering en invordering der rechten moest worden·
aangesteld, welke verhooging in elk geval f 250.- jaarlijks
op.moest brengen. Zoo  dit niet het geval was  zou de gemeente
Geldrop dit bedfag toch moeten betalen.
2e. De gemeente Geldrop zou een gebouwtje bij de los-
plaats moeten oprichten tot verblijf van den beambte en
dit moeten voorzien van een behoorlijke balans met gewich-
ten en van maten tot weging en meting der goederen.
Het gemeentebestuur van Geldrop accepteerde deze voor-
waarden niet. Aan de Gedeputeerde Staten werd door het
bestuur der g6meente Eindhoyen op 16 September de uitslag
van de bespreking medegedeeld. Intusschen hadden de Gede-
puteerde Staten op 13 September van het gemeentebestuur
van Geldrop bericht ontvangen, dat dit wel accoord zou
zijn gegaan met het aanstellen van een verificateur maar
dan zou deze een inwoner van Geldrop moeten zijn, die toch

23)  ,Geschledenii' blz. 186.
24)  „Geschiedents" blz. 186 en vgl.

109



ambtenaar der gemeente Eindhoven zou blijven en waarover
het gemeentebestuur van Eindhoven de volle beschikking
kreeg.
Voor zoover viel na te gaan, waren de onderhandelingen
betreffende de losplaats op het doode spoor geloopen en
hebben de Gedeputeerde Staten zich ook niet me6r met deze
kwestie opgehouden. 25) Wanneer het gemeentebestuur van
Geldrop werkelijk een losplaats voor hare ingezetenen
noodig had geoordeeld, dan had na de talrijke mislukte
pogingen het risico niet mogen worden genomen, dat de
onderhandelingen zouden worden afgebroken op de futiele
kwestie, dat de aan te stellen ambtenaar een inwoner van
Geldrop moest zijn.
Omtrent de verdere geschiedenis betreffende de losplaats
kunnen we nu kort zijn. Er is nooit een losplaats gekomen
op het grondgebied der eigenlijke gemeente Geldrop.
In het begin der zestiger jaren is nog een poging gedaan om
bij de Nuenensche brug het eenige punt, waar het kanaal het
Geldropsche grondgebied raakte, een losplaats te krijgen.
Bijzonder de fabrikanten voelden het gemis van een los-
plaats zeer. Zij lieten de goederen in Helmond laden en
lossen, hetgeen aanzienlijker kosten met zich bracht, dan
wanneer de goederen door het kanaal tot Geldrop konden
worden aangevoerd of vandaar verzonden. De fabrikanten
boden in 1861 aan 4..st grootste gedeelte der kosten op zich
te nemen voor een aan te leggen weg vanaf de Nuenensche
brug aansluitende aan den provincialen weg van Geldrop
naar Helmond: Het gemeentebestuur van Geldrop bracht
deze plannen ter kennis van het bestuur der gemeente Eind-
hoven en deelde mede dat het vermeerderde vervoer over
het kanaal aan de gemeente Eindhoven f 250-300 jaarlijks
zou opbrengen. Door Carp zouden alleen aan steenkolen
f 3400 mud worden aangevoerd, hetgeen aan kanaalrechten
f 204.- zou opbrengen. Doch het gemeentebestuur van Gel-
drop had blijkbaar nog niet voldoende ervaring opgedaan,
want het vroeg aan de gemeente Eindhoven jaarlijks  10 %
der kanaalrechten, welke op de aan te voeren steenkolen
voor het verbruik in Geldrop bestemd, geheven zouden wor-
den en bovendien werd gevraagd om restitutie der kanaal-
rechten voor den aanvoer van grind noodig voor den aan
te leggen weg. Het gemeentebestuur van Eindhoven ging

25)  ..Geschledenis- blz. 191.
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hiermede niet accoord. Intusschen ontstond er naar aanlei-
ding van de kwestie betreffende het lossen der steenkolen
een strijd onder de fabrikanten onderling over de vraag,
waar de losplaats voor steenkolen eigenlijk zou moeten
komen. De eene partij was voorstander van een losplaats
bij de Nuenensche brug, waarbij zich uiteraard het gemeen-
tebestuur schaarde, daar het een losplaats betrof op haar
grondgebied, de andere partij was voorstander van een los-
plaats bij het gehucht Hulst onder de gemeente Zes-
Gehuchten.
Deze onderlinge strijd werd een zeer heftige en beide
partijen zonden het eene adres na het andere naar den
Minister van FinanciEn om hun standpunt te verdedigen.
Het zou te ver voeren om dezen strijd hier nader te behan-
delen, hij nam te zeer een dorpspolitiek karakter aan, terwijl
de kwestie  op  zich te onbelangrijk is  om  er lang bij stil te
siaan. Vermeld kan worden, dgt op 26 Februari 1862 bij
K.B. een vergunning werd gegeven voor een vrije losplaats
van steenkolen onder Hulst.
Zooals reeds gezegd, is bij het eigenlijke Geldropsche grond-
gebied nooit een losplaats gekomen. Het gebeurde wel eens
dat in latere jared een schip bij de Nuenensche brug de
lading loste, maar van een eigenlijke losplaats kan niet
gesproken worden.
Daarentegen heeft zich de steiger te Zes-Gehuchten, die door
de annexatie van deze gemeente bij Geldrop op het Geldrop-
sche grondgebied kwam te liggen, ontwikkeld tot een behoor-
lijk geoutilleerde haven.
Het kanaal, de dijken en de bruggen - uitgezonderd de
provinciale brug bij Mierlo-Hout - is eigendom der
gemeente.Eindhoven. De gemeenten, over welker grondge-
bied het kanaalloopt, hebben geen bemoeienis met de exploi-
tatie van het kanaal en mogen.ook geen laad- of losgelden
vorderen bij de respectievelijke losplaaisen, die geheel wor-
den onderhouden door de gemeente Eindhoven. Het eenige
punt, waaromtrent contact bestaat tusschen de gemeente
Eindhoven en de andere belanghebbende gemeenten is „het
reglement van politie  voor  het Eindhovensche kanaal", 26)

26) Het eerste re-glement was tot stand gekomen door de beslulten der gemeente-
raden van Eindhoven, Stratum. Tongelre, Nuenen c.a.. Zes-Gehuchten en Mierlo
op 3 Augustus 1866. De gemeenteraad van Geldrop werd hierbij niet genoemd.
Wat de eigenlijke oorzaak geweest is. dat Geldrop in deze kwestie niet betrokken
was, viel niet na te gaan. Het is mogelijk dat de medewerking van den gemeente-
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hetwelk door de raden der gemeenten Eindhoven, Nuenen
ca., Geldrop en Mierlo laatstelijk in hun raadsvergaderingenin de jaren 1934-1935 werd vastgesteld. Dit reglement bevat
bepalingen betrekkelijk de vaart op het kanaal, de bedieningen het gebruik der kanaalbruggen, bepalingen tot verzeke-
ring der orde op het kanaal, tot het in standhouden der
kanaalwerken en verder die betreffende de handhaving der
bepalingen van het reglement, waarbij de politie der betref-
fende gemeenten is ingeschakeld.
De  gemeente  Eindhoven heft uitsluitend kanaalrechten 27)van de in- en uitgaande schepen en maakt geen onderscheid
in de bestemming of het vertrekpunt der schepen. Hierdoor
zijn uitsluitend de gegevens beschikbaar betreffende de

' totale scheepvaartbeweging en is het onmogelijk om concreet
aan  te  geven,  wat het kanaal voor Geldrop   en,de  aldahr
gevestigde industrie beteekend heeft en nog beteekent. Een
andere moeilijkheid komt daar nog bij. De artikelen, welke
speciaal voor de industrie worden aangevoerd of worden
verzonden, worden practisch uitsluitend door de beurtvaart-
diensten der N.V. Koopvaart en der N.V. Reederij van der
Schuijt naar Amsterdam, Rotterdam en andere plaatsen ver-voerd. De zeer gemengde ladingen dezer booten maken het
onmogelijk nauwkeurig aan te geven, hoeveel artikelen en
welke voor de Geldropsche industrie werden geladen.De beurtvaart op Amsterdam was  in' 1854 en die op Rotter-dam in 1860 tot stand gekomen. 28) Deze beurtvaarten waren
voor de industrie van groote beteekenis, omdat daardoor een
geregelde verbinding met de groote steden tot stand was
gekomen.  In het jaarverslag  van de Kamer van Koophandel

raad van Geldrop niet noodig is geweest, omdat het kanaal indertijd niet over
het. Geldropsche grondgebied liep. doch dit slechts even raakte. Misschien is
de minder goede verstandhouding tusschen de gemeentebesturen van Eindhoven
en Geldrop in die jaren hieraan nlet vreemd geweest.
In dit verband kan nog opgemerkt worden. dat bil KB. van 14 Noyember 1833
bil een grenscorrectie tusschen de gemeenten Geldrop en Merlo een strookle  -
grond van bijna 13 HA bij het Geldropsche grondgebled was gekomen (ontleend
aan een kadasterkaart berustend  bij het kadaster te Eindhoven).   Had  deze
grenswijziging niet plaats gevonden, dan zou het kanaal met de huidige richting
het grondgebled der toenmalige gemeente Geldrop niet geraakt hebben.
21)  Tot 1 Mel 1900 werden op het kanaal ook sluisgelden geheven door den
Staat welke werden geind door den Rijksontvanger te Helmond. Deze gelden
werden afgeschaft bij de wet van 22 Juli 1899.
98)  „Geschiedenis- blz. 242. -
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van Eindhoven van 1877 werd vermeld, wat er zooal door
deze  booten werd vervoerd. Zoo werden aangevoerd: tabak
in vaten, karotten en snuif, . garens, wol, koloniale· waren,
meel, granen, verfstoffen, ijzer, enz., terwijl werden uitge-
voerd vooral: tabak, sigaren, wollen en liilnen stoffen, lom-
pen, beenderen, lucifers, knoopen en mastenhout. Gezien
den aard van verschillende dezer artikelen lijdt het geen
twijfel, dat ook de Geldropsche industrie haar aandeel in
de ladingen gehad heeft. Naast de schepen der beurtvaart-
diensten waren in 1877 nog 231 schepen binnengekomen, 29)
elk met een bijzondere lading zooals steenen, hout, cement,
pannen, zand en andere bouwmaterialen, in hoofdzaak dus
artikelen, welke niet direct voor de industrie bestemd waren.
Wat hiervan voor Geldrdp bestemd was, viel niet uit te
maken.
In het jaarverslag van· 1889 werd vermeld, dat de steenen
noodig voor den bouw der r. k. kerk te Geldrop over het

, kanaal waren aangevoerd.

29) Hieronder volgt een gespecificeerd overzicht der ingekomen vaartuigen in
het Jaar 1877:
46 reizen door cie Rotterciamsche boot inh. 3864 ton.
3„ „ „ ., .. (plaatsv.) - 294 ..

44 „ - .- Amsterdamsche . „  3344  „
92 „ " " schuit ,,Stad Eindhoven" .,  1932  „
1 . . ,, . . „ (bilschuit) ..  15 „

66 vaartuigen beladen met 3315000 steenen „  5025  „
27    .       .    .   34215 ton turf „  1389  „
24     „        -     „    34536 hect. steenkolen „  2116  „
23 „ ., " boomen ..  1187  „
19 „ 1690 kub. meter kiezel           ..  1778  .,
18 „ ,.    .  418050 pn. en plav. „ 963 „
9 " , . 408 hec. 1. asch .. 402 ,,
8 „ -. zand „ 468 „
8 „ ' .,  491000 k.g. zout „ 434 „
6· „ ,,     „ 8006 balen guano „ 561 „
3    „· " " beer „ 52 „
2 „ .. " 38000 k.g. schors .. 100 ..
2 „ -     ,.     1600 h.1. granen .,  83 .,
1 „ „     „    70000 ijsselsteen ,.  66 „
1 „ " " 700 bossen riet „  40 -
1 " " 5000 straatkeien         ·       „    49  .
1- „ „     „      250 h.1. kalk                    .,    53  ,.
1 „ " " meub. en huisr. · „  25 „
1 „ " " hooi en stroo .,  22 „

10 „ ledig binnen gekomen. vertr. met hout .,  1101  „

Ontleend aan het jaarverslag der Kamer van Koophandel van Eindhoven 1877.
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De Geldropsche industrie heeft in latefe jaren van de ver-
keersmogelijkheden op het kanaal geregeld gebruik ge-
maakt. Vooral in de hausse-periode op het einde der twin-
tiger jaren was het vervoer met de beurtvaart-schepen van
beteekenis. Met name de voor export werkende industrieBn
als de N.V. Vissers en Eijcken verzonden hun artikelen met
de booten naar de groote export-havens. De schepen uit
Eindhovenvertrekkende moesten, wat hun laadruimte betreft,
terdege rekening houden met de nog in te nemen vrachten
in Geldrop. Anderzijds werden grondstoffen als ruwe wol
en· machinerieEn w.0. weefgetouwen  over het kanaal aange-
voerd. Door de lagere vrachtprijzen bleef het vervoer per
schip aantrekkelijker dan dat per spoorweg en vrachtauto.
De laatste tien, twaalf jaren heeft het kanaal voor de Gel-
dropsche industrie niet veel beteekenis meer. Het vervoer
per vrachtauto heeft voor een niet gering deel het vervoer.
per boot overgenomen. In de haven te Geldrop worden thans
in hoofdzaak zand, grind en bouwmaterialen aangevoerd.

§ 4.  Het postuerkeer.

In 1871 waren 54000 brieven  aan het hulp-postkantoor 1)  te
Geldrop ontvangen en verzonden. De brieven werden twee-
maal daags door een bode te voet naar Eindhoven gebracht
en eenmaal daags werden ze medegegeven met den post-
wagen Eindhoven-Weert. Het gemeentebestuur was van
meening, dat de tijd gekomen was, ie Geldrop een post-
kantoor op te richten. Op 20 Juli 1872 werd tot dit doel een
adres gezonden aan den Minister van FinanciEn. De Minister
antwoordde daarop evenwel niet.
Op 22 Maart 1875 werd een nieuwe aanvrage ingediend.
Het gemeentebestuur deelde hierbij mede, dat de financiEele
toestand der gemeente niet toeliet eventueele kosten voort-
vloeiende uit de oprichting van het postkantoor te dragen.
Een antwoord van den Minister op 15 April 1875 opende de
onderhandelingen, welke echter niet vlotten. Op 30 October
van hetzelfde jaar werd een veel bescheidener verzoek door
het gemeentebestuur ingediend. Het vroeg om een spoedige
toestemming tot het instellen van een geregelden postwagen-
dienst, die zou dansluiten op de treinen te Eindhoven om
behalve de brieven ook passagiers af en aan te voeren. Deze

1)  Het hulppostkantoor was sedert 1 Mei 1851 te Geldrbp gevestig&
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wagendienst moest den voetbode vervangen. Het gemeente-
bestuur deelde mede, dat er zich te Geldrop een „allerge-
schiktst" persoon bevond, die zich bereid verklaard had een
postwagendienst naar Eindhoven te ondernemen, mits hem
daarvoor als subsidie werd gegeven het salaris, dat de voet-
bode totdan verdiende. Daardoor zouden de posterijen noch
meer uitgaven, noch meer werkzaamheden ondervinden.
Aangezien er geen spoorwegverbinding bestond, hoopte het
gemeentebestuur, dat de gevraagde vergunning toch zeker
zou worden verleend. De Gedeputeerde Staten werd op
1 i December 1875 verzocht mede te werken tot het verkrij-
gen tan den wagendienst, waaraan dringendbehoeftebestond:
Ook aan dit college werd medegedeeld,dat de aanvrager,
die den dienst zou ondernemen, een allergeschiktst persoon
was met voldoende waarborgen voor soliditeit.
Eenige wekenlater.werdeenwagendienstop Eindhoven  inge-
steld, die driemaal op en neer ging, bovendien liep een
postwagen-diligence van Weert naar Eindhoven, zoodat men
vijfmaal daags van Eindhoven naar Geldrop kon en terug.
Later werden nog meer wagendiensten ingesteld. De aan-
kondigingen van twee van dergelijke wagendiensten staan
als bijlage 2) afgedrukt. Die van Lucas van Bussel liep op het
traject Geldrop-Eindhoven; deze dienst werd evenwel   op
19 Februari 1885 weer opgeheven. De wagendienst van de
Weduwe Bols te Weert liep op het traject Weert-Geldrop-
Eindhoven.
De plannen tot oprichting van een postkantoor liet men niet
rusten.
Op 18 Januari 1876 werd aan den Minister van FinanciEn
een ontwerp ingezonden voor de inrichting van de benoo-
digde dienstlokalen voor een post- en telegraafkantoor, als-
mede van een woning voor den directeur. Deze dienstlokalen
bevonden zich in de benedenvertrekken van het in 1871
nieuwgebouwde raadhuis; deze zouden daar reeds aange-
bracht zijn in verband met een op te richten post- en
telegraafkantoor, terwijl de woning  van den directeur  in  de
onmiddellijke nabijheid zou worden gebouwd. IIet bleek, dat
deze dienstlokalen niet werden goedgekeurd. Op 25 April
1876 immers zond het gemeentebestuur bestek en voorwaar-
den voor een te bouwen post- en telegraafkantoor met een
directeurswoning. Op 30 October 1876 was het gebouw

2)  Zie bijlage III.
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gereed en verzocht het gemeentebestuur aan den Minister
. goedkeuring tot openstelling van het post- en telegraaf-

kantoor, hetgeen op 15 Januari 1877* geschiedde.
Het gemeentebestuur had moeten garandeeren, dat het post-
kantoor jaarlijks  f 600.- zou opbrengen. Ter tegemoet-
12oming in de lasten voor de gemeente hadden zich een
twintigtal ingezetenen in November 1875 verbonden om voor
10 jaren voor een bepaald percent in het tekort te zullen
bijdragen tot een totaal van 60 0/4 Voordat de gemeente over-
ging tot uitvoering van de plannen, had zij aan de Gedepu-
teerde Staten doen weten, dat daartoe een geldleening·noo- ,
dig zou zijn van f 6000.-; -terwijl er op 27 Juni 1871 r6eds
een leening gesloten was van f 10.000.- tegen 50/0 rente. 3)
Het bleek, dat de kqsten, die het postkantoor met zich bracht,
niet gering waren. Voorloopig kostte het postkantoor' aan de gemeente enkele honderden guldens per jaar, zoo in
1879: f 329,70, in 1881: f 296,10, in 1884: f 337,50. Op 18 Sep-
tember 1888 verbonden zich wederom een twintigtal parti-
culieren om voor 5 jaren een bepaald percent in het tekort
der exploitatiekosten te zullen bijdragen.'
Op 10 Februari 1904 kwam van het Hoofdbestuur der Poste-
rijen en Telegraphie bericht binnen, dat te Geldrop een
intercommunaal Rijkstelephoonbureel zou worden opgericht
hetwelk op 16 Juni 1904 voor het „algemeen verkeer" werd
opengesteld. In September van dat jaar verzochten een
nefental ingezetenen van Geldrop om een rechtstpeeksche
aansluiting van hun perceelen aan het Rijkstelephoonbureel.
Met deze rechtstreeksche aansluitingen aan het Rijkstele-
phoonnet was ook onderling locaal verkeer mogelijk. Onge-
twijfeld in verband met deze laatste mogelijkheid berichtte
het gemeentebestuur op 26 Juni 1904 aan den Minister van
Handel, Nijverheid en Scheepvaart, dat een eerder ingedien-
de aanvrage voor concessie tot aanleg en exploitatie van
een plaatselijk telephoonnet als niet gedaan moest worden
beschouwd, daar de ingezetenen een communale telephoon
ongewenscht achtten. Tot i Juli 1919 vond het locale tele-

.,

phonische · verkeer op bovengenoemde wijze plaats,   op
welken datum een locaal Rijkstelephoonnet te Geldrop werd
gevestigd. Op 21 Juni 1938 werd een automatische telephoon-
centrale in dienst gesteld.

'.

8) Hiervoor schreven  in  I.  M.  Elicken  en  A. S. Eijcken  elk  voor f 1000.-.
W.  van den Heuvel  voor f 5000.-  en  H. P. Hoevenaar  voor f 2000,-.
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Onderstaande gegevens 4) verschaffen een overzicht van de
beteekenis, die het post-, telegraaf- en telephoonkantoor
voor Geldrop heeft gehad. Deze cijfers spreken voor zich-
zelf. Opvallend is de verhouding tusschen het aantal ont-
vangen en verzonden postpakketten in het verkeer met het
buiten- en binnenland eenerzijds in de jaren 1927 en 1930
en anderzijds in de jaren 1932 en later. Duidelijk teekenen
zich hier de verschuivingen af in het economisch verkeer
met het buiten- en binnenland. In 1930 was het aantal post-
pakketten, dat naar den vreemde en naar het binnenland
werd verzonden lager dan in  1927;  in  1932 en ook nog in  1936
verminderde het aantal  naar het buitenland verzonden  pak-
ketten beteekenend, terwijl het aantal voor het binnenland
bestemde pakketten aanzienlijk gestegen was, in 1936
bedroeg dit laatste het dubbele van het aantal dat in 1927 -

wordt vermeld. De overige gegevens behoeven geen
commentaar.
Op het oogenblikverkeeren de plannen tot den bouw van
een nieuw en grooter post- en telegraafkantoor in een ver
gevorderd stadium, doch de uitvoering hiervan wordt door
de oorlogsomstandigheden belemmerd.

Postpakketten.
Binnenland Bultenland

Verzonden Ontvangen Iaar . Verzonden Ontvangen

8112 8268  
1927 1703 650

7865 6890
1

1930 1274 624

11570 9841 1932 962 598

16393. 9113
- 

1936 702 329

15282, 8099
1

1938 1027 520

Brieven etc.
Jaar

Ontvangen Ontvangen Ontvangen
brieven dienststukken aanget stukken.

1935 31.000 2.400

1936 , 142.000 29.000 2.200
1937 155.000 39.000 2.600

1938 162.000 58.000 2.200

1939 198.000 68.000 2.800

1940 172.000 109.000 2.800

1941 200.000 153.000

4) Deze gegevens werden mij welwillend verstrekt door het Algemeen Secre-
tariaat van het Hoofdbestuur der P.T.T. te 's-Gravenhage.
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/ Telefoon-Telegraaf.
Iaar Interlocale Internationate Telefonische

gesprekken gesprekken oproepberichten

Uitgaand Inkomend Uitgaand Inkomend Uitgaand Inkoni
1910  | 2038 1752      43      18      12     11
1915 6881 6905 -1) _ 1)            19              29

1920   

7107
- 1)       17          21          29

1936 38738 38684 267 193 108     77'
19382) 24135 24777      87     106      39  '  38

Telegrammen.
1680 1795 stuks verzonden en ontvangen.
1890 1574 „ „ „ -
1900 3407
1910 3116 „  . „ "

"             "            "

1915 7456   „       „
1930 2508 "    2226  stuks  ontv."    "   " 1299 „  „1932 1751           .
1936 1454 „  „ „ 987 „ „1938 .1765           „      „ 1781  „     „

"

§  5.   De weg Getdrop-Nuenen.
Omstreeks het midden, der zeventiger jaren begon in
Geldrop de belangstelling levendig te worden voor den weg,die de gemeente Geldrop verbond met de gemeente Nuenen.
Dit vond zijn oorzaak in het veelvuldig gebruik, dat vandezen weg gemaakt werd sinds de spoorlijn Eindhoven-
Venlo-Maastricht in 1866 gereed was gekomen. Deze spoor-
lijn - welke niet over het grondgebied der gemeente Gel-
drop, doch over dat van Nuenen was aangelegd - had ook
voor het goederenvervoer der Geldropsche industrie betee-
kenis, daar de goederen bij het station Nuenen werden gela-
den en gelost en over den genoemden weg moesten worden
aan- en afgevoerd. Een goede verbinding met dit station
was voor de Geldropsche industrie van belang.
Op 9 September 1876 werd een commissie uit den gemeente-
raad benoemd om met een soortgelijke commissie uit Nuenen
den aanleg van een nieuwen weg te bespreken. Waarschijn-

1) Niet bekend.
2)  Tot en met Juni.

118



lijk als gevolg van deze besprekingen besloot de gemeente-
raad van Geldrop op 23 September van dat jaar tot het
volgende:
le)    Nuenen zou den weg moeten aanleggen en onderhouden
vanaf de kom harer gemeente tot aan het station.
2e)  De weg zon voor gezamenlijke rekening worden aan-
gelegd vanaf het station Nuenen-Tongelre tot aan den pro-
vincialen kunstweg Geldrop-Helmond.
3e)  De onteigeningskosten der benoodigde gronden zouden

gedragen worden door iedere gemeente op haar eigen grond-
gebiedL
4e)  De gemeente Nuenen zou met het onderhoud worden
belast tot en met 1000 meter aan deze zijde van het station.
Een eindelooze correspondentie en talrijke besprekingen,
die niet vlotten wilden tusschen de gemeentebesturen van
Geldrop en Nuenen waren het gevolg, totdat vier jaren
later overeenstemming scheen bereikt te zijn. Op 20 Sep-
tember 1880 verzocht immers het gemeentebestuur van
Geldrop aan de Gedeputeerde Staten om een opzichter van
den Provincidlen Waterstaat aan te wijzen, teneinde voor
gezamenlijke rekening der gemeenten Nuenen en Geldrop
een plan op te maken voor een kunstweg tusschen beide           '
gemeenten. Ret voornemen bestond, in de komende

najaarizitting der Provinciale Staten een voorstel in te die-                i
nen ter verkrijging van een subsidie van 950/0 in de kosten
van aanleg. Op 12 October 1880 werd het verzoek voor de
genoemde subsidie ·inpiediend vergezeld van een begrooting
en schetsteekeningen van den weg.
Nog geen veertien dagen later berichtte het gemeentebedtuur
aan de Provinciale Staten, dat de gemeenteraad van Nuenen
zich andermaal niet aan de afspraak gehouden had, om
welke reden het gemeentebestuur verzocht om een weg te
mogen aanleggen tot aan het station Nuenen en de hoop
uitsprak daarvoor een subsidie te ontvangen. Het contact
met bet gemeentebestuur van Nuenen werd verbroken en
Geldrop zou alleen trachten het beoogde doel te bereiken.
Dit gelukte zeer spoedig. Op 5 Novemher 1880 telegrafeerde
het  lid der Gedeputeerde Staten  van  der Ven: „Proficiat,
800/0 subsidie toegestaan". Een week later werd dit in een
officieel schrijven bevestigd. De subsidie bedroeg 80 0/0 der
kosten van aanleg en van een 66njarig onderhoud, doch was
gebonden aan een bedrag van ten hoogste f 8224.-. De weg
zou loopen tot aan den overweg bij het station Nuenen.
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Toen dit bereikt was, noodigde liet gemeentebestuur ver-
schillende fabrikanten uit, bij ie dragen in de bestrijding
van ·de resteerende onkosten, die de aanleg van den weg
met zich zou brengen. Nu de 80 0/0 subsidie is toegestaan, zoo
schreven Burgemeester en Wethouders aan verschillende
fabrikanten, bestaat de gelegenheid om met een geringe
geldelijke opoffering dezen lang gewenschten weg tot stand
te brengen. Een maand later verklaarden de volgende fabri-
kanten zich bereid de achter hurt naam vermelde som gelds
bij te dragen:

J. A. Carp & Zoon .   :   .   .   .   .   f 250,-
H. Eijcken & Zonen .   .   .   .   .   .   " 200,-
Vissers & Eijcken .   .   .   .   .   .   .   „ 200,-
v. d. Heuvel & Co. .   .  .   .  .   .   „ 100,-
A. van den Heuvel & Zoon .   .   .   „ 200,-
Lucas van Gaal   .   .   .   .   .   .   .   „ 250,-

een totaal-bedrag van f 1200,-, onder voorwaarden, dat de
weg in de eerste helft van 1881 in gebruik zou worden
genomen en dat de gemeente de gelden beschikb#ar zou
stellen,   die  ze  voor   dien  weg had vastgesteld  en  dat   de
mindere kosten ten goede zouden komen aan de onder-
teekenaars.
Niet alle fabrikanten echter waren het met de plannen vodr
dezen w6g eens. Op 23 December 1880 kwam er een request
binnen bij het.gemeentebestuur, opgesteld door meerdere
ingeze+enen, waaronder Raue, met het verzoek pm met denaanleg 'van den weg· te wachten in verband met de plannen
om een stoomtramverbinding aan te leggen naar Eindhoven,
waardoor de communicatie met deze gemeente werd ver-
eenvoudigd. Zij stelden voor, een jaar te wachten met den
aanleg van den weg, doch het gemeentebestuur ging op dit
laatste voorstel niet in.
Vier dagen nadat de bovenvermelde fabrikanten bekend
hadden gemaakt, dat zij een geldelijke bijdrage wilden geven
in de bestrijding van de onkosten voor den aanleg van den.
weg, besloot de gemeenteraad onmiddellijk tot uitvoering
der  plannen  over  te   gaan.  Op   29 Februari 1881 werden  de
begrooting en het bestek voor den weg ingediend bij de
Gedeputeerde Staten. Op 17 Maart keurde genoemd college
de aanbesteding goed, zoodat op 23 Maart de aannemers '
Willaerts en Spierings te Boxtel het verzoek ontvingen om
met de uitvoering   van   den   weg zoo spoedig mogelijk  · te
beginnen.
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Op. 27 Juni 1881 waren de werkzaamheden zoo ver gevor-
derd, dat de aannemers aanspraak konden maken op de
helft der aannemingssom, terwijl op 30 Juli d.a.v. de weg

'  gereed was.

§ 6.  De tramweg.

Op 14 December 1880 besloot de gemeenteraad van Geldrop
aan F. A. R. Schpiepp te Amsterdam vergunning te geven
tot aanleg en exploitatie van een stoomtram Helmond-
Eindhoven, een en ander voor zoover het de gemeente

' Geldrop betrof.
.\Op 25 Januari 1882 rverden voor Schwiepp de voorwaarden         #

voor den aanleg van den tramweg vastgesteld. Daarin werd
o.a. bepaald, dat deze zou loopen van Stratum vanaf het
huis genaamd „De Roskam" tot aan den „Ouden Tol", van-        :
daar volgende den zandweg over Zes-Gehuchten naar Gel-
drop. Ook voor het traject Geldrop-Weert zou Schwiepp
vergunning krijgen oen tramweg aan te leggen en te exploi-
teeren. Op 22 Februari 1882 nam Schwiepp de hem gestelde
voorwaarden aan.
Het wilde evenwel met het tot stand komen van den tramweg
niet vlotten.
In het ver4lag van de Kamer van Koophandel te Eindhoven
van 1884 werd vermeld: „van de concessie voor den aanleg
ran eenen tramweg van Eindhoven naar Geldrop is uit
hoofde van de door de Regeering gestelde bezwdrende voor-

''waarden finaal afgezien . In het jaarverslag van 1883 had
het bestuur der genoemde Kamer· van Koophandel verklaard,
dat het publiek gaarne een tramweg van Eindhoven naar
Geldrop   tot  staqd zag.komen. „Hierdoor zou ontegenzeg-
gelijk in een bestaande behoefte worden voorzien".
In 1888 bleek, dat er een nieuwe sollicitant was gekomen,
om een tramweg aan te leggen en te exploiteeren. In
Februari van dat jaar immers vroeg de burgemeester van
Geldrop aan J. A. Jonkergouw te Blerick, of dit plan van
den  tram  ook zou begraven worden evenals de vorige.
In Augustus 1888 bleek een onderneming te bestaan de
„Tramwegmaatschappij Eindhoven-Geldrop , welker direc-9,

tie te Geldrop gevestigd was. Deze zou een paardentram
exploiteeren. De eindpunten der lijn zouden zijn het station
te Eindhoven en het raadhuis te Geldrop. De lengte van den
weg bedroeg precies 6970 meter, welke afstand zou worden
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afgelegd in 45 minuten. Deze paardentram is op 18 Novem-
ber 1888 in exploitatie gekomen. Vanaf dat tijdstip tot
31 Decemher 1889 werden vervoerd: 1)
76718 personen, hiervoor ontvangen .    .   .   .    . f, 8936,49
Ontvangen wegens vervoer van vrachtgoederen

bagage, e n z. . . . . . . . . · . . . " 1359,815

Totaal f 10296,305
U i t g a v e n. . . . . . . . . . . . . . . „ 6731,98

Voordeelig saldo .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . f 3564,325
Aan de aandeelhouders werd een dividend uitgekeerd van
4 %. In de volgende jaren nam het aantal reizigers af, terwijl
het goederenvervoer toenam, zoo bedroeg in 1895 het aantal
vervoerde personen 37496 met een opbrengst van f 5968,55.
Het goederenvervoer, waaronder begrepen wagenladingen,
stukgoederen, postvervoer en bodediensten, bracht in dat
jaar  op f 4347,53.
In 1896 bedroeg het aantal reizigers 36388, terwijl het in 1897
weer iets toenam tot 43036. In dit jaar werden per dag 117
personen met den paardentram vervoerd. Het verkeer in
die dagen met Eindhoven was dus zeer bescheiden in ver-
gelijking met wat het verkeer tusschen beide plaatsen met
alle middelen van vervoer thans dagelijks te zien geeft.
In 1898 en volgende jaren bleken plannen te bestaan om
een stoomtram van Eindhoven via Geldrop naar Helmond
aan te leggen, waardoor dan de paardentram zou komen te
vervallen.
Op 20 Mei 1902 besloot de gemeenteraad van Geldropf 5000,- subsidie te verleenen voor ·den  op te richten Stoom;

-            tram op voorwaarde, dat de 1811 v66r of op 1 Januari 1904
in exploitatie zou zijn gebracht.
In 1905 evenwel was de stoomtram nog niet in dienst, terwijl
de subsidie tot f 7000,- verhoogd was. Voor zoover viel na
te gaan is de stoomtram in 1906 in exploitatie gebracht en
hield de paardentram toen op te bestaan.
De tramweg, die in later jaren werd geMxploiteerd door de
„Stoomtramweg Maatschappij Meierij" is in 1935 opgeheven.
Op i Juli 1934 had zich uit de zes in Noord-Brabant bestaan-

1)  De genoemde cilfers ziln ontleend aan de resp. jaarverslagen van de Kamer
van Koophandel te Eindhoven.
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de stoomtramweg-maatschappijen, door een fusie een nieuwe
onderneming gevormd, n.1. de N.V. Brabantsche Buurtspoor-
wegen en Autodiensten  „B.B.A.". 2)
Een groote reorganisatie van het tramwegverkeer binnen
de provincie was het gevolg. De stoomtramwegdiensten
voor het personenvervoer werden in 1935 stopgezet en
vervangen door autobusdiensten. Hierdoor kon het ver- .
voer sneller en frequenter plaats vinden. Met de uitbreiding
van het aantal vrachtauto's, verdween geleidelijk ook de
stoomtram voor het goederenvervoer.
In den zomer van 1939 kon men met de autobussen der B.B.A.
op gewone werkdagen 20 maal per dag van Geldrop naar
Eindhoven en Helmond en omgekeerd 20 maal van de ge-
noemde plaatsen naar Geldrop reizen. Bovendien passeerden
via het gehucht Hoog G_eldrop de autobussen der genoemde
maatschappij, die liepen op het traject Eindhofen-Heeze,
10 maal daags in beide richtingen de gemeente Geldrop. Deze
autobussen kwamen bij het spoorweg-viaduct op den grooten
rijksweg.

§  7.     De  aansluiting   aan  het  spoorw2gnet.

Ongeveer veertig jaren lang is het gemeentebestuur van
Geldrop werkzaam geweest om gedaan te krijgen, dat het

, plaatsje een aansluiting kreeg   aan het spoorwegnet.
Reeds in 1872 blijkt, dat er plannen bestonden voor den
aanleg van een spoorweg van Eindhoven naar de Pruissische
grenzen in de richting van Roermond-Gulick. Op 6 April
van dat jaar werd een commissie waarschijnlijk uit en. door
den gemeenteraad van Geldrop ingesteld om aan den Minis-
ter van Binnenlandsche Zaken een adres te overhandigen,
waarin werd medegedeeld, dat de Geldropsche industrie uit
concurrentie-oogpunt in een nadeeliger positie verkeerde
dan de plaatsen, die wel een spoorwegaansluiting hadden.
Het gemeentebestuur betoogde, dat de aansluiting aan het

'3

2)  Het Rijk en de Provincie traden tevens als aandeelhoudsters toe en de 300
aandeelen werden verdeeld als volgt: 100 voor het Rilk, 100 voor de Provincie
en 100 voor de 6 maatschappilen te zamen. Van deze laatste 100 kregen: de
Melerij te Eindhoven 27, de 's-Hertogenbosch-Helmond te Veghel 19, de Hol-
landsche Buurtspoorwegen te Tilburg 17. de Zuider Stoomtram te Breda 12, de
Zuid-Nederlandsche Stoomtram te Bre<la 21 en de Stoomtram Antwerpen-
Bergen op Zoom-Tholen te Bergen op Zoom 4 aandeelen.
De betreffende gegevens werden mij welwillend verstrekt door de directie der
..BBA" te Breda.
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spoorwegnet in verband met de daaraan. door de industrie
gevoelde behoefte een levenskwestie voor Geldrop was. Degemeente had geen vaste inkomsten, de gewone uitgaven
moesten  voor het grootste gedeelte gedekt worden  uit  een
hoofdelijken omslag, terwijl de buitengewone uitgaven voor
·wegen, onderwijs, e.a. door middel van geldleeningen 6ioes-

. ten worden betaald, waarvoor alleen de welvaart der indus-
irie als waarborg kon worden gesteld. Het gemeentebestuur
verzocht    den Minister concessie te verleenen onder    de
nadrukkelijke voorwaarde, dat die spoorweg onder de bena-
ming Roermond-Geldrop-Eindhoven over het grondgebiedder gemeente Geldrop zou loopen. Hier vinden 'wij dusdezelfde kwestie, die bij den aanleg van den straatwegEindhoven-Weert gerezen was, n.1. het stond bij de aan-
vankelijke plannen geenszins vast, dat de verkeersweg, in
dit geval de spoorlijn, over het grondgebied der gemeente
Geldrop zou loopen. Het gemeentebestuur van Geldrop zouhet gedaan weten te krijgen, dat ook de spoorlijn over haar
grondgebied zou worden aangelegd.
Er zouden nog enkele tientallen van jaren verloopen, alvo-rens het g6w6nschte resultaat werd bereikt. Intusschen zou
het gemeentebestuur de noodige activiteit aan den dag
leggen om het beoogde doel te bereiken.
Het Adres van 6 April 1872 was een gevolg van het feit,dat Geldrop bij ded aanleg van de lijn Vlissingen-Venlo
niet in het spoorwegnet was opgenomen, omdat de bocht,
die deze lijn reeds moest maken om de gemeente Eindhoven
aan te doen, te groot zou worden in geval ook de gemeente
Geldrop daarin. werd opgenomen. Minister Thorbecke had
om die reden toegezegd, dat bij een aanleg van den spoor-
weg Eindhoven-Hasselt, de gemeente Geldrop op een aan-
sluiting aan deze lijn kon rekenen. Op de officieele stukken
en · plannen betre ffende   deze   lijn werd Geldrop geruimen
tijd vermeld, maar bij de definitieve plannen kwam de ge-
meente daarop  niet meer voor.  De  laaiste hoop  was  dus
gericht op een aansluiting aan de lijn Eindhoven-Weert.
De concessie voor. dezen spoorweg was aangevraagd door
Chr. Weber, directeur der Bank van Openbare Werken te
,Brussel. In een schrijven van 24 Mei 1872 richtte de burge-
meester van Geldrop zich tot genoemden Weber om hem te
overtuigen .van het belang dat deze lijn zou hebben voor
alle gemeenten gelegen tusschen Eindhoven en Weert, maar
vooral deelde de burgemeester aan den eventueelen exploi-
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tant mede, dat er geene gemeente was, die meer voordeel
voor de exploitatie kon opleveren dan de gemeente Geldrop
met haar talrijke fabrieken, door den aanvoer van grond-

-

stoffen en de verzending van afgewerkte stii]dcen. De burge-
meester was van plan, de kwestie van den spoorweg grondig
aan te pakken en hij vroeg aan Weber „of het nog steeds zijn
verlangen was, bij de aanvrage om concessie te persisteeren

''en bij gunatige verleening die lijn in uitvoering te brengen .
Zoo ja, dan zou hij al het mogelijke beproeven om door
samenwerking der belanghebbende gemeentebesturen, der
Kamers van Koophandel van Roermond, Tilburg, Dordrecht,
Rotterdam, Utrecht en Amsterdam en de hulp van eenige
invloedrijke volksvertegenwoordigers den heer Minister als
het ware te noodzaken de door Weber gevraagde concessie
te verleenen. De burgemeester zou dus al het mogelijke
doen.
Het contact over deze kwestie met den Minister werd door
verschillende brieven onderhouden. De Staten van Limburg                -
en van Noord-Brabant hadd6n de plannen voor den spoor-
weg verdedigd. Op 11 Maart 1875 richtt6 het gemeente-
bestuur zich weer met een adres tot den Minister om de
belangen van Geldrop te bepleiten en zond op 24 Maart
d.a.v. aan den griffier der Tweede Kamer der Staten Gene-
raal 80 afschriften van dit adres met verzoek deze uit te
reiken aan de heeren leden der Tweede Kamer. Ook de
gemeentebesturen van Roermond en Weert werden op
26 Maart uitgenoodigd om de plannen van het bestuur der
gemeente Geldrop te steunen in verband met nieuwe te
verwachien voorstellen van het ministerie.   t
Concrete resultaten bleven echter uit. Het bleek, dat de
aanleg van den spoorweg werd opgehouden. Het gemeente-
bestuur van Geldrop, dat geen partij in deze kwestie maar

. wel belanghebbende was, bleef voor haar belangen werken.
Op 15 December 1880 richtte het gemeentebestuur weer een
adres aan den Minister van Waterstaat om geen concessie
voor den aanleg der spoorlijn te geven zondbr de bepaling,

1.dat een station moest komen op het grondgebied der ge-
meente Geldrop en h6rhaalde dit verzoek weer in November
1881. Het bleek, dat het gemeentebestuur van Leende ook
in een adres pogingen aanwendde om de richting van den
ontworpen spoorweg meer in de nabijheid van haar eigen
gemeente te brengen, waardoor de lijn dan eenige minuten
westelijk van Geldrop zou komen. Het.gemeentebestuur van
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Geldrop daarentegen bleef volhouden, dat het station zoo
dicht mogelijk bij de fabrieken moest komen ie liggen. Ditverzoek werd in 1891 ook gericht aan den heer Sarolea te
Roermond, die concessionaris zou zijn. der ontworpen spoor-lijn Eindhoven-Weert. In Januari .1892 hadden ook drie
fabrikanten te Geldrop een verzoek gericht aan den Minister
van Handel, Nijverheid en Waterstaat om het station zoo
dicht mogelijk bij de kom der gdmeente te plaatsen. Op eenverzoek om subsidie voor de aan te leggen spoorlijn doorde directie van den Nederlandschen Zuiderspoorweg teHeerlen in 1893 gedaan aan het gemeentebestuur van Gel-
drop werd geantwoord, dat de gemeentefinanciMn het niet
toelieten een flinke subsidie te geven, doch in geval de lijnwerkelijk tot stand kwam, was het zeer waarschijnlijk, datverschillende fabrikanten een geldelijke bijdrage zouden
geven. Het blijkt dus, dat men het over de richting van den
spoorweg niet gemakkelijk eens kon worden, bovendien
stond het nog geenszins vast, wie de lijn zou aanleggen.Bis behandeling in de Tweede Kamer der Staten Generaal
in het begin van 1903 bleek de Minister tenslotte besloten
de spoorlijn Eindhoven-Weert te doen aanleggen, hetzijdoor de Maatschappij tot Exploitatie der Staatsspoorwegen,
hetzij door den Staat. Eerstgenoemde zou tot aanleg der
spoorlijn overgaan.
Uit een schrijven van 19 April 1905 aan den directeur-gene-raal dezer Maatschappij blijkt nog steeds de vrees, dat de
spoorlijn niet over het grondgebied der gemeehte Geldropzou komen. In een brief van 21 Maart had de directeur-
generaal der gendemde maatschappij aan het gemeente-bestuur van Geldrop laten weten, dat over enkele weken
binnen de gemeente Geldrop een aanvang zou worden
gemaakt met de terreinwerkzaamheden. Nu berichtte de
burgemeester, dat de terreinwerkzaamheden binnen zijn
gemeente achterwege bleven, terwijl deze wel binnen de
gemeente Zes-Gehuchten werden waargenomen. Dit alles
deed bij den burgemeester de vrees ontstaan, dat de spoor-
weg zijn gemeente niet zou aandoen ondanks de overeen-
komst op dit punt tusschen den Staat eh de genoemde Maat-'
schappij, waarin was bepaald, dat deze lijn de gemeente
Geldrop zou passeeren. Het gemeentebestuur was dus uiterst
waakzaam, dat het beoogde doel in elk geval zou worden
bereikt.
Begin 1907 Meek de richting vast te staan en begon men een
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actie ter verkrijging van een hoog-emplacement met het oog
op een betere verbinding tusschen de gemeenten Geldrop
en Zes-Gehuchten, ook dit werd verkregen. Tenslotte volgde
op 26 Augustus 1907 de bekendmaking in de Staatscourant,
dat de stukken betreffende den spoorweg Eindhoven-Weert
voor zoover die in de gemeente Geldrop zou zijn gelegen
van 1 September-5 October 1907 voor eenieder ter inzage
zouden liggen.
Het gemeentebestuur van Geldrop had het gestelde doel
weer bereikt, maar het vroeg nog wat meer. Het diende
namelijk bij den Raad van Toezicht op de Staatsspoorwegen
een verzoek in om een toegangsweg aan te leggen vanuit
de Kerkstraat naar het station. Een welwillend antwoord
werd hierop ontvangen, waarin genoemde Raad zich bereid
verklaarde bij den Minister van Waterstaat de totstand-
koming van genoemden toegangsweg te bevorderen. Het
gemeentebestuur liet op 13 April 1909 aan genoemden Raad
weten, dat de aankoopkosten voor een stationsstraat voor
het Rijk in geen geval meer dan f 14.700.- zouden bedragen.
Hiervan konden bekostigd worden de terreinen, die strikt
genomen noodig waren voor den geprojecteerden toekangs-
weg. Het meerdere, dat de gemeente wenschte, n.1. het aan-
koopen en aanleggen van een zijweg, van een bescheiden
park etc., zou door de gemeente zelf bekostigd worden.
Op 28 Mei berichtte de Minister van Waterstaat, dat de
toegangsweg tot het station met een breedte van 20 M. en
een klinkerverharding van 7 M. voor rekening van het Rijk
zou worden onteigend en aangelegd.
Het gemeentebestuur van Geldrop kon met het bereikte
resultaat ruimschoots tevreden zijn en voor zoover valt na
te gaan, had dit alles Geldrop geen cent gekost.
In 1910 werd de gemeente Geldrop het centrum der werk-
zaamheden voor den aanleg van den spoorweg Eindhoven-
Weert en moest worden overgegaan tot het aanstellen van
politie-hulpkrachten „in verband met al die vreemde ele-
menten, die hier kwamen wonen". De spoorweg werd in
den loop van 1913 opengesteld.
Hieronder volgt een overzicht 1)   van het aantal reizigers
vertrokken uit en aang&komen in Geldrop in verschillende
jaren in de periode 1913 toi en met 1937.

1)  Deze en volgende djfers werden welwillend verstrekt door het Secretarlaat
der Nederlandsche Spoorwegen te Utrecht
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Vertrek Aankomst .
Geldrop e' 1 "            Totaa' 2) "t tenis-     t ·   .  fot,al
1913 851 769 1620 827

 
397 1224

1914 3651 2419 6070 3599 J 1366 4965
1918 15940 -- 15940 17405  ' - 17405
1920 10944 -- 10944 13084

1
149 13233

1925 4255     74 4329 3514 172 3686
' 1927 4189 268 4457 3938 --     3938

1929 5738 115 5853 5307 --.    5307
1931 5106 411 5517 4105

|
135 4240

1933 3084 1735 4819 2524 640 3164
.. 1935 1727 1665 3392 1457  1 438 1895-

1937 1219 1025 2244 839 | 334 1173

In de jaren 1918 en 1920 is van de spoorwegaansluiting het
meest gebruik gemaakt. Terwijl in alle overige jaren meer
personen uit Geldrop vertrokken dan aankwamen, valt voor
deze jaren het omgekeerde verschijnsel te constateeren.
In 1929-1931 nam het reizigers-verkeer nog een weinig toe,
om in daaropvolgende jaren op beteekenende wijze af te
nemen. Het vervoer met autobussen der B.B.A. was zoo
gemakkelijk geworden, dat Ile reizigers op de korte trajec-
ten' dit vervoermiddel prefereerden. In 1938 is het station
voor personenvervoer gesloten. Door de oorlogsomstandig-
heden is het station in 1940 wederom voor reizigers open-
gesteld. Er wordt sindsdien van de spoorwegaansluiting veel,gebruik gemaakt, daar zoowel het autoblisvervoer als het
andere verkeer door de omstandigheden ernstig belemmerd
worden.
Tenslotte volgt nog een overzicht 3) van het goederenvervoer
over dezelfde jaren als bovengenoemd. In 1934 werd het
vervoer van stukgoederen door de. A.T.0. overgenomen. Dit
was een uitvloeisel van de reorganisatie van het goederen-

=) vervoer der Nederlandsche Spoorwegen. Het vervoer van
wagenladingen bleef onder het beheer der Nederlandsche

2)  Hieronder zijn niet begrepen het aantal reizigers met abonnement, daarom-
trent konden geen gegevens worden verstrekt.
8)  De betreffende cijfers geven aan het vervoer in tonnen, hieronder is niet
begrepen het vervoer door middel van zegels verantwoord. Dif laatste betreft
zendingen van goederen, welke franco bestemd ziJn voor N.S.-stations. en NS.-
tramstations  'en  A.T.0.-stations en waarvan de vracht   niet  meer   dan   f 6.-
bedraagt en die niet belast zijn met voorschot of remboursement.
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Spoorwegen te Geldrop. De cijfers voor de jaren 1935 en
1937 betreffen dus alleen wagenladingen. Uit dit overzicht
blijkt duidelijk, dat de aangevoerde hoeveelheden de afge-
zonden hoeveelheden belangrijk overtreffen.

Iaar Vertrek Aankomst

1913 201 1403

1914 1135 8399                            '
1918 2445 14198
1920 1609 15517 ·

1925 1575 13295
1927 1890 . 15104
1929 2380 21444
1931 1618 13983

1933 1195 10757
1935 636 10087

1937 1150 11434

V
Wanneer we den inhoud van dit hoofdstuk in zijn geheel
overzien, dan blijkt, dat de totstandkoming der verschil-
lende verkeersverbindingen over een periode van ruim
zeventig jaren voortdurend en in hooge mate het punt vorm-
de, waarop de activiteit der Geldropsche gemeenschap
gericht was. De strijd, die gevoerd is om de gewenschte
verkeersverbindingen te krijgen is geen eenvoudige geweest,
maar de resultaten, die het gemeentebestuur met den steun
der fabrikanten heeft weten te bereiken, maken, dat de tot-
standkoming der verkeersverbindingen tot de mooiste blad-
zijden behooren van de economische geschiedenis van
Geldrop.
Deze kleine plattelandsgemeente met indertijd een gering
aantal inwoners, finantieel niet sterk en aanvankelijk zoo
ongunstig gelegen, dat bij de eerste plannen de verkeers-
wegen buiten de gemeente om waren ontworpen, heeft het
klaar gespdeld om in het groote verkeer te land, te water
en per spoor te worden opgenomen. Het gemeentebestuur
van Geldrop heeft door een onvermoeide activiteit alles
gekregen, wat het. op dit gebied wenschte en daardoor  ook

, voor het heden voor haar industrie voorwaarden geschapen
voor verdere ontwikkeling.
Het mooiste in deze geschiedenis is de telkens terugkeerende
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samenwerking tusschen het gemeentebestuur en de fabri-
kanten. De fabrikanten, die voor hun industrie de verkeers-
wegen noodig hadden, 67eunden finantieel de plannen van
het gemeentebestuur, dat omgekeerd een onvermoeide pleit-
bezorger was voor hun belangen bij het Rijk en de Provincie.
Deze harmonische samenwerking moet verklaard worden
uit het feit, dat de Geldropsche burgemeesters tot het begindezer eeuw voortkwamen uit de Geldropsche fabrikanten-
families en daarnaast uit het feit, dat de belangrijkste Gel-
dropsche fabrikanten wethouder of lid van den gemeente-raad waren. Dit gelukkige verschijnsel, dat de leiders der
Geldropsche gemeenschap tevens de leiders waren der
Geldropsche industrie, heeft belangrijke vruchten afgewor-
pen, die op economisch gebied voor de hedbndaagsche
gemeenschap van groote beteekenis zijn gebleven.
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HOOFDSTUK V.

DE INDUSTRIE IN DE EERSTE DERTIG JAREN
DEZER EEUW.

Het verdwijnen der huisindustrie.
Beschrijoing der industrieile instellingen.

De toestand der Geldropsche industrie bij den aanvang dezer
eeuw wordt in het kort door Burgemeester en Wethouders
als volgt getypeerd in een schrijven van 27 December 1901
gericht  aan de Gedeputeerde Staten:  „dat onze gemeente  tot
dusverre van werkloosheid verschoond bleef en dat ze in de
naaste toekomst ook niet te duchten is. De reden hiervan
moet gezocht worden in het feit, dat de industrieele inrich-
tingen alhier, ofschoon niet floreerende toch van dien aard
zijn, dat zij voldoende werk verschaffen en dit voorloopig
wel zullen blijven doen."
Verschillende nieuwe fabrieken werden direct ·bij het begin
der eeuw opgericht. In 1900 vestigde A. C. van Gerdingen,
geboren 30 November 1868 te Eindhoven, een bontweverij te
Geldrop, waarin aan 28 arbeiders werk werd gegeven. Dit
aantal groeide geleidelijk aan en bedroeg in 1905 en 1906,
resp. 46 en 66 arbeiders. In 1906 kreeg van Gerdingen ver-
gunning tot oprichting tan een halfwollen- en katoenen-
stoffenweverij.
In 1901 richtte de Helmondsche firma J. A. Raaymakers en
Co. te Geldrop een haspelerij*op. Deze firma kocht garens
voornamelijk in Engeland en liet deze garens te Geldrop en
ook in soortgelijke fabriekjes te Gemert en Weert
haspelen. 1) De garens werden daarna in de fabrieken te
Helmond geverfd en waren bestemd voor export.
De fabriek te Geldrop werkte uitsluitend met vrouwen en
meisjes, daar het haspelen geschikte vrouwenarbeid is.
Direct bij de oprichting werden er 22 volwassen vrouwen en
66n meisje in dienst genomen. Ook deze fabriek ontwikkelde
zich zeer gunstig, zoodat er in 1905 in totaal 69 arbeiders

1)  De garens werden op strengen gebracht
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werkten, waaronder 31 volwassen vrouwen, 36 meisjes en2 volwassen mannen.
In   1903   werd   gevestigd   een   N.V.   Wollenstoffenfabriek,   dieaan een veertigtal arbeiders werk verschafte.De bestaande fabrieken breidden hun productie-apparaatverder uit. In 1906 richtte de firma 'Vissers en Eijcken eenververij op, terwijl de firma A. van den Heuvel en Zn. in1907 overging tot de oprichting van een nieuwe stoomspin-
nerij. Op 19 November 1907. kreeg de firma H. Eijcken enZonen vergunning tot vestiging van een droogerij. Uit hetbovengemelde blijkt wel, dat de nieuwe eeuw voor de Gel-
dropsche industrie goed begon. De vestiging van nieuwe

' fabrieken en de algemeen gunstige ontwikkeling der indus-trie had tot gevolg gehad, dat in 1906 in totaal 624 personenin de industrie werk vonden, hiervan waren 355 volwassen
mannen, 143 volwassen vrouwen, 58 jongens en 68 meisjes.De voorspoedige ontwikkeling der industrie had haar
invloed op den algemeenen vooruitgang van het dorp o.a.wat betreft de woningbouw. Van 1905 tot 1907 werden 40
bouwvergunningen uitgegeven voor woningen of andere ge-bouwen, terwijl de gemeente in 1907iot rioleering van Molen-
straat, Hofstraat en een gedeelte der Langstraat overging.
Aan dezen bloei kwam evenwel spoedig een einde. Vooralde nieuwe fabrielgen bleken niet in staat de minder gunstigejaren, welke duitrden tot het begin van den wereld-oorlogte kunnen doorstaan. In 1907 werd de N.V. Wollenstoffen-fabriek opgeheven. De fabriek van van Gerdingen, die in1911 nog 103 menschen aan het werk had, verdween in 1913,kort daarop gevolgd door de haspelerij van Raaymakers, eenfabriek, die in de voorafgaande jaren soms met 100 en meermenschen werkte. Ook een der oudere fabrieken, n.1. defabriek van Bodde werd in 41909 opgeheven, - Raue hadzich reeds eerder uit deze onderneming tdruggetrokken. Uithet aantal arbeiders blijkt, dat deze fabriek in de vooraf-
gaande jaren niet veel meer beteekende. Zij had n.1. slechtseen achttiental arbeiders aan het werk.
Vlak voor den wereldoorlog werden daarentegen nog tweenieuwe fabrieken opgericht en wel in 1912 een wollendeken-

, fabriek doorP. de Wit uit Helmond  en  in   1913 een wollenstof-fenfabriek door de firma Pessers en Dr8ge uit Tilburg, vanwelke fabriek kort daarna W. Pessers alleen eigenaar werd.Alvorens over te gaan tot de behandeling der belangrijke
: gebeurtenissen tijdens en na den wereldoorlog zal eerst wor-
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den onderzocht wat er te Geldrop overgebleven was van de
huisindustrie. 2)
Omstreeks 1910 waren er te Geldrop 61 thuiswevers, 4 spoe-  1
lers en 49 personen, die op een of andere wijze de wevers
bij het werk behulpzaam waren. Van deze 61 thuiswevers
waren er 49 die boezel en rokkenstreepen en 11 die wollen-
stoffen waarschijnlijk buckskin weefden, terwijl er 66n was,
die zich bezig hield met het weven van pellen. Het genoemde
getal thuiswevers was vrij groot in vergelijking met dat op
andere plaatsen in Noord-Brabant. Alleen Gemert telde er
meer, n.1. 98 thuiswevers en 71 hulpkrachten. In de verschil-
lende dorpen rond Geldrop waren echter nog talrijke thuis-
wevers, die voor een Geldropschen werkgever werkten.
Vooral uit Aalst, Zes-Gehuchten, Mierlo en ook uit Heeze *
kwamen de wevers naar Geldrop om hun garens te halen en
de geweven siukken bij hun werkgever terug te brengen. ,
De wevers uit Aalst en Mierlo kwamen over het z.g. wevers-
pad, dat midden over de heide liep en het betreffende dorp
van kerktoren tot kerktoren met Geldrop verbond. Te Mierlo  ,
waren nog 58 thuiswevers, te Aalst 30, ie Zes-Gehuchten 27 j
en te Heeze 10. Talrijke thuiswevers woonden niet te Gel-
drop, dit wordt bewezen door het feit dat er hier werk-
gevers waren met 45, 39, 30 en 14 thuiswevers, welker totaal
het te Geldrop woonachtige aantal thuiswevers verre
overtrof,
Dat de huisindustrie zich zoolang handhaafde, kwam door
den aard van het artikel, dat geweven werd, n.1. rokken-
streepen en boezel. Dit waren stoffen geweven uit wollen
inslag met linnen of katoenen ketting. Boezel was effen
zwart en rokkenstreepen was eenzelfde soort stof maar met
verschillende kleuren, welke van boven naar beneden liepen.                       -
Deze stoffen konden bijna niet machinaal geweven worden,
terwijl   zij  niet  behoefden te worden gevold. Deze omstan-
digheden maakten de boezel en rokkenstreepen tot geBigende
producten der huisindustrie.
De boezel was een artikel, dat gevraagd werd door schippers
en visschers in Holland, omdat dit artikel geweven was uit
vette garens, die de stof waterschuw maakten. De rokken-

2)  De volgende gejevens zijn ontleend aan het rapport van de Directie van
den Atbeld .,Onderzoekingen naar de toistanden in de Nederlandsche huis-
industrie" 1914, beel III. blz. 44-60. Hier en daar werden zij aangevuld door
de mondelinge mededeelingen van een vroegeren fabrikant. die in deze laren
thuiswevers in dienst had.
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streepen vonden aftrek in Brabant en Limburg en ook in
Belgili, waar men uit deze stoffen vrouwenrokken maakie.De rokkenstreepen werden, zooals vroeger, op de markten
verkocht. De markten, 3)  die in het begin dezer  eeuw  in
Brabant werden bezocht door de fabrikanten, die thuis-
wevers in dienst hadden waren: Oirschot, Gemert,  Uden,
Eersel, Bladel, Aarle-Rixtel en Budel.
De huisindustrie was echter steeds minder gaan beteekenen.
De jongereinenschen gingen naar de fabriek en alleen zij, diete oud waren om zich aan den fabrieksarbeid te wennen, hiel-denhet thuisweven vol entrachtten op deze wijze hun brood te
verdienen, hoe moeilijk dit ook werd. Een overzicht van deleeftijden van 58 der te Geldrop woonachtige thuiswevers
doet het kwijnende karakter dezer huisindustrie uitkomen.

LeeftiJd , Mannen Vrouwen Totaal
Geh Ongeh. Geh. Wed. Ongeh.

12--15               2                               2
25--29                                        2       2
30--39       3              --              --       3
40--49       8       3       1              -      12
50-59             9             1 - -      10
60-64           8                         1                      -           9
65--69       14                                --      14
70 en ouder   6                                       -         6
Totaal  48  6  2     2|5 8
29 personen dat is 50 % van het totale aantal thuiswevers
was boven de 60 ·jaren, terwijl slechts 7 personen nog geen40 jaren oud waren. Hieruit blijkt dus, dat in een tiental
jaren de huisindustrie practisch verdwijnen moest, tenge-volge van het uitsterven der arbeidskrachten. Toen tenslotte
de visschers en schippers den waterschuwen boezel gingen
vervangen door waterdicht oliegoed en de vrouwen op hetBrabantsche en Limburgsche platteland zich door de modeanders gingen kleeden, was het met de huisindustrie gedaan.
Nog enkele bijzonderheden omtrent de huisindustrie in dezentijd zijn vermeldenswaard. De weef- en spoelgetouwen

8)  In dit verband kan vermeld worden dat vroeger tot + 1890 te Geldrop
..Cuyk-avond" werd gevierd. De markt te Cuyk was de laatste markt van het
jaar. die bezocht werd. Op genoemden avond ontvingen de knechts van de
fabrikanten   een   fool   van  f 0.25, waarvoor  zij   5   glazen bier kon(len koopen
ter veraangenaming van dezen avond.
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waren het eigendom der wevers, de kammen 4) daarentegen
waren het eigendom der werkgevers.
De garens werden door den fabrikant, nadat ze gewasschen
en geverfd waren, aan de wevers verstrekt, die bovendien
een monster ontvingen van het te weven goed. De wevers
moesten eenzelfde gewicht aan geweven stukken afleveren,
als zij aan garen ontvangen hadden. De nabewerking, zoo-
als het ruwen, geschiedde weer door den werkgever.
De loonen der thuiswevers werden berekend per el en be-
droegen dan gemiddeld 5 centen. De wevers konden 3 stuk-
ken van 40 el lang en  + 1,40 meter breed per week maken,
maar het kwam zelden voor, dat dit aantal bereikt werd
wegens het te kort aan opdrachten.
Wat de woningen der thuiswevers betreft, de meeste wevers
bewoonden nog het huisje, waarin zij vele jaren geleden
het vak waren begonnen en waar het weefgetouw een onaf-
scheidelijk deel der woning scheen uit te maken. Een afzon-
derlijk werkvertrek was een zeldzaamheid, bijna steeds
stond het getouw in een der beide woonvertrekken, die de
huisjes gewoonlijk bezaten, zoo dicht mogelijk bij het raam.
De beste ruimte van het vertrek was voor het bedrijf in
gebruik en schoot daarin geen ruimte meer over voor de
huishouding, dan stonden er gewoonlijk toch nog een of twee
bedsteden. Van 59 wevers te Geldrop hadden er 13 een eigen
huis, 4 betaalden minder dan f 0.50 per week aan huishuur,
19 verwoonden  f 0.50  tot  0.74, 19 anderen  f 0.75  tot  f 0.97
en 4 huurden een huis van  f 1.- of meer per week. Te
Zes Gehuchten hadden 18 van de 25 wevers een eigen huis,
6 betaalden minder dan f 0.50 aan huishuur en 66n van f 0.50
tot f 0.74. Te Zes Gehuchten waren de wevers ook landge-
bruikers, terwijl er 4 landbouwers waren, die zich 's winters
met weven bezighielden. Ook te Geldrop kwam het voor.
dat de wevers een weinig land bebouwden.

Thans wordt overgegaan tot de behandeling der gebeurte-
nissen in de Geldropsche industrie gedurende de periode
1914 tot en met 1929.
Tijdens den oorlog werden in het 66ne jaar 1916 niet minder
dan drie nieuwe fabrieken gevestigd, n.1.:
een tricotage-fabriek door Jac. A. de Heer te Eindhoven,
een wollendekenfabriek, de N.V. „Nederland",

4)      De   kam  was het eigendom   van den fabrikant, omdat   deze ten nauwste
samenhing met het te weven stuk
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een kamgarenspinnerij door Pessers, den eigenaar der wol-lenstoffenweverij.In 1917 werd voor de Peijnenburg's koekfabrieken dengrondslag gelegd, waarop deze industrie zich tot haar hui-
dige beteekenis heeft kunnen ontwikkelen.Drie van deze fabrieken, die thans nog bestaan, - de kam-garenspinnerij van Pessers werd in 1927 opgeheven - en
thans een belangrijke plaats in de Geldropsche industrie·inhemen, ferdienen een afzonderlijke bespreking, waarbijhet huidige karakter dezer ondernemingen in het kor't zalworden aangegeven. .Alvorens wij hiertoe overgaan, volgteerst een overzicht van de in 1916 bestaande fabrieken enhet daarin ie werk gestelde aantal arbeiders. In dat jaarwas het aantal 'arbeiders in de totale industrie werkzaam
buitengewoon hoog.

Naam der fabrick Joageni 5) Megle• Totad
' Volw. Volw.
manila vronwen

Van Besouw 18          7 2 1    28
H. Eijcken & Zonen 151     30    11     6    198A. van den·Heuvel & Zn. 101 29 5 135A. van den Heijden & Zn.·   55     26     5     7     93N.V. „Nederland"           27      4    2     2     35
Pessers Wollenstoffen 53 26 2 4    85
Pessers Kamgarenfabriek     30       6 1 37Peiinenburg Koekfabriek         3         1        1      -         5·Geldropsche ·Tricotagefabr    4       7           12     23
Vissers-Eijcken   77 38 20 13 148
P. de Wit Wollendekenfabr    83       30       5 12 130

Totaal      602    |  204  |   54    |.57    |  917
Van de toen nieuw gevestigde fabrieken verdient allereerst
de aandacht de Geldropsche Tricotagefabriek, omdat zijthans, wat het aantal arbeiders ·betreft, de grootste fabriekfe Geldrop is en omdat haar producten onder den naam van
„TWEKA'tartiblen over het geheele land bekend zijn.De oprichter dezer fabriek Jac. A. de Heer stamde uit een
weversfamilieafkomstifi uit Dordrecht, welke zich omstreeks
het  midden   der   18de   eeuw   te Eindhoven gevestigd  had  enaldaar een textielfabriek exploiteerde.
J. A. de Heer vertrok in 1908 naar Duitschland om verschil-

5)   De jongens en meisjes hadden een leeftijd beneden de 16 jaren.
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lende vakscholeil en machinefabrieken te bezoeken en kreeg
in 1914 in Duitschland de leiding in een tricotagefabriek.
In 1916 keerde hij naar Nederland terug, waar zijn vader           -
voor hem de leegstaande haspelerij van de firma A. J. Raij-
makers te Geldrop had gekocht. De oprichter der fabriek
zag n.1. uit naar een plaats, waar arbeiders te vinden waren,
die het textielvak verstonden en die dus vertrouwd waren
met de grondstoffen, die ook in de tricotageindustrie werden
verwerkt. Doch zooals later bleek, veroorzaakte de aard der
werkzaamheden moeilijkheden, toen het werkvolk het nieu-
we vak moest leeren. Het aantreffen van het leegstaande
fabrieksgebouw heeft tenslotte de vestiging te Geldrop be-
vorderd. De .fabricage van tricotgoederen  was  voor  deze
streek geheel nieuw en heeft pas later navolging gevonden.
De fabriek begon zeer bescheiden met 23 arbeiders, waar-
onder 12 meisjes onder de 16 jaren, verder werkten er
7 volwassen vrouwen en 4 volwassen mannen. De fabricage
betrof aanvankelijk alleen badpakken en werd later uitge-
breid tot alle soorten tricotonder- en bovenkleeding, speciaal
sportkleeding, trainingspakken, kinderpakjes, dames- en
heerenvesten, pullovers, slipovers, blouses en hemden. De
grondstoffen hiervoor zijn wollen-, katoenen-, kunstzijden-
garens en celvezelgarens, terwijl linnen-, katoenen- en
zijdenstoffen voor voering of andere doeleinden worden ver-
werkt. Tenslot{e worden nog naaigarens en allerlei confectie-
fournituren als knoopen, treksluitingen, elastiek- en sier-
band enz. voor de afwerking der artikelen gebezigd. Deze
grond- en hulpstoffen worden rechtstreeks of via agenten
behalve uit Nederland uit de meest verschillende landen
betrokken, n.1. uit Belgia, Frankrijk, Italia, Centraal Europa,                 ·-
Engeland, Amerika en Japan. De afzet der artikelen vindt
hoofdzakelijk plaats in het binnenland, terwijl nog geBxpor-
teerd wordt naar Engeland, Noorwegen, Zuid-Afrika, Neder-
landsch Oost- en West-IndiB. De verkooporganisatie is te .

Amsterdam gevestigd. De fabriek mocht zich in een geleide-
lijken groei verheugen, het aantal werklieden nam.jaarlijks
met eenige tientallen toe en bereikte in 1929 het getal 540,
waarvan 105 mannen en 240 vrouwen boven de 18 jaren en
25 jongens en 170 meisjes beneden den 18-jarigen leeftijd.
De   te verrichten werkzaamheden· betreffen het breien,
verven en appreturen der stoffen en verder het knippen,
naaien en tenslotte het afwerken der producten. Het breien
geschiedt door een 200-tal machines, n.1. rondbreimachines,
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rondstoelen, vlakbreimachines, intirlockmachines e.a. De
rondbreimachines hebben zeer veel bijgedragen tot de ont-
wikkeling dezer fabriek. Deze rondbreimachines hebben een
veel grootere capaciteit dan de vlakbreimachines en de rond-
stoelen. Bovendien was het product van deze machines elas-
tischer dan dat van laatstgenoemde machines, terwijl ten-
slotte deze rondbreimachines bet voordeel hebben, dat uit
de rondgebreide stoffen zooveel modellen ]cnnnen gemaakt
worden als de fabrikant wenscht; voor artikelen, die aan
mode onderhevig zijn, is dit van zeer groote beteekenis.
De kwaliteit der artikelen met name van badpakken werd
zeer verbeterd door het vervangen van katoen door wol.
Voorhet vervaardigen der confectie-artikelen beschikt de
onderneming over talrijke machines, die het knippen, naaien,
knoopsgaten maken, knoopen aanzetten enverder alle noodi-
ge werkzaamheden aan den loopenden band mogelijk maken.
Alle machines worden uit het buitenland hetrokken, voor
een belangrijk deel uit Duitschland, en verder uit Zwitser-
land, Frankrijk, Engeland en Amerika.
De aard van het bedrijf brengt met zich, dat vele werkzaam-
heden  door   vrouwen worden verricht.  In 1929 waren
410 vrouwen in deze fabriek werkzaam, hetgeen bijna
76 % is van het totaal aantal werknemers. Het grootste deel
dezer arbeidsters is afkomstig uit Helmond en Mierlo.
Op 25 April 1927 werd de firma omgezet in een naamlooze
vennootschap, terwijl op 6 October 1931 de naam gewijzigd
werd in N.V. Geldropsche Tricotfabrieken „TWEKA". Deze
naamsverandering hield verband met het sedert dien ge-
voerde merk-artikel.

De N.V. Wollendekenfabriek „Nederland" werd te Geldrop
gevestigd, omdat zich in deze gemeente een arbeidersbevol-
king bevond, die zich van oudsher met de wolverwerking
had bezig gehouden en daardoor met de wol, die practisch
de eenige grondstof is voor deze fabriek, om kon gaan.
Zooals  de naam der onderneming reeds aangeeft, worden *in
deze fabriek uitsluitend wollen dekens vervaardigd en wel
uit zuivere wol, welke hoofdzakelijk uit overzeesche landen
wordt betrokken, terwijl ook inlandsche blootwol, d.i. wol
afkomstig van geslachte schapen, wordt verwerkt.
De Ihachines voor de spinnerij, weverij, appr6tuur, ververij,
twernerij en de spoelmachines zijn hoofdzakelijk uit Duitsch-
land en Belgid afkomstig.
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De verkoop der dekens vindt plaats in Nederland, terwijl
een deel geExporteerd wordt naar de U.S.A.
Het aantal arbeiders in de eerste tien jaren bedroeg 30 A 40,
in 1927 steeg het tot 50 en in 1929 tot 62. Ook in latere jaren
varieerde het aantal arbeiders tusschen de 60 en 70, hiervan
waren ongeveer 50 mannen boven de 18 jaren, terwijl het
aantal vrouwen 8 A 10 bedroeg. Deze fabriek werkt - op 66Il
uitzondering na - uitsluitend met te Geldrop woonachtig
personeel.
Peijnenburg's Koekfabriek is een industrie, welke men in
de textielplaats Geldrop niet direct verwacht aan te treffen.
Deze fabriek is gegroeid uit een broodbakkerij, die tevens
koek bakte, vooral voor de schippers uit de „trekvaart".
Henricus A. Peijnenburg, de vader van den huidigen fabri-
kant Johan Peijnenburg was daarmede begonnen. De familie
is oorspronkelijk uit Stratum bij Eindhoven afkomstig en
vestigde zich in den persoon van Wilhelmus Peijnenburg
omstreeks het midden der vorige   eeuw in Geldrop. - Johan
Peijnenburg, die in 1915 in de zaak was gekomen, splitste
deze   in   1917, hij behield   zelf de -koekfabricage, terwijl   zijn
broer de brood- en banketbakkerij overnam. De koekfabriek
in 1917 met 9 arbeiders begonnen, n.1. 7 volwassen mannen
en 2 meisjes, werkt vanaf 1920' met ruim 20 arbeiders, in
hoofdzaak volwassen mannen. De fabriek beschikt over een
twintigtal machines, n.1. bak-, meng-, vorm- en breek-
machines, snijmachines en inpakmachines, deze komen deels
uit Nederland, deels uit Duitschland, Engeland, Frankrijk en
BelgiE: De grondstoffen, meel, hening, druivensuiker, glucose
e.a. worden ook deels uit Nederland, deels uit het buitenland
als Frankrijk, Canada, China, Italia, Havanna betrokken,
terwijl de afzet der producten zich practisch uitsluitend tot
Nederland beperkt. Deze industrie, welker producten n.1.
koek, banket en suikerwerken over het geheele land bekend
zijn, - speciaal de in de laatste jaren gefabriceerde koekjes,
„Krick Krack", genieten algemeene bekendheid - neemt
in beteekenis steeds toe.
De stoomlinnenweverij der firma Gebr. A. en M. van Agt,
een vennootschap onder firma, was aanvankelijk te Eind-
hoven gevestigd. In 1918 kocht de firma de fabrieksgebouwen
der linnenweverij tot dan toebehoorende aan de firma van
Besouw te Geldrop. De firma vervaardigt zeildoek, dekdoek,
filterdoek, tusschenlinnen, markiezendoek, huishoudgoed en
halfjute zakken. De gTondstoffen als vlas, hennep, jute en
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katoen worden uit Belgia, Frankrijk, Engeland en Nederland
betrokken, terwijl de afgewerkte producten voor het binnen-
land worden vervaardigd, maar ook voor landen als Dene-
marken, Zweden en Noorwegen, IndiE en Duitschland. De
voor de- productie noodige machines zijn uit Engeland af-
komstig. Het aantal arbeiders variEerde tusschen de 20--30
in de jaren 1918--1929.
In de na-oorlogsjaren kwam er een terugslag· in de indus-
trieele bedrijvigheid. Het gemeenteverslag van 1920 vermeldt
659 arbeiders in de totale industrie werkzaam, dat is onge-veer 2/3 van het totaal aantal arbeiders in 1916. Deze inzin-
king heeft evenwel niet lang geduurd. In 1921 immers ver-
toonden verschillende fabrieken teekenen van opleving. De
firma Vissers en Eijcken verhoogde het aantal arbeiders van
84 in 1920 tot 164 in 1921, terwijl bij de Wit's dekenindustrie
het aantal werknemers in dat jaar steeg van 79 tot 121. De
Geldropsche Tricotage-fabriek ontwikkelde zich gunstig, het
aantal  werklieden,  dat  in  1918 nog slechts· 36 bedroeg,  waar-van 30 vrouwen en meisjes, steeg in 1920 tot 93, waarvan
80 vrouwelijke arbeiders en in 1921 tot 135, waarvan 117
vrouwen en meisjes.
Door de annexatie van de gemeente Zes-Gehuchten bij Gel-
drop kwamen de twee eenige industrieEn, die in eerstge-noemde gemeente gevestigd waren, n.1. van der Putten en
Co.'s landbouwmachinefabriek, waarin nog slechts negen
personen werkten en Govers en Co., stroohulzenfabriek, met
18 arbeiders, ook bij de Geldropsche industrie te behooren.
De laatstgenoemde fabriek. is in 1938 afgebrand en werd
niet opgebouwd.
De eerstgenoemde onderneming was in 1915 opgericht door
de firmanten J. J. van der Putten en P. J. Zweegers, beiden
wonende te Zes-Gehuchten. Het doel was toen nog handel
drijven in landbouwmachines. In 1918 was de firma omgezetin een naamlooze vennootschap, die in 1921 weer werd geli-
quideerd, waarna de firmanten onder den ouden naam de
zaak voortzetten. Naast den handel in landbouwmachines
werd toen ook de fabricage van dorschmachines, maalmolens
en molensteenen ter hand genomen, terwijl men tevens een
reparatie-inrichting voor de betreffende machines aan de
fabriek verbond.
De eerste dorschmachines, welke gefabriceerd werden,
waren de rosmolendorschmachines, welke door paardenwerden gedreven, later begon men met de productie van
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zelfreinigingsdorschmachines, waardoor het graan schoon in
de zakken kwam; door perfectionneering ontstonden weer
nieuwere typen als de langstroo- en breedstroo-dorsch-
machines. Door het gebruik van electrischen stroom als
beweegkracht, gingen vele boeren over tot het zelf malen
van granen, hetgeen de fabricage van maalmolens en molen-
steenen aanmerkelijk deed toenemen; in later jaren expor-
teerde de firma deze artikelen ook naar Belgia. De handel
in landbouwmachines breidde zich uit met akkerbouwwerk-
tuigen, stationnaire benzine- en ruw-oliemotoren.
In 1937 trad J. J. van der Putten uit deze firma en werd de
onderneming door P. J. Zweegers alleen voortgezet onder
den naam ,<Landbouwmachinefabriek P. J. Zweegers en
Zonen". De productie werd sedert uitgebreid met kunst-
meststrooiers, aardappelsorteer- en zaaimachines. In deze
fabriek werkten circa twintig tot vijf en twintig arbeiders.

/
In het midden der twintiger jaren begon ook de bedrijvig-
heid in de wollenstoffenfabrieken toe te nemen. Het aantal
arbeiders bij de N.V. A. van den Heuvel en Zn. en bij de
firma H. Eijcken en Zonen, de twee grootste wollenstoffen-
fabrieken, dat sedert de oorlogsjaren vrij constant was ge-
bleven, - het schommelde bij eerstgenoemde onderneming
rond de honderd en bij laatstgenoemde rond de negentig -
bedroeg in 1926 resp. 135 en 112, welk aantal in de volgende
hausse-jaren weinig verandering vertoonde. De linnen-
weverij van Vissers en Eijcken bereikte in 1928 haar hoogste
aantal arbeiders, n.1.222.
De dekenindustrie van de Wit vertoonde in deze jaren een
teruguitgang. Had deze onderneming in 1925 nog 118 arbei-
ders aan het werk, in de daarop volgende jaren liep dit
aantal sterk terug om in 1929 nog slechts 55 te bedragen.
IIet totaal aantal personen werkzaam in de industrie bedroeg
in 1925: 1012, het steeg in 1927 tot 1235 en in 1929 tot 1315,
waarvan 569 volwassen mannen, 345 volwassen vrouwen en
153 dongens en 148 meisjes beneden den leeftijd van 16 jaren.
De kamgarenspinnerij van Pessers, die aan een dertig tot
veertig menschen werk verschafte werd in 1927 opgeheven.
Intusschen liad zich te Geldrop weer een nieuwe industrie
gevestigd, n.1. de in 1924 opgerichte rijwielfabriek „Serva':
De vestiging van deze fabriek te Geldrop door Senders uit
Eindhoven (Woensel) was hoofazakelijk te danken aan de
omstandigheid, dat te Geldrop een leegstaand fabrieksge-
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bouw.beschikbaar was. Deze onderneming, welke  tot doel
heeft de vervaardiging en verkoop van rijwielen en frames
en die later in andere handen is overgegaan, had bij de
oprichting dertig arbeiders in dienst, welk aantal geleidelijkgroeide tot 68 in 1927 en daarna tot 39 terugliep in 1929.
De machines als draai- en fraisebanken, de zandstraal- en
slijpmachines, soldeer- en moffelovens worden uit diverse
landen betrokken. De afzet der producten vindt plaats in
Nederland, terwijl voor een gering deel ook naar Neder-
landsch-IndiB wordt geExporteerd.
Het is gewenscht voor een goed overzicht der tegenwoordige
Geldropsche industrie om van de reeds langer bestaande
ondernemingen het huidige karakter aan te geven.
De oudste fabriek te Geldrop, de wollenstoffenf#briek van .
van den Heuvel was in 1913 een naamlooze vennootschap
geworden. Tot dan had men in hoofdzaak boezel, rokken-
streepen, buckskins en cheviot gefabriceerd. Vanaf genoemd
jaar kreeg de productie van kamgarenstoffen en fijnere
buckskin de overhand. De productie van kamgarenstoffen
werd gestimuleerd door de toenemende vraag der confectie-
fabrieken.
De voornaamste grondstof, de wol, is afkomstig uit de Kaap,
Nieuw-Zeeland, Buenos-Aires en uit Nederland, n.1. vanTexel. De uit het buitenland afkomstige wol wordt, zooals
in het algemeen het geval is, door bemiddeling van impor-teurs betrokken, die ze op hun beurt op de Londensche vei-
lingen door bemiddeling van makelaars inkoopen. De wolwordt door de.importeurs ongewasschen gekocht  en hier te
lande gewasschen. De andere grondstoffen zijn voornamelijk
Amerikaansche katoenen garens, Egyptische katoen, kam-
garens uit Belgia, Duitschland en Nederland. De voor de
productie noodige machines als weefstoelen, assortimenten,
selfactings, volkommen, persen, droogmachines, decartiseer-,
finish-, spoel-, twijn- en scheermachines worden uit Duitsch-
land betrokken. De vervaardigde stoffen vinden in hoofd-
zaak afzet in het binnenland, maar ook in Belgili, Zwitper-
land, Oostenrijk en Engeland.
De firma H. Eijcken en Zonen was een vennootschap onder
firma tot 1936. Op 1 Januari van dat jaar werd deze omgezet
in een naamlooze vennootschap en op 30 Juni 1942 is het een
commanditaire vennootschap geworden. In deze fabriek wor-
den vervaardigd.wollen- en halfwollen-stoffen voor dames-
en heerenkleeding en uniformstoffen.
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De voornaamste grondstoffen naast de wol zijn kunstwol,
katoen, kamgaren, katoenen- en kunstzijden garens, melk-
wol, celvezel e.a. De grondstoffen zijn afkomstig uit Amerika,
Zziid-Afrika, Duitschland, Engeland, BelgiE en Nederland.
De voor de fabricage noodige machines zijn van Duitsch
fabrikaat
De vervaardigde stoffen worden uitgevoerd naar Duitsch-
land, Engeland, Noorwegen, Zweden en worden ook in
Nederland verkocht.
De uit het midden der vorige eeuw dateerende firma A. van
der Heijden, eene vennootschap onder firma, fabriceert wol-
lenstoffen en kloosterstoffen, zij betrekt de grondstoffen als
wol, kunstwol, kunstzijde en gemercericeerde katoen  uit.
Engeland en Nederland. De verkoop-der gefabriceerde arti-
kelen vindt plaats in Nederland. Het aantal arbeiders   in
deze fabriek werkzaam bewoog zich op het einde der twin-
tiger jaren rond de dertig.
De fabriek der N.V. de Wit's Textielmaatschappij is een
onderdeel der maatschappij, die in Helmond haar hoofd-
zetel heeft. In de fabriek te Geldrop wordt alleen gefabri-
ceerd, zoodat er geen zelfstandige inkoop- en verkooporga-
nisatie bestaat. De productie bestaat uit wollen dekens,
dames- en heerenstoffen, militaire lakens, gordijnstoffen en
meubelstoffen. De voornaamste machines noodig voor het
weveli en scheeren, dit zijn de werkzaamheden, die in deze
fabriek plaats vinden, zijn afkomstig uit Duitschland, Belgia
en Polen. De grondstoffen n.1. wol, kunstwol, kunstzijde en
katoen worden betrokken uit Engeland, uit andere over-
zeesche landen en Belgia
De vervaardigde producten zijn alleen bestemd voor het
binnenland.
De N.V. Wollenstoffenfabriek v.h. A. Pessers Azn. vervaar-
digt kamgaren dames- en heerenstoffen, crBpe-georgettes en
gabardines. Aan deze fabriek is geen spinnerij verbonden,
- de in een afzonderlijke fabriek gevestigde spinnerij werd
in 1927 opgeheven, '- zoodat de wol slechts indirect als
grondstof wordt verwerkt. Als voornaamste grondstoffen
worden gebruikt kamgarens, wollen cr6pe-garens, strijk-
garens en kunstzijden garens. De strijkgarens zijn afkomstig
uit Nederland, terwijl de overige garens worden betrokken
uit Frankrijk, BelgiE en Polen. De goederen werden ver-
kocht in landen als Finland, Egypte, Zuid-Afrika, Zuid-
Amerika en andere, doch sedert het begin der dertiger jaren
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vindt de afzet der artikelen uitsluitend plaats in het binnen-,

land en kwam de export geheel te vervallen.

Het geheel overziende zijn er enkele punten, waarop evende nadruk moet worden gelegd.
Allereerst blijkt, dat de industrie practisch alle grondstoffen
eli alle machines uit het buitenland betrekt. De afzet der
artikelen vindt de laatste jaren in hbofdzaak plaats in het
binnenland; wanneer de valuth- en handelsbelemmeringen
den uitvoer naar de verschillende landen niet tegenhielden,
zou  voor de meeste Geldropsche fabrieken' het buitenland,
evenals dat v6or 1931 het geval was, het belangrijkste afzet-
gebied zijn. Merkwaardig verschijnsel voor een groot deel
der Nederlandsche industrie, die haar grondstoffen vaak
geheel  uit het buitenland moet betrekken, haar geheel  pro-
ductie-apparaat met buitenlandsch materiaal moet inrichten
en dan naast den afzet in het binnenland nog kans ziet om
een belangrijk deel van haar productie weer te exporteeren!Dat een onderneming als de Geldropsche Tricotagefabriek
„Twekal haar verkooporganisatie in Amsterdam heeft ge-
vestigd, kan verklaard worden uit het feit, dat deze industrie
in tegenstelling met de andere ondernemingen direct voor
het gebruik geschikte artikelen fabriceert. Het ligt voor de
hand, dat zij voor de verkooporganisatie een diehl-bevolkt en
daardoor koopkrachtiger centrum opzoekt. Verder verdient
het verschiinsel de aandacht, dat het aantreffen van een leeg--· staand fabrieksgebouw vaak de aanleiding geweest is voor/

de vestiging van nieuwe fabrieken. Al is het aanwezig zijnvan een leegstaand fabrieksgebouw een teeken, dat het den
laatsten eigenaar-ondernemer niet goed gegaan is in zaken,
de aanwezigheid van een dergelijk gebouw is voor een ge-meente een waardevol bezit.  Het oefent vaakmetgoed gevolg,zooals we te Geldrop hebben gezien, aantrekkingskracht uit
op een ondernemer, die een vestigingsplaats zoekt voor zijn
nieuw op te richten fabriek.
De industrialisatie-politiek der laatste jaren ging daarom
zoo ver, dat de gemeentelijke overheid op een enkele plaatser toe over ging fal)Fieksgebouwen op te richten en deze
gebouwen tegen lage prijzen te huur aan te bieden; dit alles
zuiver en alleen met het doel nieuwe industrieEn aan te
trekken.
Laten we thans een oogenblik nagaan welke beteekenis de
Geldropsche wollenstoffenindustrie had in het jaar 1929 in
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verhouding  tot de geheele wolnijverheid 6) in Nederland.
In genoemd jaar waren in het geheele land 78 ondernemin-
gen, die tot de wolnijverheid werden gerekend. Hiervan
waren zes fabrieken te Geldrop gevestigd, d.i. 7.7 0/o. In deze
zes fabrieken werkten 420 arbeiders, dit maakte 32 0/0 uit van
het totale aantal arbeiders in de geheele industrie te Geldrop
werkzaam in 1929. In het geheele land waren in de wol- f
nijverheid 11802 arbeiders in dienst, zoodat het percentage
voor  Geldrop  3.7 40 bedroeg. Men bedenke evenwel,  dat  in                           '

. twee fabrieken, n.1. de tricotagefabriek en de linnenweverij
van Vissers en Eijcken tesamen 711 menschen werkten, zijnde
54 40  van het totale aantal industrie-arbeiders te Geldrop.
Beide laatste fabrieken behoorden wel tot de textielindustrie
maar niet tot de wolnijverheid. Het vermelde moge voldoen-
de zijn om te concludeeren, dat de wollenstoffenindustrie te
Geldrop ten opzichte van die vdn het geheele landen ook
van Brabant, waar in 1929 niet minder dan 73 % der onder-
nemingen was gevestigd, een bescheiden plaats inneemt. Een
vergelijking met Tilburg, waar-600/0 der ondernemingen  is
gevestigd, die tot de Nederlandsche wolnijverheid konden
worden gerekend, is in tegenstelling met vroeger nauweliiks
meer mogelijk.

6)  Hieronder werd begrepen de fabricage van sajet en garens. van wollen en
halfwollen manufacturen. alsmede van wollen dekens. Hieronder werden niet
begrepen andere textielbedriffstakken, die eveneens wol verwerken als b.v. tapilt-
fabrieken. tricotagefabrieken, trijpfabrieken. alsmede wolwasscherilen, kunstwol-
fabrieken en loonververlen.
De gegevens niet op Geldrop betrekking hebbende zijn ontleepd aan het artikel
van Mr. B. I. M. van Spaendonck ,,De Nederlandsche Wolnijverheid" in Bijv.
Ec. Stat Berichten van 9 Sept. 1931. . ,

6
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HOOFDSTUK VI.

DE DEMOGRAFISCHE STRUCTUUR.

§   1.     Algemeen  overzicht.

In den loop der vorige eeuw is de bevolking der gemeente
Geldropzeer langzaam toegenomen. In 1810 bedroeg het
aantal inwoners 1298 6n op 1 Januari 1900 telde Geldrop
2522 zielen, zoodat de bevolking met 1224 personen was ver-
meerderd. Negentig jaren waren er noodig geweest, om lidt
geringe aantal inwoners van het begin der 198 eeuw te- verdubbelen. In deze negen decennia was het niet voorge-
komen, dat door bijzondere gebeurtenissen het getal inwo-ners in korten tijd sterk vermeerderd of wederom plotseling
was afgenomen. Heel geleidelijk was het inwonertal ge-groeid. 1) Gezien het vrij stationnaire karakier, dat het be-
volkingscijfer in de vorige eeuw vertoonde, heeft het geen
zin den loop der bevolking in die jaren nader te beschouwen.
Eenigszins anders werd het na 1900. Gedurende de eerste
dertien jaren dezer eeuw vermeerderde het aantal inwoners
met 578 personen, d.i. met 23 % en in de oorlogsjaren, n.1.
van 1 Januari 1914 tot 1 Januari 1919 met 424 personen. Het
steeg toen van 3100 tot 3524, d.i. met 13.7 % in vijf jaren.
De  loop der bevolking gedurende de oorlogsjaren  was:

1914 1915 1916 1917 1918
m..  v. m. v. m. v. m. v. m. V.

Geboorten        67 64 58 47 52 54 64 51 61  59
Overlijden        39 39 28 27 33 37 34 36 35  35

Geb. overschot 28   25  30  20   19 17 30 15 26  24

Vestiging      78 84 70 87  144 155  247 250  148 146
Vertrek         75 99 55 66 67 92 121 150 244 247

Vest. overschot 3  -15  15   21    74 63 126 100 -96-101

Totaal overschot           31   10  45 41 93 80 156 115 -70 -77

1) Aantal inwoners van Geldrop naar de volkstellingen per:
1830   (1 Jan.): onbekend 1859   (31   Dec.): 1781 1889   (31   Dec.):     2582
1840   (1 Jan.): 1730 1869   (    1   Dec.): 2161 1899   (31   Dec.):     2522

1849 (19 Nov.): 1753 1879 (31 Dec.): 2424
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.   In het vorige hoofdstuk hebben we gezien, dat 1916 en 1917
voor de Geldropsche industrie belangrijke jaren waren. Het
aantal arbeiders in de fabrieken werkzaam, was zeer hoog,
terwijl nieuwe fabrieken hun poorten voor de arbeiders
openden. Deze economische opleving weerspiegelt zich dui-
delijk in de bevolkingscijfers van deze jaren. In 1916 en 1917
zijn de vestigingscijfers, zoowel voor mannen als vrouwen,
relatief  hoog; het vestigingsoverschot bedroeg   in   1917  voor
mannen 126, voor vrouwen 100. Opvallend is de omslag in
1918, de vestigingscijfers waren hooger dan de eerste jaren
van den wereldoorlog, maar de vertrekcijfers waren nog
beduidend hooger; het vertrekoverschot voor mannen  be-
droeg 96, dat voor vrouwen 101. Dit vertrekoverschot hield
nauw verband met de werkgelegenheid in de industrie; in
1918 waren er 733 menschen in de fabrieken werkzaam,
terwijl er in 1916 in totaal 917 werkten. In 1919 maakte
dit vertrekoverschot weer plaats voor een vestigingsover-
schot van 12 mannen en 16 vrouwen. 1920 bracht weer een
klein vertrekoverschot van 3 mannen en 21 vrouwen. 2)
Uitbovenstaande gegevensblijkt, dat de geboortecijferseenbe-
teekenende bijdrage leverden voor deloename derbevolking.
In de daarop volgende twintig. jaren vertoonden de bevol-
kingscijfers een dergelijk dynamisch beeld, dat wegens d6n
economischen achtergrond, een afzonderlijk onderzoek van
alle factoren, die op den loop der bevolking van invloed
waren, noodig is.
Een vergelijking van de bevolkingscijfers der gemeente Gel-
drop per 31 December 1920 en 1940 geeft het volgende beeld:

1920: 4988 inwoners;   in 1940: 11.041 inwoners
Een bevolkingstoename dus van 6053 personen, zijnde
121.3 0/o.  Voor de provincie Noord-Brabant bedraagt  deze
toename over dezelfde periode 43.3 0/0, voor het Rijk 29.9 0/0.
In deze twintig jaren is het aantal inwoners van Geldrop
meer dan verdubbeld. Het bevolkingscijfer van 1920 bevat
ook het aantal inwoners der gemeente Zes-Gehuchten, welke
gemeente toen nog niet officiael bij Geldrop behoorde, maar
welker annexatie toch aanstaande was. Zouden we het bevol-
kingscijfer der toenmalige „officiaele" gemeente Geldrop op
31 Dec. 1920 vergelijken met dat van 1940, dan bedraagt de

2) In 1919 vestig<len zich 135 mannen en 155 vrouwen, er vertrokken 123
mannen en 139 vrouwen.
In 1920 vestigden zich 152 mannen en 195 vrouwen, er vertrokken 155 mannen
en 216 vrouwen.
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toename 199.50/0, het steeg n.1..van 3686 tot 11.041 inwoners,
d:i. met 7355 personen,.zoodat het'inwonertal dp 31 Dec. 1940
bijna drie maal zoo groot was als op 31 Dec. 1920.
Uit onderstaande tabel blijkt, dat de toename der bevolking   ;tot en met 1926 met een telkenjare iets grooter accres vrij   '
regelmatig verliep. Alleen het jaar 1923 maakte daarop eenkleine uitzondering, hetgeen toe te schrijven was aan een
vrij groot geboorte- en een iets grooter vestigingsoverschot;
bijzondere factoren hadden hierop geen invloed.
Na 1926 begint de loop der bevolking een onrustig beeld te
vertoonen. Vooral in 19,29 en 1930.zien we een abnormale
toename,  die in 1931 omslaat in een afname met 2.7 %.  1932
bracht ten opzichte van het voorafgaande jaar een geringegroei, doch het bevolkingscijfer bleef op 1 Jan. 1933 nog onder
dat van 1 Jan. 1931. Na 1932 nam de bevolking elk jaar toe,

,.                   doch met een telkens wisselend aantal personen.
Groei der bevolking.

Per 11an. Totaal    Mannen Vrouwen Toename
Totaal

Totaal
Mannen Vrouwen toename %

1921 Zes-Geh. 1302 664 638

Geldrop 3686 1832 1854      12     39      51     1  %
1922 5039 2508 2531 68 49 117 2.3 %
1923 5156 2576 2580 105 124 229         4.4 %
1924 5385 2681 2704      62      85 147 2.7 %
1925 5532 2743 2789     84      93

, 177           3.2 %
1926 5709 2827 2882     98     97 195 3.4 %
1927 5904 2925 2979 166 135 301 5.1%
1928 6205 3091 3114 219 199 418 6.7 %
1929 6623 3310 3313 399 369 768 11.6 %
1930 7391 3709 3682 797 755 1552 20.9 %
19313) 8943 4506

4437            158       -  74      - 232    -  2.6 %

1931
8953          4511          4442      - 163       -  79    | - 242    -  2.7 %1932 8711 4348 4363               22               30               52            0.6 %

1933 8763 4370 4393· 102 109 211 2.4 %
1934 8974 4472 4502 270 269 539     6  96
1935 9513 4742 4771 140 113 253 2.6 %
1936 9766 4882

4884               15               38               53            0.5 %

1937 9819 4897 4922 183 173 356 3.6 %: ' 1938 10175 5080 5095 177 185 362 3.5 %
1939 10537 5257 5280 121      70 191 1.8%
1940 10728 5378 5350 179 134 313 2.9 %
1941 11041 5557 5484 160 145' 305            2.7 %
1942 11346 5717 5629

3)  Het jaar 1931 is tweemaal opgenomen in verband met de difers der Volks-
telling op 31 December 1930. De cijfers boven de streep zijn ontleend aan de .
gemeente-administratie, die welke er onder staan aan de Volkstelling.
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IIet is op het eerste gezicht duidelijk, dat deze onituimige
groei der bevolking niet uit de verhouding geboorte en sterf-
te is te verklaren, reden waarom bij het onderzoek naar de
oorzaken van den groei der bevolking allereerst de verhou-
ding vestiging en vertrek de aandacht verdient.

§ 2.  Beschouwing betret ende vestiging en vertrek.
De onderstaande label geeft een overzicht van de aantallen
gevestigde en vertrokken personen sinds 1 Januari 1921.

Gevestigd Vertrokken Meer gev. Over-
Iaar dan vertr. Totaal schot

Man Vr. Man Vr. Man Vr. %
1921 812 778 185 157  | 627 621 1248 annex.j.
1922 116 125 132 141  |- 16 -- 16 - 32 - 0.6
1923 149 177 116 116 1 33  61   94  1.8
1924 183 209 174 189 1  9  20   29  03
1925 163 172 137 138 1 26  34   60  1.1
1926 165 182 138 143 | 27  39   66  1.2
1927 224 208 138 159 1  86   49   135  2.3
1928 309 306 167 183 1

142 123 265 4.3

1929 607 539 292 248
|

315 291 606          9.2

1930 1124 1056 482 440 642 616 1258     17
1931 246 290 563 553 -317 - 263 - 580 - 6.5
1932 222 280 335 361 -113 -- 81 - 194 - 2.2
1933 214 279 231    281       17   - 2 - 19 - 0.2
1934 404 453 240 273 164 180 344          3.8

1935 340 380 341 392        1   -- 12 - 13 -0.1
1936 225 277 345       357            80      - 120 - 200 - 2
1937 394 462 332 392           62           70           132          1.3

-
1938 340 388 314 334          26          54           80        0.8

1939 337 368 352 413       15   - 45 - 60 - 0.6
1940 340 359 310 362   30 - 3 27          0.2

1941 252 275 212 250          40          25           65        0.6

Tot en met het jaar 1926 beteekende het vestigingsoverschot
weinig, het bedroeg  rond  1 °/0  per jaar uitgaande van  het
bevolkingscijfer per  1  Januari, van elk jaar. Eerst in de jaren
1927 en volgende tot en met 1930 nam het sprongsgewijze toe.
Dit vond zijn oorzaak in den bloei der Geldropsche industrie, 

die deel had aan de algemeene economische opleving in die    ,  -
jaren, maar ook deed de toenemende bloei der industrie te
Eindhoven met name die der N.V. Philips' Gloeilampen-
fabrieken en die der bouwbedrijven haar invloed sterk
gevoelen.
Aan  de  hand van de forensenbelasting 1927-1928 1)  valt

1) Opgave October-November 1927.
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na te gaan, hoeveel inwoners uit Geldrop in Eindhoven
werkzaam waren. Men bedenke, dat in de forensenbelasting
werden aangeslagen personen, die labger dan 90 dagen in
een andere gemeente hun werkzaamheden verrichtten, zoo-

' dat de betreffende gegevens een soort minimum beteekenen.
Er werkten bij:
N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken 131 mannen 21 vrouwen
N.V. Picus Houtindustrie                      50   . -    1   .
N.V. Houthandel Hardenbroek en Langenhuysen 12 .. - .. ·
Juliana Sigarenkistenfabriek 6        ,.                         ,,

N.V. Ver. Holl. Lucifersfabrieken 1 .. - .,
N.V. Wollenstoffenfabriek v.h. van Moorsel 20 .. - ..
N.V. Wollenstoffenfabriek „Ewofa- 12 ,. -
N.V. Eindh. Katoenmaatschapplj Ing. de Haes      12    .,      -   „
Overige textielfabrieken 29 .. - „
Karel I Sigarenfabrieken 13 ,, - ..
Overige sigarenfabrieken                         18    ..      -    ..
Bouwbedrilven 2)                                                                         23         „              -        „
Overige personen, waaronder bankemploya's, onder-
wijzers. winkelluffrouwen, schilders. e.d.          63

In totaal werkten in Eindhoven volgens bovenstaande
opgave 412 personen uit Geldrop, waaronder slechts enkele
tientallen vrouwen.

Het Philipsbedrijf trok in die jaren steeds meer arbeiders
aan. In April 1929 werd de twintigduizendste arbeider in
dienst genomen, terwijl in 1926 het totaal aantal werknemers
bij genoemde onderneming 8172 bedroeg. De abnormale
vraag naar arbeidskrachten trok tal van personen uit alle
deelen van het land naar Eindhoven en omgeving, waardoor
vooral aan ·de gemeente Eindhoven buitengewone eischen
werden gesteld om dien vloed van menschen op te vangen,
zoodat het woningvraagstuk in het middelpunt der belang-
stelling kwam te staan. 8) Vele gezinnen, die in Eindhoven
niet konden slagen met een woning, vestigden zich in de

2)  Het aantal werklieden in de bouwvakken moet in werkelijkheid veel hooger

geweest zijn. De meeste bouwvakarbelders veranderen na voltooling van een
project vaak van werkgever. zoodat de forensenbelasting niet de beste bron is
voor een juiste opgave van het aantal in Eindhoven werkende bouwvakarbeiders.
3)  In de jaren 1928 tot en met 1930 vermeerderde het aantal woningen in de
gemeente Eindhoven met 6153, hiervan waren er 2562 elgendom der N.V.
Philips. Deze toename spreekt nog duidelijker. wanneer wij opmerken. dat van
1920 tot en met 1927 het aantal nieuw gebouwde woningen 4325 bedroeg. Brand:
„Eindhoven" Sociografie van de Llchtstad. Amsterdam 1937. blz. 100.
,,De chaotische bebouwing in de plaatsen, liggend om Eindhoven. was voor den
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omliggende plaatsen. Ook in de ge neente Geldrop werd indie jaren veel gebouwd. In het tijdvak van 31 December1920 tot 31 December 1930 nam het aantal woningen in Gel-
drop met 520/0 toe. 4)
Daar Philips in Maart 1929 van het totale aantal werknemers
25.4 0/0 had wonen buiten Eindhoven, lijdt liet geen twijfel,
dat ook Geldrop een deel daarvan binnen zijn grenzen haden door nieuive vestiging binnen zijn grenzen kreeg.Economisch begon zich vanaf die jaren de invloed van destad Eindhoven op de gemeente Geldrop te doen gevoelen. 5)
Sinds de annexatie van de gemeente Zes-Gehuchten bijGeldrop grenst de gemeente Eindhoven rechtstreeks aan hetgrondgebied der gemeente Geldrop. In 1929 kwam tusschen
de N.V. Philips en het gemeentebestuur van Geldrop eenovereenkomst tot stand, waardoor Philips kon overgaan-totden bouw van ruim 500 arbeiderswoningen op het Geldrop-sche grondgebied juist op de grens met de ,gemeente Eind-hoven. De eerste woningen werden einde 1929 betrokkenen op 1 Januari 1930 woonden daar 226 personen, n.1. 117
mannen en 109 vrouwen.
In den loop van 1930 werden de hier gebouwd4 woningenvoor het grootste gedeelte betrokken. Op 31 December vandat jaar waren er 458 huizen bewoond, terwijl er nog 56leeg stonden. Er vestigden zich in dat jaar in deze wijk.,Tivoli" genaamd, 1354 personen, waarvan 711 mannen e) en643 vrouwen. Deze personen waren nagenoeg uitsluitend bij

' Commissaris der Koningin in Noord-Brabant aanlelding een streekplan voor hetconglomeraat Elndhoven te overwegen, teneinde de nadelen der administratievegemeentegrenzen minder voelbaar te maken. Inplaats van individueel optreden
der verschillende gemeentebesturen op het gebled van uitbreidingsplannen,wegenaanleg, reservering van natuurschoon enz., voorziening van gas, electridteit
en water bedoelt het Streekplan samenwerking en harmonische behandeling te
brengen.   Dit plan, waarvan enige punten   door den Cpmmissaris der Koningin
op de eerste Streekplad-conferentie van 11 Mei 1929 naar voren werden gebrachtzou voorlopig het gebied omvatten binnen de 20 km.-straal vanaf Eindhovens
marktplein. Zeven en dertig gemeenten zouden er met een gezamenlijke opper-vlakte van bijna 127.000 ha. en ruim 228.000 inwoners (1 Jan. 1930) binnenvallen." Brand: a.w. blz. 17.
4)  Hieronder zijn de woningen in de arbeiderswijk Tivoll niet begrepen.5)  Dit komt o.a. tot uitdrukking in de gegevens betreffende het rijwielverkeer
op den weg Geldrop-Eindhoven. Het aantal wielrijders op dezen weg bedroeg in
1929 +4150% meer dan in  1926. Het steeg n.1. van 1066 tot 2667.
9  Het overschot van 68 mannen moet verklaard worden door een vril grootaantal kostgangers; sommige gezinnen hadden 3&4 kostgangers w.o. vaakDuitschers.
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- de N.V. Philips werkzaam. Het is interessant te vermelden,
vanwaar deze menschen kwamen. 62.60/0 was afkomstig uit
de gemeente Eindhoven. Deze personen hadden niet tot de
oorspronkelijke Eindhovensche bevolking behoord, maar
maakten deel uit van dat deel der bevolking, dat in deze
jaren uit alle deelen van het land en uit het buitenland
naar  Eindhoven was gekomen.  Van de overige  37.4 0/0  was
afkomstig:

18.3 % uit andere plaatsen van Noord-Brabant;
3.4 %  „ de provincie Limburg;
3.8 0/0   „     „          „            Zuid-Holland;
3.3  0/0     „        „                „                 Gelderland ;
1.90/0  „   „    . „ Noord-Holland;
1.30/0
0.8 0/0  ,",    ,",        "         Overifsel;„             Utrecht;                                                                      -
0.60/0     „        „                „                 Friesland ;
0.50/0 Groningen;""          "

3.50/0  „ het buitenland.
Het waren bijna alle zeer jonge gezinnen, die in deze wijk·
kwamen wonen, de meeste hadden geen kinderen, sommige
666 en slechts een enkel twee of meer kinderen.
Dit gedeelte van de Geldropsche bevolking is en blijft zeer
sterk gebonden aan het economisch leven van Eindhoven,
omdat de bewoners niet .in Geldrop, doch hoofdkakelijk in
Eindhoven werkzaam zijn. Bovendien is Eindhoven voor hen
meer aantrekkelijk dan Geldrop, omdat de stad meer moge-
lijkheden biedt wat betreft inkoopen en vermakelijkheden,                       2
terwijl ook het centrum van Eindhoven iets dichter bij deze

. wijk gelegen zal zijn dan dat van Geldrop, dat door een
minder goeden verkeersweg is verbonden met dit deel van
de gemeente, terwijl men Eindhoven's centrum vanuit Tivoli
over goede straten en door middel der stadsautobussen kan
bereiken.
De bevolking van de wijk Tivoli was dus de voornaamste
oorzaak  van de plotseling sterke ,toename  van het aantal
vestigingen in het jaar ·1930. Opgemerkt kan worden, dat
migratie van het eigenlijke Geldrop naar deze wijk niet
voor kwam.
1930 was het jaar, waarin deeconomische crisis ook ons land
begon te teisteren. Nauwelijks .waren de huizen in Tivoli
voor het grootste deel betrokken of de N.V. Philips bracht
haar personeel, dat op 31 December 1929 22487 personen
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bedroeg, terug op 19197  per 31 December  1930.7)  Waar-
schijnlijk  is  dit de oorzaak,   dat  in  dat  jaar uit Tivoli' 186
personen vertrokken zijn, n.1. 104 mannen 8) en 82 vrouwen.  -
Bovendien was ook in de hausse-jaren bij Philips een ontslag
na korten tijd veel voorkomend als gevolg van het feit, dat
men niet voldeed. Over het sterke verloop der arbeidskracli-
ten bij de N.V. Philips zegt Brand: Van 1925 tot 1928 bedroeg
deze „turnover"  f  20 0/0, in 1929 zelfs 27 0/0, om in  1930 tot
33 0/0 te stijgen. Einde 1930 was 2/3 van de 20.000 arbeiders en
arbeidsters minder dan 3 jaren bij de onderneming werk-
zaam. 9)

Zeer merkwaardig was het verloop van de bevolking in de
gemeente Geldrop zonder de arbeiderswijk Tivoli. Het ves-
tigingsoverschot had hier in 1929 een hoogtepunt bereikt
n.1. 380 personen en al bracht het jaar 1930 het grootste
vestigingsoverschot in de geschiedenis van Geldrop, de oor-spronkelijke gemeente 10) vertoonde in datzelfde jaar slechts
een vestigingsoverschot van 90 personen en boekte tevens
.in dat jaar naast het hoogste aantal gevestigde (826) tevens
het hoogste aantal vertrokken personen (736). Dit verschijn-
sel kan niet anders verklaard worden dan door een vrij
plotselinge omslag in de economische bedrijvigheid, vooral
het ontslag der bouwvakarbeiders, waarvan Geldrop er eenvrij groot aantal telde en het ontslag der bij de Philips-
fabrieken arbeidende personen moeten hierop van invloed
geweest zijn.
In 1930 werden uit het bevolkingsregister afgeschreven in
totaal 922 personen. Hiervan vertrokken  naar:

de gemeente Eindhoven 431
andere gemeenten in de provincie Noord-Brabant  302
gemeenten buiten de provincie Noord-Brabant 144
Nederlandsche Koloni                                1
het buitenland                                       20
ambtshalve werden afgeschreven                  24

7) Brand a.w. blz. 27.
8)  Het grooter aantal mannen. dat vertrok, moet ook weer verklaard worden

door de vertrekkende kostgangers.
9)  Brand a.w. biz. 27-29.

10)  Wanneer hier en in het vervolg gesproken wordt van de oorspronkelijke of
eigenlijke gemeente Geldrop, dan wordt hleronder verstaan de gemeente zonder
de arbeiderswilk Tivoli, dus inbegrepen de geannexeerde gemeente Zes-Gehuchten.
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Van deze 922 personen vertrokken er 736 uit het eigenlijke
Geldrop  en  186 uit Tivoli;  20 0/0  kwam  dus voor rekening
der wijk Tivoli.
Het  merkwaardige  is, dat bijna  50 0/0 der vertrokken  per-
sonen naar de gemeente Eindhoven verhuisde; 11) wat hier-
van de oorzaak is geweest, was niet ie achterhalen. Het is
niet waarschijnlijk, dat in deze gemeente meer werkgelegen-
heid heeft bestaan; we vermeldden reeds het afnemend
aantal werknemers bij de N.V. Philips in 1930; toch zouden
we dit moeten gelooven, daar de gemeente Eindhoven in
1930 nog een vestigingsoverschot had van 3852 personen.
De groote schommelingen in den loop der bevolking na 1930
komen alle op rekening van de vestigings- en vertrekbewe-
ging in de wijk Tivoli. Op 31 December 1932 had de N.V.
Philips het aantal harer werknemers teruggebracht tot
11650 personen. Het vertrek van een groot aantal inwoners
vooral uit Tivoli moet hierin zijn borzaak hebben gevonden.
In 1931 vertrokken uit Tivoli mee personen dan uit het
eigenlijke Geldrop, n.1. 597 tegen 519. Dit groote vertrek
uit Tivoli moet mede verklaard worden uit de omstandig-
heid, dat de personedle belasting te Geldrop veel hooger was
dan te Eindhoven. Geldrop was toen ingedeeld in de 6e klas,
terwijl de aangrenzende deelen van Eindhoven (Stratiim en
Tongelre) in de 3e klas der personeele belasting waren inge-
deeld. 12) Bovendien heeft de omstandigheid, dat de steun-
regeling voor werkloozen te Eindhoven gunstiger was dan
te Geldrop, vele inwoners doen besluiten Tivoli te verlaten.
Ernstig is het feit, dat het eigenlijke Geldrop, afgezien van
het hooge door de crisis-omstandigheden te verklaren
vertrekoverschot in 1931, in de daarop volgende jaren nog
een steeds toenemend vertrekoverschot opleverde, dat echter
gecompenseerd werd door een geboorteoverschot.
De volgende, tabellen mogen het bovenstaande verdui-
delijken.

.

11)  We mogen aannemen, dat van de uit Tivoli vertrekkende personen verult
het grootste gedeelte naar Eindhoven verhulsde.
12)  Eerst in 1938 werd de personkle belasting in Tivoli gelijkgesteld met die
te Eindhoven en kwam het in de 3e kia
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VESTIGINGS-VERTREK-OVERSCHOT VAN GELDROP
ZONDER TIVOLI.

Ultgedrukt in %  van de bevolking per  1  Januari  van elk jaar.
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laar
VertrekAantal inwoners Vestigingper 1 Januari

Geldrop Tivoli Geldrop Tivoli Geldrop Tivolt
z. Tivoli z. Tivoli z. Tivoli

1929 6623       -- 920 226 540      --

1930 7165 226 826 1354 ' 736 186

1931 7476 1477 405 131 519 597

1932 7564 1147       455      47 456 240

1933 7748 1015 365 128 369 143

1934 7919 1055 366 491 374 139

1935 8055 1458 368 352 397 336

1936 8203 1563 344 158 373 329

1937 8363 1456 349 507 , 489 235

1938 8372 1803 379 349 484 164

1939 8449 2088 489 216 522 243

1940 8591 2137 480 219 437 235

laar Vestigings- en Vertrek-overschot Geboorte-overschot

Geldrop z. Tivoli Tivoli Geldrop z. Tivoli Tivoli

1929 + 380 +  226
1930 + 90 + 1168 211         83

1931 -- 114 -- 466 202 136

1932 - 1 -- 193 185         61

1933 -. 4 -- 15 175         55

1934 - 8 + 352 144         51

1935 -- 29 + 16 176         90

1936 -- 29 -- 171 189         64

1937 -- 140 + 272 '  149         75

1938 -- 105 + 185 182 100

1939 -- 33 -- 27 175         76

1940 + 43 -- 16 196         90

Het vertrekoverschot, dat het eigenlijke Geldrop gedurende
, de dertiger jaren gekend heeft, alhoewel het over het alge-
meen van geringe befeekenis was, doet de vraag rijzen: of
de Geldropsche industrie in staat is de opgroeiende jeugd
binnen haar muren op te nemeI; ofwel dat deze opgroeiende
jeugd gedwongen zal zijn buiten Geldrop een bestaan te
zoeken?
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In verband hiermede is het wenschelijk, voor zoover mogelijk
een nadere analyse te geven van de vertrokken en de geves-
tigde personen. Tegelijkertijd zal getracht worden een ver-'
klaring te geven van het verschijnsel, dat zich gedurende de
laaiste tien jaren geregeld meer vrouwen in Geldrop vestig-
den dan mannen, en dat ook omgekeerd er meer vrouwen
dan mannen uit de gemeente vertrokken.
Het vertrekoverschot doet allereerst de vraag rijzen of per-
sonen, die een bepaalde maatschappelijke functie uitoefenen,
om de een of andere reden aanleiding hadden Geldrop te
verlaten. Daar het practisch ondoenlijk is, voor alle jaren
na te gaan wat voor personen vertrokken zijn, werden alleen
beschouwd de vertrokken personen in 1937, daar dit jaar het
grootste vertrekoverschot heeft gehad. Er vertrokken in dat
jaar uit het eigenlijke Geldrop in totaal 489 personen. Hier-
onder waren 55 gezinnen met 55 gehuwde mannen, 50 ge-
huwde vrouwen en 129 kinderen, in totaal vertrokken met
deze gezinnen 234 personen. Verder vertrokken 97 onge-
huwde mahnen en 158 ongehuwde vrouwen. Van deze twee
laatste categoriEn en van de 55 gehuwde mannen is het van
belang na te gaan:

a)   welke hun leeftijd was,
b)  waarheen ze vertrokken zijn,
c) welk beroep door hen werd uitgeoefend.

ada)
beneden 21 jaren 35 mannen , 36   vrouwen
van 21--39 jaren 101   „       99
van 40 jaren en ouder    21      „               18       „

ad b)

naar Eindhoven 104 personen
naar gemeenten binnen de Prov. 126
naar gemeenten buiten de Prov. 60 I
naar het buitenland                     20     „

ad c)
personen zonder beroep               93
personen met diverse beroepen 109

dienstboden                                       63
fabrieksarbeiders(sters)                                       26
religieuzen                                19
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Uit de genoemde gegevens blijkt, dat het practisch uitslui-
tend jonge menschen waren, die Geldrop verlieten, verder
dat 30 % naar Eindhoven vertrok, terwijl 400/0 naar gemeen-
ten binnen de Provincie verhuisde.

Het onderzoek naar de beroepen leverde een eigenaardig
resultaat   op;   ruim   30 0/0 der beroepen   was niet nader   te
classificeeren en moest vanwege het uiteenloopende karakter
in een samenvattende groep „diversen" worden onderge-
bracht; het aantal personen zonder beroep was ook hoog,
n.1.  ongeveer  30 0/0, hieronder vielen veel jonge personen,
die naar een internaat of opleidingsinstituut gingen.
Opvallend is het groot aantal vertrokken ongehuwde vrou-
wen;·  dit moet ongetwijfeld verband houden  met  het  vrij
hooge aantal vertrokken dienstboden, dit bedroeg n.1.63 en
maakte 20'0/0 uit van het aantal personen, waarvan het
beroep   was   na   te   gaan;   ook het aantal religieuzen,   dat   19
bedroeg, heeft hef cijfer der tertrokken ongehuwde vrouwen
doen stijgen. Naar alle waarschijnlijkheid hebben we hier
een verklaring voor het verschijnsel, dat de laatste jaren
het aantal vertrokken en gevestigde vrouwen, dat der ver-
trokken en gevestigde mannen overtreft, dit zal voor het
grootste deel zijn toe te schrijven aan het vertrek en de vesti-
ging van dienstboden en religieuzen.                             9
Het vertrek van fabrieks-arbeiders of -arbeidsters was
gering.                       .,
De conclusie is dus, dat het aantal gehuwden, die met hun
gezin - gemiddeld met 2-3 kinderen - vertrokken waren;
niet bijzonder opvalt; de trek naar Eindhoven is groot, maar
zooals we dadelijk zullen zien is de vestiging uit Eindhoven
in Geldrop niet beteekenend lager. Het waren over het alge-
meen jonge menschen, die vertrokken. Uit de beroepen der
vertrokken personen valt af ie leiden, dat het zeker niet de
fabrieksarbeiders waren, die vertroken, radar dat de meest
uiteenloopende beroepen door de vertrokken personen
werden uitgeoefend en dat daarnaast het aantal van hen,
die geen beroep hadden, zeer groot was.

Van belang is na te gaan uit welke gemeente of provincie de
personen afkomstig zijn, die zich in het eigenlijke Geldrop
vestigden. Daartoe werd het register der ingekomen per-
sonen nagegaan voor de jaren 1937 en 1938, hetgeen het
volgende resultaat opleverde.
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1937 1938 1937
-

1938

Afkomstig tlit: aantal aantat. in % in %

m.   vr.      m.· vr. m. 'vr. 'll.     vr.

Eihdhoven     45 70 50 65 32.1 33.4 30.1 30.7

Heeze 1 2 9  · 10 0.7 0.9 5.4 4.7

Nuenen 3 8 9 11 2.1 3.8 5.4 5.2

Mierlo 9 4 14 10 6.5 1.9      8.5     4.7

Gem. binnen de provincie   49   83    41   85    35    40     24.1   40
Gem. buiten de provincie  28  36   33  26   20 17.2 19.8 12.3

,. Buitenland · 561153.6 2.8 6.7     2.4

140 209 167 212 100 100 100 100
'

Een  onderscheid naar leeftijd en beroep ·kon niet worden
gemaakt, daar het register van ingekomen personen noch
het een, noch het ander, vermeldt. -
Uit bovenstaande tabel valt allereerst op het grooter a ntal
vrouwen dan mannen, dat zich in het eigenlijki Geldrop
vestigde. Daar de beroepen der ingekomen personen niet
konden worden nagegaan, valt niet met zekerheid te zeggen,
wat hiervan de oorzaak is kewees£, doch naar alle waar-
schijnlijkheid, gezien de gegevens der vertrokken personen

  in 1937, moet dit verklaard worden door de vestiging der
,   dienstboden en religieuzen. Er vestigden zich ongeveer twee-

maal zooveel vrouwen als mannen uit een gemeente binnen
de Provincie, terwijl de overige cijfers voor mannen en

'vrouwen niet zoo sterk uiteenloopen.
Merkwaardig zijn de gegevens betreffende de vestiging uit
de omliggende gemeenten. Het aantal personen afkomstig
uit - de gemeenten Heeze, Mierlo en Nuenen   is   zeer   laag,
daarentegen uit Eindhoven in verhouding hoog, ruim 30 %
van alle kich vestigende personen is uit deze gemeente af-,'
komstig. Hieruit blijkt, dat het aantal personen, dat zich
vanuit het eigenlijke Geldrop in Eindhoven vestigt, niet
beteekenend hooger is dan het aantal, dat zich vanuit laatst-
genoemde gemeente in het eigenlijke Geldrop vestigt, immers
uit het onderzoek naar welke gemeenten de personen in *

1937 vertrokken waren, bleek dat ongeveer 30 % naar Eind-.
hoven verhuisde, daar evenwel de jaren 1937 en 1938 een
vrij groot vertrekoverschot hadden  (140  en 105 personen), '
was de trek van het eigenlijke Geldrop naar Eindhoven
grooter dan omgekeerd.
Nevenstaande grafiek dodt de vestiging- en vertrek-bewe-
ging uitkomen, in vergelijking met het aantal geboren en
gestorven personen.
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§ 3.  Beschouwing betrettende geboorte. huwelijk en sterite.

Wanneer wij het jaarlijks geboorteoverschot vanaf 1921 na-
gaan, uitgedrukt in percenten van het aantal inwoners per
1 Januari van elk jaar, dan blijkt dit vrij stabiel te zijn
gebleven. Het varieert rond de 2.5 0/0 per jaar, met uitzon-
dering van de jaren 1930 en 1931.

Jaar M. Vr M. Vr. M. Vr. Totaal In %
Geboorte Sterfte Overschot Overschot

1921 110    96     61   40      49    56 105 2.1

1922 116 106     32   41      84 65 149 2.9

1923 101 98 29 35 72 63 135 2.6
1924     87    96     34   31      53    65 118 2.2

1925 101 100     43   41      58    59 117 2.1

1926 107   82    36  24     71    58 129 2.2

1927 112 123     32   37      80    86 166 2.8

1928 110 114     33   38 77 76 153 2.4

1929 132 127     48   49      84    78 162 2.4

1930 201 190     46   51 155 139 294 3.9

1931 188 219     34   35 154 184 338 3.8
1932 170 150     35   39     135 lii 246 2.8

1933 146 147     27   36 119 111 230 2.6

1934 144 134     38   45     106    89 195 2s2

1935 176 153     35   28 141 125 266 2.7

1936 170 152     35   34 135 118 253 2.5

1937    149 140 28   37 121 103 224 2.2

1938 184 161     33   30    · 151 131 282 2.7
1939 + 175 153     39   38 136 115 251 2.4

1940 186 168     37   31 149 137 286 2.7

1941 158 145     38   25 120 120 240 2.1

In de cijfers van 1930 en 1931 valt direct de invloed der toen
pas gevestigde jonge gezinnen in Tivoli te constateeren. Hoe
groot deze invloed na 1929 was, komt duidelijk tot uitdruk-
king, wanneer wij het geboorteoverschot van het eigenlijke
Geldrop en van de arbeiderswijk Tivoli afzonderlijk bere-
kenen. De percentages in de tabel op blz. 164 zijn berekend
naar het aantal inwoners per 1 Januari van elk jaar, voor
beide deelen der gemeente afzonderlijk genotnen.

.
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I.  GEBOORTE-OVERSCHOT IN HET EIGENLIJKE GELDROP.

IL  GEBOORTE-OVERSCHOT IN TIVOLI.
Uitgedrukt in % van de bevolking per 1 Januari van elk jaar voor belde deelen dei gemeente afzonderlijk genomen.
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Geboorteoverschc;t.
Geldrop"z. Tivoi Tivoli .

1930 211 2.90/0 831)
1931 202 2.60/0 136 9%
1932 185 ,

2.40/0                       61             5.50/0

1933 175 2.20/0                     55            5.50/0

1934 144 1.8 0/0                     51            5    0/0

1935 176 2.10/0                    90           6   0/0

1936 189 2.30/0                   64           3.90/0

1937 149 1.70/0 75'         5-   0/0

1938 182 2.10/0 100 5.5 %
1939 175 2.10/0                     76            3.60/0

1940 196 2.30/0                   90           4.2 0/0

Hoe mooi constant het geboorteoverschot-percintage is van
de totale bevolking der gemeente vanaf 1921 - met uitzon-

-dering van de jaren 1930 en 1931 -, het blijft niet zoo con-
stant, wanneer we de cijfers in bovenstaand overzicht be-
schouwen. Het eigenlijke Geldrop vertoonde in sommige
jaren vooral in 1934 en 1937 een afnemend geboorteover-
schot. Om de oorzaken van dit verschijnsel vast ie stellen
moeten de cijfers van de geboorte en van de sterfte nader
onderzocht worden om te zien, welke van deze twee factoren
hierop het meeste invloed heeft gehad. Een berekening van
het geboortecijfer geeft het volgende beeld. Na 1929 zijn de
cijfers voor het eigenlijke Geldrop en de wijk Tivoli weer
afzonderlijk genomen.

Aantal levend aangegevenen per 1000 inwoners.
Geldrop Noord-Brabant Het Rilk

1921 annexatiejaar 33.3 27.7

., 1922 44.6
3*1.5 26.i

1923 38.5' 32.1 26.2
1924 33.9 30.8 25.i
1925               36 30.2 24.2
1926 32.4 29.8 23.8
1927 39.6                 29                    23.1

1928 35.7 29.01 23.3
1929                   38 29.06 22.8

1)  Voor het jaar 1930 zijn voor Tivoli alleen de absolute djfers gegeven. Een
omrekening in percenten zou een eigenaardig beeld geven, daar op 1 Januari 1930
nog slechts weinig personen in deze wijk woonden.
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Iaar Geldrop Tivoli
Geldrop z Tivoli N.-Brabant Het Rilk

1930 | 52.9 41.7 29.62 23.1

1931 45.5 34.9 98.8 28.54 22.2

1932 36.7 33.7 56.7 28.35             22

1933 33.2 30.1 57.1 27.1 . 20.8

1934 30.8 27.9           53 26.7 20.7

1935 34.2 29.2 62.4           26               20.2

1936 32.2 29.9 44.8 25.8 21.2

1937 29.4 25.4 52.8 25.7 19.8

1938 33.6 , 28.1 59.4 25.9 20.5

1939 1 31.1 28.7 40.7 25.6 20.6
1940

1
32.7 29.9 44.5 20.8

1941 1 27.4

Tot en met 1933 bedraagt het geboortecijfer voor het eigen-
lijkci Geldrop meer dan 30 per 1000 inwoners, in sommige
voorafgaande jaren komt het zelfs dicht bij de 40, terwijl het
in 1922 en 1930 dit cijfer nog te boven gaat. In 1934 en 1937'
daalt het geboortecilfer tot 27.9 resp. 25.4. Een dalende
neiging van het geboortecijfer van het eigenlijke Geldrop
valt te constateeren. Tot 1933 gaan de cijfers ook voor dit
deel der gemeente die van Noord-Brabant en het Rijk ver te
boven. In 1922 werden er 13.1, in 1930  12.1 en in 1927  10.6
per 1000 inwoners meer levend aangegeven dan in Noord-
Brabant, welke provincie in verhouding tot het Rijk hooge
geboortecijfers heeft. De cijfers van het Rijk vertoonen ook
een daling, daarom blijven die van het eigenlijke Geldrop
practisch in gelijke mate de geboorteciffers van het Rijk
overtreffen. In 1934 en vooral in 1937 is het geboorteover-
schot hef laagst, deze jaren tellen ook het laagste geboorte-·
cijfer. Het is dus niet aan twijfel onderhevig, dat het laatste                 -
op het eerste van invloed is geweest.
De geboortecijfers  van ide wijk Tivoli zijn abnormaal hoog,
hetgeen te verklaren is uit het feit, dat hier allgen jonge
gezinnen gevestigd waren. De invloed die het groote aantal
geboorten in deze wijk vooral in de jaren 1930 en 1931 had              :
op het.geboort6cijfer der totale gemeente maakte, dat Gel- .

...-

'drop   in die jaren het hoogste geboortecijfer   had   van·alle
gemeenten in Nederland.
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Hoe is nu te verklaren, dat het geboortecijfer in de.gemeente
Geldrop de laatste twintig jaren zoo hoog is geweest? Wij
zullen trachten hierop een antwoord te geven door te onder-
zoeken, in hoeverre te Geldrop het geboortecijfer werd be-
invloed door het aantal jonggehuwden. Het geboortecijfer
toch wordt in het algemeen Bterk beinvloed door de huwe-
lijksfrequentie. De verhouding tusschen huwelijk en ge-
boorte wordt verder door tal van factoren beinvloed; wegens
den te algemeenen aard van dit onderwerp kan daarop niet
verder worden ingegaan. We zullen over deze verhouding  /
slechis het volgende zeggen en dit als uitgangspunt nemen
voor het onderzoek: hooge geboortecijfers zullen   over   het
algemeen het gevolg  zijn van meerdere huwelijken, 2)  een
hooge huwelijksfrequentie brengt echter niet per se met zich
een groot aantal geboorten. Allereerst zal worden onder-
zocht in hoeverre er verband bestaat tusschen het aantal
huwelijken, dat ten overstaan van den ambtenaar van den
burgelijken stand te Geldrop werd gesloten en het aantal
geboorten in deze gemeelite. 8)
We beginnen met vast te stellen, dat het aantal persdnen,
dat in de wijk Tivoli woonde en voor den ambtenaar van
den burgelijken stand te Geldrop een huwelijk had gesloten
zeer gering was. Van 1930 tot en met 1940 zijn te Geldrop
slechts 17 huwelijken gesloten, waarvan een van de partijen
of beiden in de wijk Tivoli woonachtig waren. In deze wijk
vestigden zich practisch alleen personen, die elders gehuwd
waren. Bij de behawleling van de indeeling der bevolking
naar de leeftijden zal blijken, dat thans in Tivoli zeer wein'ig
personen wonen, die den normalen huwelijksleeftijd hebben
bereikt, zoodat de eerste jaren uit deze wijk nog niet veel
huwelijken kunnen worden verwacht. Daar dus te Geldrop
practisch alleen in den echt verbonden werden personen,
wonende in het eigenlijke Geldrop, kon in de onderstaande
tabel, die naast het absoluut aantal ook het aantal hulve-
lijken te Geldrop gesloten per 1000 inwoners aangeeft, de
berekening geschieden aan de hand van het getal inwoners
van het eigenlijke Geldrop.

9) ' Uitgaande van het normale geval. dat de huwelijken gesloten worden
door jonge menschen.
8)  Met aantal onwettige geboorten te Geldrop bedraagt slechts 1 hoogatens 2
gevallen per laar.
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GELDROP Rl]K

]aar Totaal Per 1000 inwoners

1926                37             6.5
1927          41        7       van 1926

tot  19301928           43         7        gemiddeld
1929             53          8            7.7
1930         40       16

1931                 32              4.3
1932               35 4.6 van 1931

tot 1935
1933                 30              7.4 gemiddeld
1934             45 5.7 7.2

1935                54             6.7

1936                52 6.3 niet bekend

1937                61 7.2 77

1938                 48 5.7 7.7

1939                 72 8.4 9.2

1940               50             5.8            7.6

We zien dus, dat het aantal huwelijken te Geldrop gesloten,
met uitzondering van het jaar 1929, geregeld beneden en
dikwijls ver beneden het Rijkscijfer lag en dit wel opvallend

afwijkend van het hooge geboortecijfer, dat wij voor Geldrop
hebben leeren kennen. Er kan hoogstens nog een relatief
verband bestaan hebben tusschen een afnemend of toe-
nemend aantal huwelijken en een afnemend of toenemend
geboortecijfer. Om dit verband op te sporen moet worden
nagegaan hoeveel van de te Geldrop gehuwden zich in Gel-
drop hebben gevestigd en niet naar een andere gemeente

verhuisden. Op een enkele uitzondering na,worden de huwe-
lijken gesloten ten overstaan van den ambtenaar van den
Burgelijken Stand der gemeente, waar de bruid woont, ter-
wijl de woonplaats van den man in de meeste gevallen de
vestiging van het gezin bepaalt. Trouwt de Geldropsche met
een man, die niet te Geldrop woonachtig is, dan is de kans
groot, dat het gezin zich niet te Geldrop maar elders vestigt,
trouwt zij met een Geldroppenaar, dan is de kans groot dat
het gezin in Geldrop wordt gevestigd. Dit zijn de twee meest
voorkomende gevallen, waarin een echtpaar zich na het
sluiten van een huwelijk in een bepaalde gemeente vesti-
gen zal.
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In totaal kunnen  zich zes gevallen voordoen:
I. Een Geldropsche vrduw huwt met een Geldropschenman en vestigt zich te Geldrop,

II.     . . . . . .o f vestigt zich elders.
III. Een Geldropsche vrouw, huwt met een man uit eenandere gemeente en vestigt zich te Geldrop,
IV.     . . . . . .o f vestigt zich elders.
V. Een Geldropsche man huwt met een vrouw uit een

andere gemeente en vestigt zich te Geldrop,
VI.     . . . . . .o f  vestigt zich elders.

Aant.
Geldrop

Jaar huw. I H III IV V VI Gevestigd te

1930   40   17 4 5   11    3 25 62.50/0
1931   32   16         4   11    1 21 52.50/0
1932   35   13 4 3     14       1               17       48.50/6
1933   30   10    2    5   12    1 16 53.30/0
1934   45   27 2 1      14        1                29       64.4 40

1935   54   27 1 3   19 3 1 33 61.1 %
1936   52   27 2 6   16    1 34 65.4 0/0

1937   61   28    6    6   20    1   -- 35 5730/0
1938   48   20 1 6   18   2    1 28 58.30/0
1939   72 32 2 11 25 1 1 44 61.1 0/0
1940   50   20 6. 8 16      28  56 0/0  i

Uit de, bovenstaande gegevens blijkt,   dat   +   600/0  der   te
Geldrop in den echt· verbonden personen direct na het slui-
ten van het huwelijk zich te Geldrop vestigden; alleen in de
jaren 1931-1933 was bet betreffende percentage lager, het
bedroeg toen n.1.  1:  50 %. De absolute cijfers wijzen uit, dat
zich pep jaar + 30 te Geldrop gehuwde jonge paren indeze gemeente vestigden, terwijl dit getal voor de jaren 1932 ,slechts 17 en voor 1933 slechts 16 bedroeg. Het is niet onmo-
gelijk, dat het lage geboorteoijfer, dat het jaar 1934 voor heteigenlijke Geldrop te zien gaf, beinvloed is geweest door het' geringe aantal jonge pafen, dat zich na het te Geldrop vol-trokken huwelijk aldaar in 1932 en 1933 vestigde. De omge-keerde redeneering kan gelden voor het hooge geboorte-
cijfer van 1940 in verband met het groot aantal jonggehuw-den, dat zich in 1939 na de huwelijksvoltrekking te Geldrop
had gevestigd.
Het is dus mogelijk, hoewel de huwelijksfrequentie te Geldrop  ·
lager dan normaal was, dat niettemin van het aantal in
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Geldrop gehuwden en aldaar gevestigde gezinnen eenige
invloed op het geboortecijfer is uitgegaan.
De overige gegevens uit de bovenstaande tabel verdienen
verder nog een korte bespreking. Het grootste deel der te
Geldrop gesloten huwelijken vond plaats tusschen een Gel-
dropsche vrouw en.een Geldropschen man, die zich in dez6
gemeente vestigden, dit is. voor een gemeente met een gezond
economisch leven het meest normale. Dat er verschillende
huwelijken gesloten werden tusschen een Geldropsche vrouw
en een niet te Geldrop wonenden man, die zich elders ves-
tigden, (groep IV), kunnen wij ook een normaal verschijnsel
noemen. Het vrij groote cijfer in groep III doet zien, dat het
nog al eens voorkomt, dat het huwelijk van een Geldropsche
vrouw met een elders wonenden man, den man naar Geldrop
doet komen om hier zijn gezin te vestigen. De nog restee-
rende gevallen behooren tot de uitzonderingen en behoeven
dus geen aandacht.
Wanneer wij nu eenerzijds kennis genomen hebben van het
abnormaal hooge geboortecijfer en anderzijds van, het ge-
ringe aantal te Geldrop in den echt verbonden personen,

.

waarvan slechts  f  600/0 zich in Geldrop vestigde, dan blijkt
tusschen deze beide verschijnselen slechts een betrekkelijk
verband te hebben bestaan. Het is dus zeer waarschijnlijk,
dat vele te Geldrop gehuwde personen elders in den echt
verbonden zijn. Om dit na te gaan zullen wij onderzoeken
in hoeverre het aantal gehuwde personen in den loop der
jaren al of niet is toegenomen. Ter beschikking staan de
gegevens betroffende het aantal gehuwde personen, die de
tienjaarlijksche volkstellingen opgeven. Wanneer wij de
tabel op blz. 170 bezien, blijkt dat in 1920 de verhouding tus-
schen het aantal gehuwden en het aantal ongehuwden in de
gemeente Geldrop vrijwel overeenkwam met de percentages
der  Provincie.  Dat  het  Rijk  in  1920. een hooger percentage
gehuwden aangaf tegenover een lager percentage ongehuw-
den, moet voor een groot deel zijn oorzaak gevonden hebben
in den leeftijdsopbouw der bevolking, beinvloed door een
geringer aantal geboorten dan in de provincie Noord-
Brabant en' in de gemeente Geldrop. Merkwaardig zijn de
verhou'dingei, die de cijfers voof het jaar 1930 aangeven.
Het percentage gehuwden te Geldrop nam ten koste van
het percentlge ongehuwden aanmerkelijk toe. Ten opzichte
van het jaar 1920 bedroeg de toename van gehuwde vrouwen
103.5 0/0, terwijl het aantal ongehuwde mannen en vrouwen
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A.

3                             Geldrop 1920 (inct. Zes Geh,) Geldrop 1930 Geldrop 1941
aantal mannen aantal vrouwen aantal mannen aantal vrouwen aantal mannen aantal vrouwen
in cij fers in 95 in djfers in 0 in difers in 0 in c#fers in 96 in djfers in % in c#fers in 96

Ongehuwden . . . . . 1599 64,1 1541 61.9 2740 60,7 2624 59,1 3709 64,9 3551 63.1

Gehuwden . . . . . . 815 32.7 815 32,7 1669 37,- 1659 37,4 1962 34,3 1962 34,8
Gesch. van tafel en bed  .      1              1                              1
Weduwestaat . . . . 81 3,2 135 5,4 102 2.3 155 3.5 46 -,8 116 2,1
Gescheiden van echt  . .                                                    3

1
Burg. staat onbekend

Noord·Brabant Het Rijk
1920 in % 1930 in % 1920 in % 1930 in %

man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw

Ongehuwden . . . . . 65.3 63.4 64,2 62.4 60.6 58,2 58,2 56,03

+   Gehuwden . . . 31,2 31,4 32,7 33,1 36,- 35,5 38,3 37.97

Gesch. van takl en bed . 0.04 0,04 0.04 0.05 0.07 0.09 0,09 0,1
Weduwestaat . . · . . .3.4   5.1   2.9   4,3  3.2   5,9  3,01  5,4
Gescheiden van echt  .  .    0,05 0,06 0,08 0.08 0,13 0,31 0,3 0.5

Burg. staat onbekend.·.
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in  totaal  met  70 0/0 vermeerderde. De betreffende percen-
tages wijken opvallend af van die van het Rijk en van de
Provincie, voor beide laatste nam het percentage der gehuw-
den wel toe, maar niet zoo sterk als in de gemeente Geldrop.
Het blijkt dus door deze abnormale toename der gehuwden,
dat zich te Geldrop een groot aantal nieuwe gezinnen ge-
vestigd had, hetgeen het geboortecijfer sterk heeft beinvloed.
Er   bestaat   dus een duidelijk verband, tusschen een abnor-
maal groot aantal gehuwden en het abnormaal hooge
geboortecijfer.
Met een verklaring, dat deze toehame der gehuwden toe te
schrijven was aan de bevolking der arbeiderswijk Tivoli in
1930, zijn we er geenszins. Immers de toename van het aantal
gezinnen, waarvan aan het hoofd stonden een gehuwde man    '
en vrouw, - we laten de gezinnen, waarvan aan het hoofd
stond een weduwe of weduwnaar buiten beschouwing, daar
we het verband onderzoeken tusschen het aantal gehuwden
en het aantal geboorten, - bedroeg voor het eigenlijke Gel-
drop, gemeten aan het aantal gehuwde vrouwen, in het jaar
1920 4) ongeveer 385 ofwel 47.30/0, terwijl  zich  in  de  wijk
Tivoli maximaal 460 gezinnen vestigden. De bevolkings-
structuur van het eigenlijke Geldrop had zich in 1930 dus
beteekenend gewijzigd;  ook hier bestond een nauwe relatie
tusschen nieuw gevestigde gezinnen en het hooge geboorte-       '
cijfer.
De conclusie ligt verder voor de hand, dat een keer groot
dedl der gehuwden niet in Geldrop in den echt is verbonden.
Dat in 1941 het aantal ongehuwden sterker zou toenemen
dan dat der gehuwden, was weer te verwachten. E n zoo
plotselinge vestiging van een groot aantal jonge gezinnen,
zooals in en v66r 1930, heeft zich in latere jaren niet voor-
gedaan, terwijl anderzijds het aantal ongehuwden door het
hooge geboortecijfer sterk moest toenemen. In 1941 valt dan
ook te constateeren, dat het percentage der gehuwden is
gedaald ten opzichte van dat in 1930 en dat het percentage
der ongehuwden is toegenomen. Het aantal gehuwde vrou-
wen is slechts  met  18.3 0/0 toegenomen, terwijl het totaal
aantal ongehuwde mannen en vrouwen  met  37.3 0/0  ver-
meerderde.
We kunnen uit het behandelde concludeeren, dat het hooge
geboortecijfer, vooral het abnormaal hooge in sommige jaren,

4)   De betreffende cijfers voor 'Geldrop en Zes-Gehuchten tesamen genomen.
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len nauwste snmenhangt met een groot aantal gehuw-  den. Toch is deze verklaring nog niet voldoende, er blijktnog een andere factor   een   rol te spelen, wanneer   we-hetaantal ongehuwden en gehuwden in 1941 nagaan voor heteigenlijke Geldrop en de wijk Tivoli afzonderlijk genomen.Onderstaande gegevens toonen aan, dat de percentages zoo-wel voor gehuwden als voor ongehuwden voor het eigenlijke
' I Geldrop eenerzijds pn voor Tivoli anderzijds beteekenend

afwijken van die der totale gemeente.

-                                               GELDROP z. Tivoli TIVOLI
1941 M. Vr. M. Vr. M. Vr. M. Vr.in cij fers in percenten in c#fm in percenten

Ongehuwden
3016 2968  66.6 65.4   693 583    58.1  53.3- Gehuwden 1464 1464 32.4 32.3 498 498

i
41.7  45.5Wed.staat        44  103 -

1 2.3
2      13    |  .0.2  '    1.2

Het percentage gehuwden van het· eigenlijke Geldrop komtvrijwel overeen met het betreffende percentage der ·Pro-cincie in 1930, terwijl dat der ongehuwden aanmerkelijk
hooger ligt dan dat der Provincie, waaruittalt af te leiden,dat voor het eigenlijke Geldrop het aantal geboorten pergezin zeer hoog geweest is, terwijl daarentegen uit de per-
centages voor de wijk Tivoli valt af te leiden, dat het aantalgeboorten per gezin in verhouding veel lager is geweest.
Een en ander wordt straks bij de behandeling der gezins-sterkte nader bevestigd.Tot slot concludeeren wij, dat echtscheidingen te Geldrop
practisch niet voorkwamen en dat de cijfers betreffende dein weduwestaat 5) levende personen geen bijzondere  aan-
dacht verdienen.
Thans zullen wij overgaan tot de behandeling der sterfte-
cijfers.

*
**

0)  Bil de berekening van de difers van 1941 zijn de inwonende personen, dievroeger gehuwd zijn geweest en thans bij de kinderen of bil anderen inwonen.niet als gehuwd opgenomen. Dit is gedaan. omdat hun gehuwd-geweestrzijn thans
door het opbreken der eiged huishouding geen enkele beteekenis meer heeft. BIj'  de groep .personen, die in weduwstaat leven werden deze personen ook niet
medegerekend. Hieronder zijn dus alleen begrepen de weduwe of weduwnaar,
die alleen woont en een eigen huishouding voert
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Een  berekening  van het sterftecijfer geeft het volgende
resultaat:

Geldrop
per 1000 inw.

1922 14.5

1923 12.4

1924        12
1925 14.7

1926 9.8

1927 11.5

1928 11.1

1929 13.6

1930 12.3 Geldrop z. Tivoll Tivoli 6)

1931 7.8 7.8 7.44

1932 8.5 9.2 3.49

1933               7 7.4 2.96
1934 9.1 9.7 4.74

1935               6.3               ' 7.3 0.69
1936             6.3 6.9 3.20
1937 6.6 7.5 1.37

1938 5.9                6.3            3.88

1939 .7.3                      8                    4.31

1940            6                7             2.35
Het sterftecijfer in de verschillende jaren vertoont een zeer
merkwaardig beeld. Opvallend is de omslag in het jaar 1931.
Bedroeg het sterftecijfer van 1922 tot en met 1930 steeds meer
dan 10 personen per 1000 inwoners, in 1931 en· de daarop
volgende jaren komt het aanmetkelijk lager te liggen. Dat
dit niet alleen aan het geringe aantal sterfgevallen in de
arbeiderswijk Tivoli mag worden toegeschreven, toonen de
sterftecijfers van het eigenlijke Geldrop na 1930 duidelijk
aan. Deze zijn veel lager dan in de twintiger jaren, terwijl
ook in de dertiger jaren een dalend sterftecijfer valt waar
te nemen. Een uitgesproken invloed van' het sterftecijfer op
het afnemend geboorteoverschot van het eigenlijke Geldrop
valt  behalve  in  het. jaar  1934  niet  te  constateeren. Het sterfte-
cijfer in 1934 was in verhouding met de andere jaren relatief
hoog, het bedroeg namelijk 9.7 per 1000 inwoners. Het hooge
sterftecijfer in het jaar 1932 werd gecompenseerd door het ..

hooge geboortecijfer van dat jaar.
=

6)   In 1930 stierven, in de wijk Tivoli slechts 3 personen.

173



Voor Noord-Brabant en het Rijk zijn de sterfte-cijfers de
volgende:

1920-1923 1924-1928' 1929-1933 1937 1938 1939' 1940

Noord-Brabant 13.78 11.47 10.41 8.9 8.7      8.8      9.8

Het Rijk 11.11 9.85 9.43 8.8      8.5 8.6 9A7)

Tot 1928 was het sterftecijfer voor de gemeente Geldrop
ongeveer gelijk aan dat van Noord-Brabant. In 1929 'en
1930 lag het hooger dan het vermelde cijfer der Provincie, omdaarna ook voor het eigenlijke Geldrop, beneden het cijfervan Noord-Brabant en zelfs beneden het Rijks-cijfer te dalen.Wij zullen thans een en ander nader onderzoeken aan de,
hand van de gegevens betreffende de sterfte in de verschil-
lende leeftijdsklassen en aan de hand van de doodsoorzaken.
De meer dan normale sterfte in de jaren 1929 en 1930 zal
spoedig verklaard zijn. In vergelijking met de absolute
sterftecijfers in de jaren 1927 en 1928, welke beide practischeven hoog waren, was in 1929 en 1930 het absolute sterfte-
cijfer 27 hooger. Op de bijgaande tabellen zien wij, wat hetjaar 1929 betreft, een absolute toename der sterfte onder de
kinddren beneden den leeftijd van 66n jaar, en hetzelfdevalt te constateeren bij de categorie personen van 80 jaaren ouder. De doodsoorzaken geven nu de verdere verklaring.Voor de eerste categorie vonden wij 10 sterfgevallen meerdoor aangeboren zwakte en gebreken, voor de hoogeresterfte onder de tweede categorie personen, moet de oorzaak
gezocht worden in het feit, dat er in dat jaar 16 sterfgevallenwaren aan influenza, een ziekte, die in alle voorafgaande
jaren practisch geen dood ten gevolge had, terwijl in datjaar slechts 2 personen door ouderdom gestorven waren.

•               Wat het jaar 1930 betreft, vonden wij 17 sterfgevallen meer
in de leeftijdsklasse van 1 tot 4 jaar dan zich in 1927-1928
hadden voorgedaan en verder ook nog een zeer groot sterfte-
cijfer van kinderen beneden den leeftijd van 1 jaar. Dedoodsoorzaken vermeldden in dat jaar 10 sterfgevallen aan
mazelen, 6 aan kinkhoest, aan welke beide ziekten in de
voorafgaande jaren bijna geen kinderen gestorven waren,
terwijl ook het cijfer van sterfte door aangeboren zwakie en
gebreken, hooger was dan normaal. Voor beide jaren is dus

7)  Zonder de sterfgevallen van militairen en burgers tengevolge van oorlogs-
handelingen.
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LEEFTIJDSKLASSEN. 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 19221) 1924 1925 1926 1927 1928

Beneden   1   laar     .     .     .                                        18           27.         29            19            19            18           38            10              9           23            13           21            15

1-4 jaar .  .  .  .     .  . , 66999 1 11 10 4 11 933
5-1 4 , , . . . . -2142 12-1141
1 5-1 9„ . . . .              1          1     1          1          1    3          2          1
2 0-2 9. . . . . . 21 1 3 24 333 13
3 0-3 9. . . . . .              1     4    -     3     1.          4    3 2 22 4     5

4 0-4 9. . . . . .              1     6     5 5 2     2      1.     7     44     1     3     5
5 0-5 9. . . . . 6 7 8 5 7 2 13 5 6 73 6     4

60  -  79 .. . . . .       1 5 1 4 1 3 1 3 1 4 1 1 2 5 2 5 2 7 2 5 1 9 1 9 2 7
80 jaar en ouder .   . . 53485 46 678787
Totaal: . . . . . .         55  70  71  70  59  39  101  73  65  84  60  69  71
Aantal doodgeborenen:                              4          4          5 5 5596109 1012

.

1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 19221) 1924 1925 1926 1927 1928

Beneden 1 Jaar . 32.8 38,6 40,8 27,1 32,2 46.1 37,6 13,7 13,8 27,4 21,7 30,4 21,1

1 -  4 jaar. . 10,9 8,6 12,7 12,9 15.3 2,6 10,9 13,7 6.2 14.- 15.- 4.3     4.2

5-5 9. , . . 20.- 28.5 22,6 30.- 20.3 12,8 21,8 30,3 27,7 19,4 19,9 26,2 26,8

'6 0  -  79   ..   . . 27,3 20,- 18.3 18,6 23,7 28.2 24.8 34,1 41,5 29.8 31,7 27,5 38,-

80  jaar en ouder. 9.- 4.3 5,6 11.4 8.5 10,3 5,9   8,2  10,8 9.5 11,7 11,6 9.9

<                                  | 100 | 100 | 100 | 100   100 | 100   100 | 100   100   100   100   100   100
01   1)  Voor het jaar 1923 zijn geen gegevens beschikbaar.
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m
0. LEEFTUDSKLASSEN. 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 · 1938 1939 1940

-.

1 \

Beneden 1 jaar .  .  .  . . . .     27    33    20    13    14    15    13    15     5    12    14    18
1 -  4 jaar . ........ 3 20 7 5 612465341
5-1 4. . . . . . 24 6212216 241 5-1 9„   . . . . .                     3    2    1 1 1 - 11 12 0-2 9„   . . . . .                      5    4     6 2 41 21 3     2
3 0-3 9. . . . . .', 7 7 1 3 1 2221315
40 -- 49  . ..... 6 3 4 4 4'347- 334
50 - 59 „ 5     6  .  6 10 6 11 79 8 10 12, 1
6 0-7 9. .   . . . . .                28    12    14    21    16    23    19    21    25    22    27    30
80 Jaar en ouder.... 19

'

45 9    12 10 11     8 12 8    1 1.    2

Totaal:   . .  .  .  .  . .                    97     97     69     74     63     83     63     69     65     63     77   -6 8
Aantal doodgeborenen  . . 8 11 14     7     5     9 16 ·6      13      11       8     '7- '

LEEFTIJDSKLASSEN 1929  1930  1931  1932  1933  1934  1935  1936  1937  1938  1939  1940

Beneden 1 jaar . .

27.8    34,-   29,-   17,6    22,2     18,-   20,6    21,7      7,7     19,-   18,2    26.4

1 - 4 Jaar  . . 1- 20,6 10,1 6.7 9.5 14,4 6,3 8,8 7,7 4,8 5.2 ·1.5
5-5 9 . . . . . , 20,8 28,9 33,4 35,2 23,8 27,8 25,2 27,4 27,7 28,5 27.2 25,--

6 0-7 9  . . .  . . 28.8 12,4 20,3 28,4 25.4 27,8 30,1 30,5 38,4 34,9 35,- 44.1
80 jaar en ouder . 19,6    4.1    7.2.  12,1   19,'1   12,-  17.8   11,6   18,5   12,8   14,4    3,-

100      100      100      100  I   100    100  |   100  |   100 ·|   100  |   100  |   100  |   100 \-
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het abnormale sterftecijfer te verklaren door ziekten, waar-
aan in andere jaren practisch niemand gestorven was.
Wanneer wij de absolute sterftecijfers op de voorgaande
tabellen bezied, dan valt allereerst op, dat het totaal aantal
sterfgevallen vanaf 1916 vrijwel stabiel is gebleven. Het
varieert in het algemeen rond de 70 gevallen per jaar, enkele
jaren uitgezonderd; de hooge sterftecijfers   in   1929   en   1930
zijn reeds verklaard; 1921 vermeldt een groot aantal sterf-
gevallen van personen tusschen 0-1 jaar en ook van per-
sonen tusschen 1-4 jaar, voor dit jaar kon het optreden
van een bepaalde ziekte,. die bijzonder veel sterfgevallen
tengevolge had, niet worden geconstateerd. De twee lage
sterftecijfers in 1919 en 1920 doen aan de conclusie, dat
het absolute sterftecijfer vrij stabiel bleef, weinig afbreuk,
het be£reft bovendien jaren v66r de annexatie, toen het
bevolking6cijfer dus aanmerkelijk lager was. Dat het sterfte-
cijfer vrij stabiel bleef, is des te merkwaardiger, daar het
aantal inwoners sinds  1916 ruim 3 maal zoo igroot is gewor-
den. De plotselinge daling van het sterftecijfer per 1000
inwoners sinds 1931 is geen gevolg van minder sterfgevallen
absoluut genomen, maar van het plotseling toenemen der
bevolking en het in verhouding niet toenemen der sterf-
gevallen.
Thans verdient de aandacht, hoe zich de sterftefrequentie in
de verschillende leeftijdsklassen in den loop der jaren heeft
voorgedaan. In dit verband dient allereerst de zuigelingen-
sterfte behandeld te worden. Daar de groote zuigelingen-
sterfte ook in Brabant tientallen jaren terug een algemeen
bekend verschijnsel 8) was, zijn vooral vanwege dit onder-
zoek, in de voorgaande tabellen betreffende de sterfte in de
verhchillende leeftijds]classen, ook de cijfers opgenomen vanaf
1915 t/m. 1921. Het zijn juist deze jaren, die tegenover later '
een opvallend hoog sterftecijfer te zien geven van de kin-
deren beneden den leeftijd van 66n jaar. Het bedroeg in
die jaren tusschen de 30 en 40 0/0 van het totaal aantal sterf-
gevallen.  Dat het percentage  in 1920 zelfs  46 0/0 bedroeg,  was
niet het gevolg van een hoogere zuigelingensterfte, maar
vond zijn oorzaak in het feit, dat het totaal aantal sterf-
gevallen in de overige leeftijdsklassen in dat jaar lager was.
Het omgekeerde geldt voor het lage percentage in 1918.

8)  Zie hiervoor de statistiek in: Verspreide opstellen op het gebied der volks-
gezondheid, door R. N. M. Eljkel blz. 12.
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Na 1921 varieerde het percentage der sterftegevallen van
kinderen beneden 66n jaar tusschen  de 13  en 22 0/0 van het
totaal aantal sterfgevallen, met uitzondering van de jaren
1925,1927,1929,1930, 1931 en 1940. Vbor de jaren
1929 en 1930 werd boven reeds het hooge sterftecijfer ver-
klaard, terwijl voor de overige genoemde jaren geen ver-
klaring kon worden gegeven, toename der sterfte door het
optreden van een bijzondere ziekte in deze jaren, viel uit
de doodsoorzaken niet af te leiden. In het jaar 1931 was het
geboortecijfer ook absoluut genomen hoog, hetgeen de
sterftegevallen onder de zuigelingen zal hebben beinvloed.
Veel waarde behoeft aan de gemelde uitzonderingsjaren niet
gehecht te worden, te meer daar na 1931 het sterftecijfer
voor deze categorie van personen opvallend stabiel gebleven
is, hetgeen de absolute sterftecijfers het beste doen uitkomen.
Van belang is de verhouding aan te geven tusschen het aantal
gestorven zuigelingen en het aantal levendgeborenen, deze
geeft het duidelijkste de sterftefrequentie aan. Onderstaand
overzicht geeft de sterfte van kinderen beneden 66Il
jaar per 100 levendgeborenen en toont tevens het aantal
doodgeborenen ook per 100 levendgeborenen, terwijl beidar-
lei gegevens vergeleken worden met. die voor het geheele
Rijk.

Aantal sterfgevallen Aantal doodgeborenen
van zuigelingen

Jaar '
'

Geldrop Het Rijk Geldrop Het RiJk

1932      4      van 1931 2.2 2.5

1933 4.7 t/m 1935 1.7 2.5

1934 5.4 gemiddeld 3.2 2.5

1935              4 4.8 2.5
4.5

1936 4.6 1.8 2.5

1937               1.7 3.8 4.5 2.5

1938 3.4 3.7 3.2          2.5

1939 4.3 3.4 2.4 2.5

1940             5 3.9 1.9 . 2.5

Wat de zuigelingensterfte te Geldrop betreft, valt dus op te
merken, dat deze vanaf 1932 tot en met 1935 met die van het
Rijk vrijwel overeenkwam, in 1937 en 1938 kwam deze onder
het cijfer van het Rijk te liggen, terwijl in de latere jaren
het zuigelingensterftecijfer te Geldrop per 100 levendgebo-
renen boven het Rijkscijfer steeg.
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Bij vergelijking der sterftecijfers van kinderen beneden 66n
jaar moeten we onderscheid maken tusschen de sterfte der
zuigelingen in de groote steden boven de 100.000 inwoners
en die in de plattelandsgemeenten. In de groote steden be-
droeg het sterftecijfer in het jaar 1939 per honderd wettig
geborenen 2.6, terwijl dit in de gemeenten 6p het Brabant-
sche platteland 4.7 bedroeg. Voor de gemeente Geldrop
waren de cijfers van 1937 en 1938 dus zeer gunstig.
Wat het aantal doodgeborenen betreft, geeft bovenstaand
overzicht aan, dat het cijfer voor Geldrop in de jaren 1931
t/m. 1940 meermalen onder het cijfer voor het Rijk lag, in
sommige jaren zelfs beteekenend lager, doch in 4 jaren ging
het cijfer voor Geldrop dat van het Rijk te boven. Niet-
tegenstaande het feit, dat deze uitzonderingen op zich niet
onbeteekenend waren, kunnen we zeggen, dat het aantal
doodgeborenen te Geldrop gering was.
Omtrent de sterftefrequentie in de overige leeftijdsklassen
kunnen we kort zijn. De meest voor sterfte gevoelige leef-
tijden zijn verder die van 1-4 jaar en van 60 jaren en
ouder. Voor de eerste groep was na 1926 over het algemeen
het aantal sterfgevallen aanzienlijk lager dan in de vooraf-
gaande jaren. Wat de groep der 80-jarigen betreft zien we,
dat na 1932 het aantal sterfgevallen toenam, het bedroeg
sindsdien ongeveer 10 per jaar, terwijl het in de vooraf-
gaande jaren steeds daaronder bleef, 9) relatief genomen
bedroeg het na 1932 ongeveer 12 0/0 en meer en in de vooraf-
gaande jaren soms zelfs belangrijk minder. Er valt dus te
constateeren, dat steeds meer Geldroppenaren een hoogen
leeftijd bereiken.
Het grootste aantal sterfgevallen vinden we in de klassen
der 60-79-jarigen. Tot 1921 werden de absolute en relatieve
cijfers overtroffen door die van de groep van personen bene-
den een jaar. Na 1921 valt in de groep van 60-79-jarigen de
grootste sterfte van alle groepen'waar te nemen, uitgenomen
in de jaren 1930 en 1931. Over het algemeen stierven na
1921 in deze groep 20-25 personen per jaar.
Thans zal worden nagegaan, welke de voornaamste doods-
oorzaken zijn geweest. .Het is wenschelijk om de doods-
oorzaken over meerdere jaren samen te vatten, omdat
daardoor, in verband met het geringe aantal sterfgevallen
per  jaar te Geldrop, toevalswaarnemingen worden vermeden.

9)  Voor het uitzonderingsjaar 1929 werd reeds een verklaring gegeven.
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In   dj fers In 96 96 voor het
Geldrop Geldrop Rilkin 1940

Febris typhoidta en Paratyphus 1.110)

Vlektyphus                                                                            -
Variola
Mazelen               7  1   0.17
Roodvonk -                                   -                                           -

Kinkhoest                                                            8          1            0.52
Diphterie 1          -             -
Influenza (griep)                         14     2      1.9
Pest
Tuberculose van de ademhalingsorganen en de

bronchiaalklieren                                                19 2.7 3.3

Alle andere tuberculose                            18       2.7       lA
Syphilis                                                              3          0.4
Malaria
Andere besmettelijke of parasitalre ziekten            6       0.8      -
Kanker en andere kwaadaardige gezwellen 100 14.4 14.8

Niet kwaadaardige gezwellen en gezwellen zonder
nadere aanduiding van at of nlet kwaadaardigheid 5 0.7

Chronlsch rheumatisme en jicht 2           -              -
Diabetes mellitus                               7      1        1.7
Chronisch of acuut alcoholisme - -

Andere alg. ziekten en chronische vergiftigingen   10      1.4
Tabes dorsalis en dementia paralytica 1            -              -
Hersenbloeding (embolie of trhombose)               43 6.2 77
Andere zlekten van het zenuwstelsel en van de

zintuigen                                                      14          2           -
Ziekten van het hart                        96     14      18
Andere ziekten van het vaatstelsel                           10          1.4        -
Bronchitis                                                                19           2.7           1.7
Pneumonle                                                              55 7.9 6.7

Andere ziekten van het ademhalingsstelsel
(uitg. tb.c.)                         7     1     -

Diarrhee en enteritis                       17 2.4 0.8

Appendicitis                                                    3 0.4 0.4

Ziekten van den lever. van de galblaas en van
de galwegen (ook galsteen)               7     1

Andere ziekten van de spijsverteringsorganen       9      1.3     -
Nephritis                                                       19 2.7 3.4

Andere ziekten van het urigenitaalstelsel        17     2.4    -
Septichaemie en puerperale infectie 1            0.5
Andere ziekten van de zwangerschap, de baringen

en het kraambed 5 0.7

Ziekten van de huid, van het onderhuidsch cel.
weefsel, v. d. beenderen en bewegingsorganen    6      0.8

10) Hieronder begrepen paratyphus. vlektyphus, malaria en andere besmette-
lijke ziekten.
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0          +              In cilfers In % 96 voor bet
Geldrop Geldrop Rilk in 1940

Aangeboren lichaamszwakte. aangeboren liohaams-
gebreken. vroeggeboorte e.a. (ultgezonderd bil
doodgeborenen)                                             60 8.6 4.8

Ouderdom                                                         30 4.3 6.7

Moord                                                           2 0.5 0.04

Gewelddadige dood (uitgezonderd moord en
zelfmoord)                                                   30 4.3 3J

Zelfmoord                                                                4           0.5           1.1
Niet of niet scherp omschreven doodsoorzaken      41 5.9 19.3

We zagen, dat het sterftecijfer vanaf 1931 tot en met 1940
vrij stabiel was gebleven, dit is aanleiding om alle doods-
aorzaken van deze jaren tezamen te nemen en hun onder-            -
linge verhouding na te gaan.
Wanneer we bovenstaand overzicht beschouwen, dan blijkt
daaruit, dat in verhouding met andere doodsoorzaken het
grootste aantal menschen gestorven was, tengevolge van
kanker, n.1.  14.4 0/0 van  alle sterfgevhllen, daarna  14 % ten-
gevolge van ziekte van het hart. Deze beide doodsoorzaken
hebben ook voor het geheele land de meeste sterfgevallen
tenge'volge, zooals de in percenten uitgedrukte verhouding    '
der doodsoorzaken betreffende het Rijk voor 1940 aangeeft.
Deze hierboven afgedrukte gegevens voor het Rijk bedoelen
alleen aan te toonen, dat de sterftefrequentie tengevolge
der respectievelijke doodsoorzaken voor de gemeente Gel-
drop in het algemeen overeedstemt met die voor het geheele
land. De cijfers betreffende de speciale doodsoorzaken voor
Geldrop, zijn in het algemeen iets te ongunstig, daar het per-
centage voor de categorie „niet of niet scherp omschreven
doodsoorzaken" voor Geldrop ruim 13 percent lager is dan
voor het Rijk, dit niet geringe verschil heeft dus de percen-
tages der overige doodsoorzaken voor Geldrop doen stijgen.

\ Het pleit intusschen voor de diagnostische kennis der te Gel-
drop gevestigde artsen, dat het percentage in deze categorie
in verhouding zoo veel lager was.
Een opvallend hooge of lage sterfte door een bepaalde ziekte
kwam te Geldrop niet voor. Wel vertoonen de ziekten, welke
kindersterfte tengevolge hebben, een iets hooger percentage '
voor Geldrop dan voor het land, zooals aangeboren lichaams-
zwakte e.d., diarrhee en enteritis, mazelen en kinkhoest. Dit
vindt voor het grootste deel zijn oorzaak in het feit, dat
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Geldrop een zeer hoog aantal kinderen onder de bevolkingheeft, doch ook voor een niet gerin% deel is hieraan schuld
het geestelijk ontwikkelingspeil der bevolking, die blijk geeftvan weinig begrip voor hygiene in het.algemeen en met een
zekere laksheid de ziekte der kinderen waarneemt, waar-door o.a. medische hulp te laat wordt ingeroepen.
Nadat we de sterftecijfers nader beschouwd hebben, uitgaan-de van het feit, dat de sterfte per duizend inwoners te
Geldrop na 1931 aanmerkelijk beneden het cijfer der Pro-vincie en het Rijkscijfer lag en dit verschijns61 weer het
gevolg was van het toenemen van het aantal inwoners en
het vrijwel constant blijven van het aantal sterfgevalleB per
jaar, blijft over de vraag, waarop moeilijk een nauwkeurigantwoord valt te geven, n.1. waarom sterven er te Geldrop
zoo weinig menschen?
Voor het grootste deel kan dit verklaard worden, zooals de
volgende paragraaf zal aantoonen, uit het feit, dat Geldropeen bevolking heeft met een abnormaal groot aantal jonge
menschen, terwijl de zorg voor de volksgezondheid ook hethare er toe bijdraagt, het aantal sterfgevallen zoo gering
mogelijk te doen zijn.

A
De bijzondere zorg, die te Geldrop besteed wordt aan de
volksgezondheid en de nauwe samenhang, die bestaat tus-schen de volksgezondheid en algemeen demografische facto-
ren als geboorte en sterfte, moge een korte onderbreking derzuiver demografische beschouwingen ten gunste van diebetreffende de volksgezondheid, voldoende motiveeren.
Iii 1938 werd te Geldrop een gemeentelijke geneeskundige
dienst opgericht, de eerste ten plattelande; in Brabant be-
.stonden slechts gemeentelijke geneeskundige diensten te
Eindhoven, Tilburg en Breda.
Het werk van dezen' dienst is o.m. zoo belangrijk, omdat hijdoor een oordeelkundige organisatie preventief werkt.
Er was te Geldrop, evenals op andere plaatsen, hoofdzakelijk
op particulier initiatief, het een en ander op het gebied der
volksgezondheid tot stand gebracht, o.a. werd in 1922 hetWit-Gele Kruis opgericht, dat belangrijk werk verricht en
grooten invloed heeft uitgeoefend op de daling van het
sterftecijfer voor zuigelingen, in 1925 werd door de werk-
liedenvereeniging het doktersfonds opgericht, dat toen het
geleidelijk goed georganiseerd werd, belangrijke vruchten
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afwierp voor de arbeiders en hun gezinnen, in 1932 kreeg
Geldrop een eigen ziekenhuis;  met de oprichting  van  den
gemeentelijken geneeskundigen dienst 11) werd de mogelijk-
heid geschapen om alle Ieemten, die op het gebied der volks-
gezondheidszorg nog bestonden aan te vullen.
In het kort samengevat zijn de werkzaamheden van den
gemeentelijken geneeskundigen dienst te Geldrop de
volgende:
le.  uitvoering der wettelijk voorgeschreven vaccinaties en

het  verstrekken van vitamine-tabletten;
2e.   keuring  van het gemeentepersoneel;
3e. uitbrengen van adviezen aan het gemeentebestuur in

zake alle vraagstukken de volksgezondheid betref-
fende;

4e. medische adviezen  aan het Wit-Gele Kruis;
5e. zoo groot mogelijke samenwerking met de vroedvrouw,

praenatale zorg;
6e.   de schoolartsendienst;
7e. medische schoolinspectie;
8e. het geven van lessen in hygiBne en wat daarmede

samenhangt, aan de meisjes der hoogste klassen der
lagere school;

9e. t.b.c.-prophylaxe, o.a. doorlichting;
10e. opsporen van kinderen, die voor buitengewoon ·lager

onderwijs in aanmerking komen;
1 le.   kinderuitzending: de bedoeling is jaarlijks 100 kinde-

ren gedurende den winter naar vacantie-kolonies uit
te zenden;

12e.   tandverzorging  voor  schoolkinderen;
13e. opsporen van kinderen met spraakgebreken en het

geven van lessen ter verbetering daarvan.
Dit zijn in korte trekken de hoofdlijnen, waarlangs de werk-
zaamheden van den G.G.D. zich bewegen. Het werk is dus
veelomvattend. De belangrijkste en tevens de omvangrijkste
onderdeelen zijn de schoolartsendienst en de tandverzorging
der sphoolkinderen. Wat de eerste betreft, deze gaat als
volgt ie werk: de verpleegster van den G.G.D. bezoekt aller-
eerst het kind thuis en stelt aan de hand van de door de

11) Bij de definitieve organisatie in 1943 is de naam gewijzigd in .,gezond-

heidsdienst". daar  de dienst zich onthoudt van geneeskunde in den strikten zin.

De armenpraxis, die aanvankelijk onder den dienst viel, is sindsdien daarvan

losgemaakt.
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moeder vdrstrekte gegevens een kort verslag samen betref-
fende den gezondheidstoestand van het kind, zijn omgeving.

etc. en brengt dat alles op kaart, dit wordt later aangevuld
met den uitslag van het onderzoek door den schoolarts, zoo
noodig wordihet kind door den huisarts of specialist behan-
deld, waarvan het resultaat weer op de kaart wordt aange-
teekend. Als regel worden de leerlingen van de eerste en
hoogste klas der lagere school onderzocht, zoodat vanaf de
oprichting van den G.G.D. nagenoeg geen enkel kind aan
het onderzoek kon ontsnappen en ieder kind gedurende denschoolleeftijd tweemaal volledig onderzocht wordt.
In 1941 kwam de tandverzorging voor schoolkinderen tot
stand; op dat moment waren er nog maar 15 gemeenten in
het land,  waar deze verzorging was ingevoerd; in Brabant
en Lingburg waren nog geen gemeenten, die op dit gebied
iets gepresteerd hadden. Dit onderdeel van den G.G.D. is  ·          lid van de Nederlandsche Vereeniging voor Sociale Tand-
heelkunde; de organisatie is geschied geheel en al overeen-
komstig de lijnen aangegeven door deze vereeniging, terwijl
jaarlijks vanwege laatstgenoemde vereeniging een inspectie

., wordt gehouden. In het eerste jaar werdenalle kinderen
der le klassen onderzocht, er werden 288 vullingen en 21
extracties verricht.

- Vermelding verdient  nog het gedegen t.b.c.-onderzoek;  in
1942 werden 1647 van de 1653 schoolkinderen volgens dereactie van Moro onderzocht, hierbij waren 216 positieve
reacties  (13.1 0/0). Er werden 1636 schoolkinderen doorge-
licht, waarvan bij 9 een afwijking werd,geconstateerd.
Typisch   bij den Geldropschen   G.G.D.   zijn: het onderzoek
naar spraakgebreken bij kinderen en de verbetering daar-van en de lessen in hygiline en wat daarmede verband houdt- aan.de meisjes der hoogste klassen.
Alle schoolkinderen ·worden op spraakgebreken onderzocht
door een speciale spraakleerares. De afwijkingen als stotte-
ren, stamelen, lispelen etc. worden daarna voor zoover
mogelijk verholpen.
De lessen in hygiline en wat daarmede verband houdt, is
iets keheel nieuws. Ter oriEnteering volgt hier een korte
inhoudsopgave van deze lessen. Nadat de grondslag is ge-
legd door eenig begrip bij te brengen over den bouw vanhet menschelijk lichaam, leeren de meisjes het verzorgen
van den zieke in huis, het uitkiezen van de ziekenkamer en
de inrichting daarvan, het opmaken van een bed, eenvoudige
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handgrepen bij de verpleging, zindelijkheid en verzorging
van de huid van den zieke. Zij krijgen op zeer eenvoudige,
bevattelijke wijze les over ziek-zijn en leeren waaraan men
sommige ziekten kan herkennen, voorzoover de leek en voor-
al de latere moeder dit moet weten. Zij leeren het opnemen
van temperatuur. Zij moeten leeren, hoe zij zich moeten wa-
penen tegen besmetting; zij leeren de hygi6ne van de klee-
ding, de hygiMne in huis, de beteekenis van den slaap, het nut
van lichaamsbeweging; zij krijgen onderricht in doelmatige
voeding, zij weten tenslotte alles wat een moeder moet weten
in verband,met de gezondheid van haar kind. Zij kunnen
een wieg hygi6nisch in orde maken, een zuigeling .aanklee-
den, een kind baden en verzorgen.
De practijk heeft uitgewezen, dat er voor deze lessen veel
belangstelling bij de meisjes bestaat. De lessen worden ont-
worpen door het Hoofd van den G.G.D. en het is de bedoe-
ling om deze lessen in boekvorm aan de kinderen mede
te geven.

Uit het behandelde blijkt, dat het werk van den Gemeente-
lijken Geneeskundigen Dienst veelomvattend is, dat de
organisatie met zorg is opgezet en een afgerond geheel
vormt. Deze organisatie is het werk van den Geldropschen
arts F. G. M. A. van Kimmenade; hij nam hiertoe het initia-
tief en bouwde de organisatie ondanks tal van moeilijkheden
aldus op. Reeds eerder had van Kimmenade zijn sporen
op het gebied der volksgezondheid verdiend door de oprich-
ting van een ziekenhuis te Geldrop en bij de organisatie van
het Geldropsche doktersfonds, dat later zal behandeld
worden. Geldrop is aan dezen arts veel dank verschuldigd
voor alles, wat hij op het gebied der volksgezondheid ter
plaatse heeft gepresteerd.
Het baarde geen verwondering, dat de Gemeentelijke Ge-
neeskundige Dienst te Geldrop de belangstelling trok, met
name van de burgemeesters der omliggende gemeenten. De
burgemeesters van Asten, Budel, Heeze, Leende, Maarheeze
en Someren trachtten na nauwkeurige kennisname van de
werkwijze en den opzet van den Gemeentelijken Genees-
kundigen Dienst te Geldrop ook voor hun gemeenten den
Geldropschen Dienst uitgebreid te krijgen. Na onderling
overleg werd in een vergadering der burgemeesters van
13 April 1943 besloten tot oprichting van een intercommu-
nalen Gezondheidsdienst Geldrop en. Omstreken. Later werd
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de kring uitgebreid met de gemeente Nuenen c.a. De samen-
stelling werd geregeld op den grondslag van het bepaalde
in   art.   130  sub..b.   der   gemeenteivet.   Op 5 November   1943
werd de regeling definitief vastgelegd en werd een rechts-
persoonlijkheid bezittend lichaam in het leven geroepen:
„Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Geldrop   en   Om-
streken". Deze regeling werd bij besluit van den Commis-
saris der 4Provincie   van 24 November 1943 goedgekeurd.
De organisatie werd beteekenend uitgebreid; aan den dienst
werden verbonden: 66n long-specialiste als schoolarts,  drie
verpleegsters, 66n diEtiste, den logopaediste, terwijl tandarts
Theunissen te Geldrop de tandverzorging der schoolkinderen
op zich nam. De Gemeentelijke Geneeskundige Dienst Gel-
drop werd per 1 October 1943 opgeheven.
Enkele cijfers mogen het omvangrijke werk van den nieuwen
dienst demonstreeren. 2500 huisbezoeken werden afgelegd,
2157 kinderen werden onderzocht, 253 kinderen werden naar
den huisarts verwezen, 4079 kinderen werden tegen diph-
terie ingespoten, in 24 scholen werden lessen gegeven inhygiidne en wat daarmede samenhangt. De tandverzorging
bleef in verband met de moeilijke verkeersomstandigheden -
nog  alleen tot Geldrop beperkt: 789 kinderen  der  le,  2e  en
3e klas werden onderzocht, 241 voor de eerste maal behan-
deld, 220 kregen. een verdere behandeling, er werden   1034
elementen gevuld. Dat alles in de periode van ruim 66n
jaar, n.1. vanaf de oprichting tot einde 1944.
In de komende jaren zal de dienst verder worden geper-
fectionneerd. Zoo ware het wenschelijk, dat de schoolarts
de leiding kreeg over de consultatie-bureaux, men beoogt
grootere samenwerking tusschen de wijkverpleegsters van
het Wit-Gele Kruis en den gezondheidsdienst, onderzoek
naar woningtoestanden en dergelijke meer.
Het strekt den initiatiefnemer-organisator en de medewer-
kers tot eer, dat de autoriteiten op het gebied der volksge-
zondheid bezig zijn met de uitwerking van plannen om over
het geheele land districtsgewijze tot oprichting over te gaan
van gezondheidsdiensten fen plattenlande.

§ 4.  Samenstetting der ·bevotking.
Nadat nu over de laatste twintig jaren de aard en de omvang
is vastgesteld eenerzijds van de toename der bevolking der
gemeente Geldrop door vestiging en geboorte en anderzijds
van de afname det bevolking door vertrek en sterfte, zal
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thans worden nagegaan, hoe de samenstelling der bevolking
op verschillende tijdstippen was, met betrekking tot den
leeftijdsopbouw en de verhouding tusschen het aantal man-
nen en vrouwen.

a)  De leeftijdsopbouw.
Onderstaand schema geeft aan, het aantal personen absoluut
en relatief genomen, behoorende tot de verschillende leef-
tijdsklassen van de totale bevolking der gemeente Geldrop
per 31 December 1941 , terwijl daarnaast in percenten staat
uitgedrukt, hoeveel personen van het totaal aantal inwoners
der provincie Noord-Brabant en het Rijk tot de respectie-
velijke leeftijdsklassen behoorden. 1)

Leefuld
Mannen Vrouwen Noord-Brab. Het RiJk

Aantal  In % Aantal  In % M. in % Vr. M. in % Vr.

0- 4 jaar 815 14.2

757 13.4   12.9   12.7 10.8   10.2

5.14 ., 1426 24.9 1395 24.Z 22.- 21.9 20.6 19.9

15·19 .. 542 9.2 512 9.2 9.7 9.7 9.5 9.2

20-44 „ 2017 35.3 2016 35.8 34.3 34.4 36.3 37.-

45-64  .. , 697 12.2 695 11.4 15.5 15.7 16.9 17.3

65 1. en meer 238 4.2 256 5.5 5.6 5.6 5.9 6.4               '

We constateeren dus direct, dat het percentage kinderen
van 0-4 jaar te Geldrop, zoowel voor jongens als meisjes
ongeveer 3.50/0 hooger ligt dan het percentage voor het Rijk,
terwijl  ook het percentage  voor de Provincie,   dat  in · ver-
houding met het Rijk hoog is, door dat van Geldrop voor
de  jongens· nog  met  1.30/0  en  voor de meisjes  met  0.7 0/0
wordt overtroffen.
In de groep van 5-14-jafigen is het percentage voor Geldrop
ten opzichte van het Rijk voor jongens en meisjes resp.
4.30/0 en 4.80/0 gunstiger, ten opzichte van de Provincie zijn
de percentages resp. 2.90/0 en,2.80/0 gunstiger. Wanneer we
zien, dat deze groepen van kinderen zoo talrijk onder de
Geldropsche bevolking zijn vertegenwoordigd, baart het
geen verwondering, dat het percentage der groep van 20-44-
jarigen ook hooger is dan dat der Provincie. In deze groep
moeten we immers de ouders der kinderen zoeken. Ook deze
gegevens wijzen er op, dat te Geldrop veel jonge gezinnen
wonen.

1)  De cijfers voor Noord.Brabant en het Rijk zijn uit het laar 1930.
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Als wij onderzoeken, sinds wanneer het jeugdige element
zulk een belangrijk deel der Geldropsche bevolking is gaan
uitmaken, dient allereerst te worden nagegaan, welke in-
vloed van de leeftijden' der inwoners van de arbeiderswijk
Tivoli uitgaat op den leeftijdsopbouw der geheele Geldrop-
sche bevolking. In het eigenlijke Geldrop woonden op
31 December 1941 9059 menschen, terwijl het aantal inwo-

-                     ners  der wijk Tivoli 2287 bedroeg, uitmakende  20 0/0  der
geheele bevolking behoorende tot de gemeente Geldrop.  ,
Onderstaande tabel geeft in absolute cijfers en in percenten
weer, het aantal personen woonachtig in het eigenlijke Gel-
drop en in de arbeiderswijk Tivoli, ingedeeld in de verschil-
lende leeftijdsklassen per 31 December 1941.

Geldrop z. Tivoli Tivoli
Leeftild -         '

Mannen   Vrouwen Mannen
 

Vrouwen
*

0- 4 jaar 583 12.9% 564     12.5 %   ;   232     19.5 % 193 17.6 %
5-14 „ 1087 24.- „ 1986 24.- „ 339  28.4 ..    309  28.3 .,

15-19 „ 469 10,4.. 468 10.4 .. 55,      4.6  -           44       4.·   ,20-44 „ 1505 33.2.. 1533  33.8 ., 504  42.3 ,, 491 44.9 ..-    45-64 „ 652 14.5,, 639 13.9 „    53   4.4 „  ' 46   4.2 .,
65 1. en meer 228    5.- „ 245 5.4 „ 10   .0.8 - 11  1.. A

Totaal 4524 100 % 4535 100 % 1193 100 % 1094 100 %

Het eigenlijke Geld;op heeft een evenhoog percentage kin-
deren beneden den leeftijd van vier jaren als de Provincie.
Daarentegen is in de leeftijdsklasse van 5-14-jarigen het
percentage nog twee percent en in die van 15--19 jaren is
het  0.7 0/0  hooger  dan het betreffende percentage  der  Pro-
vincie, terwijl alle overige percentages voor het eigenlijke
Geldrop lager zijn dan die voor Noord-Brabant.
In het eigenlijke Geldrop heeft 48 0/0 van de geheele bevol-
king een leeftijd beneden de twintig jaren, voor de Provincie
bedroeg dit percentage in 1930  44.5 0/0 en voor het Rijk 40 0/0.
In het oog vallend is de eigenaardige bevolkings-structuur
in de wijk Tivoli. De percentages in de verschillende groe-
pen wijken alle op abnormale wijze af van de voor de Pro-
vincie of het Rijk vermelde verhoudingen. Het meest opval-
lend is het percentage mannen en vrouwen in de leeftijds-
klasse 20-44 jaren,  dit  is  resp.  8  en  10.5 0/0 hooger  dan  dat
der Provincie. Het hooge aantal kinderen beneden de vier
jafen in deze wijk maakt, dat ook het percentage van deze
groep voor de geheele gemeente genomen, dat der Provincie
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te boven gaat. Ook de groep van 5-14-jarigen is in Tivoli
meer dan normaal vertegenwoordigd in tegenstelling met
die van 15-19 jaren, waarvan het percentage opvallend laag
is, het absolute cijfer spreekt hier nog duidelijker, ook voor
het buitengewoon geringe aantal personen boven de 45 jaren.
Daar nu het groote aantal personen, dat den leeftijd van
20 jaren nog niet had bereikt voor de geheele gemeente
genomen slechts t e n d e e l e   door de bevolkingssamen-
stelling in Tivoli is verklaard, zal thans door vergelijking
der gegevens van enkele tientallen jaren terug worden
nagegaan, sinds wanneer het aantal jeugdige personen is
toegenomen.
Onderstaande tabel geeft in percenten resp. op het totaal
aantal mannen en vrouwen het aantal personen van 0-19
jaren per 31 December van de volgende jaren:

Geldrop Zesgehuchten Noord-Brabant Het Ri}k
Jaar Man Vrouw Man Vrouw Man Wrouw Man Vrouw

1909 41.2 40.5 44.5 42.6 44.2 43.8 44.9 43.2

1920 46.2 43.5 43.1 45.3 45.2 44.7 43.3 41.5

1930 46.3 45.3 44.6 44.3 40.9 38.6
1941 48.3 473

In 1909 telde de gemeente Geldrop een minder dan normaal
aantal jeugdige personen. De percentages waren lager dan
die van Noord-Brabant en ook lager dan die van het Rijk.
Voor de gemeente Zes-Gehuchten is de verhouding ten op-
zichte van beide beter. In 1920 was de toestand geheel ver-
anderd. Het percentage der mannen ging dat van Noord-
Brabant en dat van het Rijk te boven. Het percentage der
vrouwen lag wel boven dat van het Rijk, maar nog niet boven
dat der Provincie. Voor de gemeente Zes-Gehuchten lag het
percentage der vrouwen in tegenstelling met 1909 boven dat
van Noord-Brabant en dat van het Rijk, terwijl dat der man.
nen beneden beide gedaald was. Dat in de gemeente Geldrop
het perc6ntage der mannen stgrker steeg dan dat der vrou-
wen,  n.1.  resp.  5  en  3 44  zal  mede z]JA oorzaak gevonden
hebben in een grooter aantal mannelijke dan vrouwelijke
geboorten. Een berekening van het totaal aantal geboorten
vanaf 1909 tot en met 1920 toonde aan dat er 74 meer mannen
dan vrouwen werden geboren (673 mannen en 599 vrouwen).
Daar de cijfers van sterfte, vestiging en vertrek niet ge-
splitst konden worden naar den leeftijd boven of beneden
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Deze pyramide toont duidelijk aan, op welke wijze de
bevolkingsopbouw naar den leeftijd veranderde op het einde
der twintiger jaren en in 1930.·

In 1920 inbegrepen de bevolking van Zes-Gehuchten.
In 1930 inbegrepen de bevolking van Tivoli.
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de 19 jaren, konden geen nadere oorzaken worden aange-
geven. Ten opzichte van 1920 was het percentage van jeug-
dige mannen in 1930 hetzelfde gebleven, voor de vrouwen
bedroeg het percentage in 1930 1.8 0/0 meer dan in 1920. Voor
het eigenlijke Geldrop moeten beide percentages veel hooger
geweest   zijn,   daar zij gedrukt   zijn.door   de   bevolking   der
wijk Tivoli, waar de gezinnen in 1930 geen, 66n, of bij uit-
zondering meer kinderen hadden. Zoowel voor mannen als
vrouwen lagen in 1930 de percentages boven die der Pro-
vincie en het Rijk. In 1941 waren de percentages voor jeug-
dige mannen en vrouwen te Geldrop weer met 2 % voor elke
eategorie toegenomen ten opzichte van die in 1930.

Leeftildsopbouw in percenten Toename of afoame der
van het totale bevolkingsci}fer percentages sinds vorige

Leeftijd per 31 Dec. der' volg. Jaren tellingen

19099 19202) 1930 1941 1920 1930 1941

0- 4 jaar 12.8 14.5 16.9 13.9 1.7 2.4 -3.-

5-14 „ 20.- 21.3 20.8 24.9 1.3      -0.5       4.1

15-19 „ 8.9        8.3       8.1  - 9.1 ,-0.6 -0.2 1.-
20-44 ,, 35.2 36.8 38.5 35.5 1.6        1.7       -3.-

45-64 „ 16.4 13.8 12.2 12.3 -2.6 -1.6           0.1

65 h en meer     6.7       5.3       3.5       4.3 -1.4 4.8       0.8

Bovenstaande tabel geeft duidelijk de verschuivingen aan
tusschen de verschillende leeftijdsgroepen op de vermelde
tijdstippen. De toename der jeugdige personen beneden de
20 jaren van 1909 tot 1920 was hooger dan in de volgende
perioden. Zij bedroeg voor de groep van 0-14 jaren 30/0,
terwijl de groep van 15-19-jarigen eenigszins was afge-
nomen. Dat. de groep van 20-44-jarigen toenam moet Ver-
klaard warden door de toename van gbhuwde mannen en
vrouwen elk met 42 0/0 sedert 1909. Dit correspondeert met
de vermeerdering der groep 0-14-jarigen. De genoemde
groepen namen bijna geheel toe ten koste van de groep der45-jarigen en ouder.
De hooge geboortecijfers in de jaren 1927, 1929 en 1930
hebben ongetwijfeld invloed uitgeoefend op de toename in
de groep van 0-4-jarigen, die 1930 te zien geeft. De toe-
name der groep van 20-44-jarigen op dit tijdstip moet opdezelfde wijze verklaard worden, als de toename die het

2) Geldrop plus Zes-Gehuchten. In 1930 en 1941 de bevolking van Tivoli
inbegrepen.
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jaar 1920 vermeldde; het aantal gehuwde mannen   en  vrou-
wen vermeerderde elk met  103.5 0/0.
In 1941 blijkt de onderlinge verhouding tusschen de ver-
schillende leeftijdsgroepen weer gewijzigd te zijn. Dit tijd-
stip geeft vooral een stijging te zien van de groep van-5-14-
jarigen; de geboortecijfers per duizend inwoners vertoonen
op het einde der dertiger jaren een geringe daling, waar-
door de daling in de groep van 0-4 jaren is beYnvloed, men
bedenke evenwel dat het percentage der betreffende groepin 1930 abnormaal hoog was door de zeldzaam hooge geboor-
tecijfers vooral in· dat jaar, zoodat de afname van het betref-
fende percentage nog geenszins beteekende, dat het lager
zou zijn dan de normale verhoudingen, het ligt altijd nog
beteekenend hooger dan dat der Provincie en dat van het

-               Rijk. Het groote aantal kinderen in de groep van 0-4 jaren
in 1930 moet de voornaamste oorzaak zijn, dat in 1941 de
groep van 5-14 jaren is toegenomen, deze kinderen zijn
door het ouder worden tot een hoogere Ieeftijdsklasse gaan
behooren. In het algemeen blijkt in 1941 een verschqiving
naar hoogere leeftijdsklassen te hebben plaats gehad.*

I,eeftijdsopbouw per straat.
Daar het materiaal er voor aanwezig was, kon een overzicht
samengesteld worden van het aantal inwoners par straat.
ingedeeld in de verschillende leeftijdsklassen.
De beteekenis van dit overzicht ligt hierin, dat er uit kan
blijken in hoeverre, getoetst aan de algemeene verhoudingenin de gemeente Geldrop, in bepaalde wijken of straten een
opvallende bevolkingssamenstelling naar den leeftijd valt te
constateeren. Hiervoor zijn twee tabellen gemaakt, de eene
geeft de bevolking haar de verschillende leeftijden in abso-
lute cijfers, de andere in percenten van de totale bevolking
per straat.
Beide tabelleh vullen elkaar aan. De absolute cijfers zeggen
weinig, of liever werken verwarrend, daar de eene straat
meer inwoners telt dan de andere, terwijl de tabel in per-
centen in het geheel niet laat uitkomen hoeveel inwoners
de eene straat meer heeft dan de andere. Onder deze tabel
zijn de percentages genoemd voor elke leeftijdsgroep eener-
zijds op de totale bevolking van het eigenlijke Geldrop enanderzijds op de totale bevoIking der wijk Tivoli. De abso-
lute cijfers geven een zeer duidelijk beeld van de samen-
stelling der bevolking in de wijk Tivoli. De straten vanaf
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de Zebrastraat behooren tot deze wijk. De Burgemeester ter
Borghstraat en Papenvoort hebben voor alle drie de leef-
tijdsgroepen beneden de twintig jaren een hooger dan ge-
middeld percentage. De Burgemeester ter Borghstraat is een
uitgesproken arbeidersstraat, terwijl in Papenvoort voor
800/0 arbeiders wonen. De Heggestraat en de Dwarsstraat, in
welke straten overwegend arbeiders wonen, hebben een hoo-
ger dan gemiddeld percentage van kinderen van 0-14 jaren.      •
De genoemde straten hebben alle pen groot aantal inwo-
ners, zoodat de specifieke arbeidersstraten een zeer groot
aantal jeugdige personen tellen. De volgende straten hebben
een hooger dan gemiddeld percentage in de groepen:
0-- 4-jarigen: Holst bevolking: 2/3 arbelders,   1/3 landbouwers.3)

Hoog Geldrop - 2/3 -       1/3

„ Goorstraat .      1/2        .       1/3

., Sluisstraat "      4/5       "

Riel en Putten , -      1/2       „      1/2

5-14-jarigen: Riel en Putten „      1/2        „       1/2         „

„ Laarstraat    „ 4/5 „
-             Mierlosche weg -     4/5       -

.               Eindhovensche weg ,, gemengde bevolking
5-19-jarigen: Parallelweg „    8/4 middenst. 1/4 arbeiders.

., Kievitstraat „     3/4 arbeiders, 1/4 landbouwers.

„ Hout     1/2 „ 1 2 „
15-19-jarigen: Goorstraat.

.          Sluisstraat

Tot het Centrum zijn te rekenen de volgende straten, welke
ongeveer een gelijk aantal inwoners hebben: de Kerkstraat,
Korte Kerkstraat, Langstraat en Heuvel. Deze hebben een
hooger percentage dan gemiddeld voor de groep 15--19
jaren. Deze straten hebben behalve de Korte Kerkstraat,
evenals het Bogardeind en deIr Nieuwen Dijk een hooger
percentage personen boven de 65 jaren. Deze beide
laatste straten ziin voor een deel ook tot het centrum
te rekenen. De personen, die in het St. Annagesticht
wonen, zijn bij de bewoners van het Bogardeind niet
begrepen. Ook de Laarstraat en de Heggestraat hebben een
hoog percentage personen boven de 65 jaren. Het hoog per-
centage voor deze groep in de H. Geeststraat, de Helze en
de Slachthuisstraat heeft weinig beteekenis, gezien het gering
aantal personen, dat in deze straten woont. Straten met een
abnormaal laag percentage jeugdige personen komen prac-

B)   De indeeling naar de maatschappelijke functie is geschat
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LEEFTIJDSOPBOUW PER STRAAT.

LEEFTIJD VAN PERSONEN:

STRAAT: 65 en totaal0-4   5-14  15-1920-4445-64
hooger bewoous.

Bogardeind    80 165 66 248 91 49 699
, Dwarsstraat          41   78   30  104  31   10   294 1Eindhovenscheweg      43  104  32  159  58  23   419 ·;

H. Geeststraat 36 7 19 13 8 56 "
Genoenhuls, Geijzenrool     13    25    18    31    19 7 113   ,
Goorstraat 68    82    48   136    59    24     417 4
Heggestraat 74    94    24   122    40    24     378 0Helze    11 17 7 22 8 6 71
Heuvel 8    17    15    48    31     7     126
Hofstraat 7 11 5 29 16     5      73
Hoog Geldrop 120 171    64 238 102 24     719
Hout      45 105 43 121 57 14 385
Hulst      86 141 54 217 75 17 590

z Kerkstraat    12 34 19 41 25 9 140
Kievitstraat 14    44    21    45    21     7     152
Korte Kerkstraat          16    39    19 .  58    27 1 160
Laarstraat   22 57 20 59 25 15 198
Langstraat   22 47 24 73 27 18 211
Molenstraat 2 10 6 31 22     4      75
Mierloscheweg   57 117 47 141 78 16 456Nieuwendijk    38 84 36 122 44 28 352
Nuenenscheweg  1 6 11 9        9        2          38
Papenvoort    97 193 85 211 90 22 698
Parallelweg    37 107 45 142 41 5 377
Riel en Putten          33   65   25   75   32   10    240
Slachthuisstraat 6 15 5    11     9     5      51
Sluisstraat    88 138 76 225 102    35     664
Stationsstraat 16    19    10 64 34* 9 152
Burgem. ter Borghstraat       79    180     67    176     67      13       582
Uitbreldingsplan 8 1 6    13     6     3      37

t Zebrastraat   21 31 - 46 3    --     101
Berenstraat   20 22 1 38 1 1 83
Bisonstraat   14 24 4 35 2 1 80
Neushoornstraat  23 39 4 54 13 5 138

Jaguarstraat -2--3-5
Tapirstraat 12 4 1 20 4 1 42
Leeuwenstraat 123 166    33 293 28 4 647
Panterstraat 48    76    19   102    13     5     263
Luipaardstraat   37 81 6 102 6  c 3 235
Tijgerstraat   41 57 6 87 9 - 200
Poemastraat                                   40          71           11        109            7 -- 238
Arnaudinaplein   42 69 10 107 10 1 239
Leenderweg 46 4     2    --    --      16

Totaal 1572, 2820 1034 3985 1358 441 11210

Hiervan wonen in Geldrop:  1147 2172 935 2990 1259 420 8923

In Tivoli: 425 648    99 995 99 21 2287

In het St Annagest wonen: 2    49.   32    53    136
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LEEPTIJDSOPBOUW PER STRAAT IN %.

LEEFTIJD VAN PERSONEN:

STRAAT: 65 en0--4 5-14 15-19 20-44 45-64 hooger

Bogardeind 11,5 23,6 9,4 35,5 13,- 7".-
Dwarsstraat 14,- 26.5 10.2 35,4 10,5 3,4
Eindhovenscheweg 10.3 24.8 7.6 38,- 13,8        5,5
H. Geeststraat 5.4 10.7 12,5 33.9 23,2 14J
Genoenhuis, Geilzenrool 11,5 22.1 16.- 27,4 16,8        6,2
Goorstraat 16.3 19,7 11,5 32,6 14,2        5,7

Heggestraat 19,6 24.9 6,3 32,3 10,6        6,3
Helze 15,5 24.- 9.9 31,- 11,2         8,4
Heuvel 6.4 13.5 11.9 38,1 24,6        5,5
Hofstraat 9.6 15,1 6.85 39.7 21,9 6,85
Hoog Geldrop 16.7 23.8 8,9 33,1 14,2 3,3
Hout 11,7 27.3 11,2 31,4 14,8 3,6
Hulst 14,6 23.9 9.1 36,8 12,7      2,9
Kerkstraat 8.6 24.3 13,6 29.3 17,8 6,4Kievitstraat 9.2     29.- . 13.8 29,6 13,8        4,6Korte Kerkstraat 10,- 24,4 11,9 36,2 16,9        0,6
Laarstraat . 11,1 28,8 10,1 29,8 12,6        7,6
Langstraat 10.5 22,3 11,4 34.6 12,7        8,5Molenstraat 2,7 13.3 8,- 41.3 29,3         5,4
Mierloscheweg 12,5 25.7 10,3 30,9 17,1        3,5
Nieuwendijk 10,8 23,8 10.2 34,7 12,5 8,-
Nuenenscheweg 2.6 15.9 28,9 23,7 23,7        5,2
Papenvoort 13,9 27J 12,2 30.2 12,9        3,1

Parallelweg 9.8 28,3 12,- 37J 10,9        1,3
Riel en Putten 13,8 27,1 10,4 31,2 13,3        4,2
Slachthuisstraat 11,8 29.4 9.8 21,6 17,6        9,8
Sluisstraat 13.2 20,8 11.4 33,9 15,4        5,3
Stationsstraat 10.5 12.5 6.6 42,1 22,4 5,9Burgem. ter Borghstraat 13,6 30.9 11,3 30,3 11,5 2,2
Uitbreidlngsplan 21,6 2.7 16,2 35,2 16,2 8,1Zebrastraat 20,8 30,7 -.- 45.5 3,-   --,-Berenstraat 24,1 26.5 1,2 45,8 1,2 1,2Bisonstraat 17,5 30.- 5,- 43,8 2,5 1,2Neushoornstraat 16,6 28.2 2,9 39.2 9,5 3,6
laguarstraat -,- 40.- -,- -,- 60,- -,-
TaI,irstraat 28,6 9,5 2.4 47,6 9,5 2,4Leeuwenstraat 19,- 25,7 5,1 45.3 4,3 0,6Panterstraat 18,3 28.9 7.2 38,8 4,9 1,9Luipaardstraat 15.7 34,4 2,6 43,4 3,6 1,3
Tijgerstraat 20,5 28.5 3,- 43,5 4,5 -,-Poemastraat 16.8 29,9 4,6 45,8 2,9     -,-Arnaudinaplein 17,6 28,9 4,2 44,7 4,2 0,4Leenderweg 25.- . 37.5 1 25.-   12,5    --.---   --.-
Geldrop zonder Tivoll: 12,9 24,3 10,4 33,2 14,5 4,7
Tivoli: 18,6 28,3 4,3 43,5 4,3 0,9
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tisch niet voor, uitgezonderd de Heuvel wat de groep van
0-14-jarigen betreft;  uit het percentage der groep  van  44--
65-jarigen en daarboven blijkt, dat hier in verhouding oudere
menschen wonen dan in de andere straten. Het lage percen-
tage jonge personen in (le Molenstraat, Hofstraat en in
Genoenhuis en Geijzenrooi kan wegens het geringe aantal
daar woonachtige personen buiten beschouwing blijven.
Voor de wijk Tivoli zijn de absolute cijfers z66 duidelijk, dat
ze geen commentaar behoeven.
Van economisch standpunt bezien kunnen we de bevolking
onderscheiden in twee groepen, n.1. de productieve en con-
sumptieve groep.
Tot de productieven worden gerekend de personen van 20-
54 jaren, tot de half-productieven de personen van 15-19
jaren en die van 55-64 jaren, tot de onproductieven of
consumptieven de personen van 0--14 jaren en die van 65
jaar en ouder.
Nevenstaande tabel I geeft een schematisch overzicht van
de onderlinge verhouding der verschillende leeftijdsgroepen
der totale bevolking op 31 December van de jaren 1909, 1920,
1930 en 1941.
Het meest opvallend is de toename der consumptieve groep
van 0-14-jarigen. Door een percentueele daling van de
groep van 65-jarigen en ouder is in de totale verhouding der
onproductieven sleclits een geringe wijziging gekomen. Het
totale percentage der onproductieven bedroeg op de genoem-
de tijdstippen resp. 39.5, 41.6, 41.2 en 43.1. In de perioden
van 1909--1920 en van 1930--1941 steeg het percentage on-
productieven met 20/0, terwijl het in de periode van  1920-
1930 vrijwel gelijk bleef. De half-productieve groep van
15--19-jarigen vertoont in al deze jaren geen wijzigingen
van groote beteekenis;  in  1930  was het percentage  met  0.6 %
gedaald om in 1941 weer met 1 0/0 te stijgen. Men bedenke
dat de totaal-cijfers der gemeente in 1930 en 1941 sterk
beinvloed zijn door de eigenaardige bevolkingsstructuur in
de woonwijk Tivoli. In 1930 woonden daar practisch uit-
sluitend kinderlooze, gezinnen, zoodat de percentages   der
0-14- en der 15-19-jarigen voor het eigenlijke Geldrop
hierdoor sterk gedrukt werden, terwijl het percentage der
groep van 20-54-jarigen in verhouding gestegen was.
Afzonderlijke cijfers omtrent den leeftijdsopbouw van de
bewoners der wijk Tivoli voor het jaar 1930 ontbreken, zoo-
dat met de totaal-cijfers van de gemeente moet worden
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volstaan. Wel was een splitsing der totaalicijfers mogelijk
voor het jaar 1941, doch voor dat tijdstip ontbreekt een
splitsing der groep van 20-64-jarigen in een groep van
20 4- en een van 55--64-jarigen, zoodat geen zuiver per-
centage der productieve groep kon worden verkregen.
Tabel II geeft nu een vergelijking van de verschillende leef-
tijdsgroepen der mannen voor het Rijk en de Provincie in
1930, en voor Geldrop zonder Tivoli en Tivoli afzonderlijk,
in 1941. Uit de verhouding van het aantal productieve krach-
ten, waaronder dan de groep der half-productieven van 55-
64 jaren inbegrepen, blijkt dat het percentage voor het eigen-
lijke Geldrop 5.5 lager ligt dan dat vali het Rijk en 2.1 lager
ligt dan dat der Provincie in 1930, het verschil zal in werke-
lijkheid grooter zijn daar het percentage productieven voorRijk en Provincie door het dalende geboortecijfer en het
toenemen van de oudere leeftijdsklassen moet zijn kestegen.Het percentage improductieven voor het eigenlijke Geldrop
bedroeg    41.9 0/0 tegen    40.5 %    voor    de    Provincie   jen
37.3 0/0 voor het Rijk. Het meest opvallende is wel de invloed,
die de abnormale percentages vooral in de groepen 0-14-
jarigen en 15-11-jarigen in Tivoli hebben op de percen-
tages van deze groepen voor de geheele gemeente. Het per-
centage voor eerstgenoemde groep in Tivoli is abnormaal
hoog, terwijl dat der laatstgenoemde groep abnormaal laag
is. Het percentage der half-productieve groep van 15-19-
jarigen bedroeg voor het eigenlijke Geldrop 0.70/0 meer dan
dat der Provincie, terwijl het percentage der onproductieve
groep van 0-14-jarigen 2 0/0 hooger ligt  dan dat der Pro-
vincie, hetgeen, zooals we reeds zagen, toe te schrijven is
aan het groot aantal kinderen in den leeftijd van 5--14
jaren. Dit wijst er dus op, dat een grooter dan normale arbei-
dersreserve klaar staat om in de komende jaren haar intrede
in het productieproces te doen en dat er thans ruim vol-

:            doende en dus goedkoope arbeidskrachten ter beschikking
staan. We zullen straks nog zien, dat het aantal jonge man-
nelijke arbeiders, dat in de Geldropsche fabrieken werkt,
inderdaad groot is;  50 % der mannelijke.arbeiders  is. onge:
huwd,  30 % daarvan is beneden den leeftijd  van 18 jaren.
b)   De verhouding tusschen het aantal mannen en vrouwen.
De'ze verhouding wijkt te Geldrop af Van de verhouding, die
het Rijk kent. De gemeente Geldrop heeft een mannen-
overgchot, terwijl het Rijk een vrouwen-overschot heeft.
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Voor het Rijk bedroeg in 1940 het aantal vrouwen op 1000
mannen 1003, voor de gemeente Geldrop bedroeg in 1941
het aantal mannen op 1000 vrouwen 1016. Op zich veidienen
deze cijfers weinig aandacht, doch wanneer wij de verhou-
ding tusschen het aantal vrouwen en het aantal mannen te
Geldrop enkele tientallen van jaren terug, bezien, consta-
teeren wij een geheel anderen toestand. In 1909 had de
gemeente Geldrop een opvallend groot vrouwen-overschot,

, dat in 1920 bijna en in 1930 en 1941 geheel verdwenen was,
zooals onderstaande tabel laat zien.
Er woonden in het jaar 1909 te Geldrop 1447 vrouwen en
1310 mannen, dus 137 meer vrouwen dan mannen, dit is
10 0/0  meer.  Dit  vrouwen-overschot  is  zeer  hoog.  Nu  is  een
gering vrouwen-overschot in Nederland normaal en steeds
aanwezig geweest. In 1909 bedroeg dit overschot voor het
Rijk 21 vrouwen op de duizend mannen. Het betreffende
cijfer, dat voor de gemeente Geldrop 100 bedroeg, is dus
abnormaal hoog. (De gemeente Zes-Gehuchten week ook af
van de normale verhoudingen, doordat ze een mannen-over-
schot had; wegens het weinige belang ervan wordt hieraan
geen aandacht besteed.)

1909                      1920      '
 

1930 1941

Leeftijd Geldrop        Zagehuchten      Geldrop     Zesgehuchten |    Geldrop     |     Geldrop

Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw

0- 4 jaar 168  185 75' 58 246 237  93   96  757 758 815  757

5-14 „ 259 262 125 114 433 394 135 143 956  903 1426 1395

15-19 „ 114 142  42    41 155 169 59 50  375 354 524  512

20-44  .,  466  519 183 171 599 637 262 216 1719 1730 2017 2016

45-64  „  206  241 86 91 296 294  83    96  549 539 697  693

65 j. en h.        97         98      35          25 103 123  32   37  155 158 238  256

Totaal 1310 1447 546 500 1832 1854 664 638 4511 4442 5717 5629

Toen werd onderzocht, hoe dit overschot ontstaan kon zijn,
bleek, dat er in 1899 ook een vrouwen-overschot aanwezig
was. Geldrop had toen 1291 vrouwen tegen 1231 mannen, dus
60 vrouwen meer dan mannen, omgerekehd is dit 49 vrouwen

-

per 1000 mannen meer, terwijl het Rijk een overschot had
van 25 vrouwen per 1000 mannen.
Ook in 1879 was er een overschot van 38 vrouwen per 1000         -
mannen, voor het Rijk was dit cijfer 23. Geldrop had dus
reeds sinds lang een belangrijk vrouwen-overschot. De toe-
name van het vrouwen-surplus in de periode van 31 Decem-
ber 1899 tot 31 December 1909, n.1. van 4.9 0/0 tot  10.5 0/0 is te
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merkwaardiger, daar in deze periode de bevolking slechtsmet 235 personen in totaal toenam, en wel met 156 vrouwen
en 79 mannen. Dit vrouwen-overschot is ontstaan, doordater in genoemde periode 60 mannen meer gestorven warendan vrouwen en er slechts 15 mannen meer werden geborendan vrouwen en verder door het feit, dat deze periode voorde mannen een vertrek-overschot en voor vrouwen een ves-tigings-overschot van resp. 27 en 28 opleverde. In totaal nam
het aantal vrouwen in deze periode toe met 179 en het aantal
mannen met slechts 79.1)
In de periode van 31 December 1909 tot 31 December 1920
is het vrouwen-overschot voor een groot deel verdwenen.De   volkstelling  van 1920 geeft   op: 1854 vrouwen   en   1832
mannen, er was dus een surplus van 22 vrouwen. Het groote
verschil van 1909 is verdwenen eerstens door een grooteraantal mannelijke geboorten dan vrouwelijke, dit verschil
bedroeg namelijk 74, terwijl de sterftecijfers over de geheeleperiode voor beide groepen ongeveer hetzelfde waren. Er
vestigden zich bovendien in genoemde periode ·219 mannen
meer dan er vertrokken, terwijl er een vestigingsoverschotvan vrouwen was van 128. Het vestigingsoverschot der man-
nen was dus 91 hooger dan dat der vrouwen. Het vrouwen-
overschot, dat in 1909 aanwezig was, werd dus door een
hooger aantal vestigingen van mannen dan vrouwen (91)en door een hooger gebo6rte-overschot voor de mannen (70)opgeheven. 2)
Het mannenoverschot op 31 December 1930 en 1941 bedroeg
resp. 69 en 88.
Wanneer we nu de tabellen op blz. 188 nog eens nader

1)  Het djfer der volkstelling van 31 December 1909 geeft 23 minder vrouwen
op dan dat der gemeente-administratie. il. resp. 1447 en 1470, terwill dat der
mannen door belde opgegeven 1310 bedraagt
Er stierven in het tijdvak van 31 December 1899 tot 31 December 1909: 355
mannen en 295 vrouwen, terwill in hetzelfde tiJdvak 461 mannen werden geboren
en 446 vrouwen. Er vertrokken 786 mannen en 862 vrouwen, terwijl zlch 759
mannen en 890 vrouwen in deze periode vestigden.
2) De djfers der volkstelling per 31 December 1920 en die der gemeate-administratie loopen nogal sterk uiteen. De gemeente.administratle geeft 16 meermannen en 30 minder vrouwen op. zoodat het vrouwen-surplus dan nlet meerbestaat
In het tijdvak van 31 December 1909 tot 31 December 1920 werden geboren
673 mannen en 599 vrouwen. Er stierven 355 mannen en 351 vrouwen. Ervestigden zich in genoemd tijdvak 1435 mannen en 1580 vrouwen. terwill ervertrokken 1216 mannen en 1452 vrouwen.
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bezien, blijkt, dat het mannen-overschot geheel op rekening
komt van de wijk Tivoli, die in 1941 1193 mannen en 1094
vrouwen telde, terwijl het aantal mannen en vrouwen voor
het eigenlijke Geldrop respectievelijk 4524 en 4535 bedroeg,
het eigenlijke Geldrop heeft thans dus nog een vrouwen-
overschot. Ook in 1930 komt het mannenoverschot geheel op
rekening van Tivoli, er waren daar n.1. 711 mannen en 643
vrouwen, terwijl het eigenlijke Geldrop een nagenoeg gelijk
aantal mannen als vrouwen telde, n.1.3795 en 3794.
We hebben eerder opgemerkt, dat het Rijk steeds een vrou-
wen-overschot heeft gehad. Het eigenlijke Geldrop heeft
thans een klein en in het verleden vaak een belangrijk
vrouwen-overschot gehad.
Deze verhouding, met die in het Rijk overeenkomende, zou
dus normaal zijn; toch is dit weer niet het geval, daar
Geldrop een plattelandsgemeente is. „Bekend is, dat tenge-
volge van de ruimere bestaansmogelijkheden het vrouwe-
lijke geslacht in stedelijke agglomeraties in verhouding veel
sterker aanwezig is dan op het platteland. Op 1 Januari
1940 kwamen dan ook op 1000 mannen in de groep gemeen-
ten beneden 20.000 inwoners (voornamelijk plattelands-
gemeenten) 971 vrouwen voor". 8)
Het grooter dan normale aantal vrouwen te Geldrop kan
verklaard worden door het industrieele karakter der ge-
meente; de textielindustie  kent vele werkzaamheden,  die
speciaal geschikt zijn voor vrouwenhanden. Behalve dat
deze industrie vrouwen van elders aantrekt, bewerkt zij op
de allereerste plaats, dat jonge meisjes niet buiten Geldrop C

behoeven  te  gaan  werken;  dit in tegenstelling met andere
plattelandsgemeenten, waar voor de jonge meisjes in de
plaats zelf geen werkgelegenheid is, zoodat zij vaak als
dienstbode in de stad gaan wonen en werken. We zagen
ook dat Geldrop meerdere dienstboden aantrekt.
Het mannenoverschot in Tivoli in 1930 is reeds vroeger ver-
klaard  door de kostgangers;   dat  in 1941 vindt zijn oorzaak
grootendbels in de aanwezigheid van 626 jongens tegen 546
meisjes beneden den leeftijd van 20 jaren.

8) 1. Diederich in: Problemen der samenvoeging van Zaangemeenten onder
kiding van Prof. Dr. H. N. ter Veen, Haarlem, 1941. biz. 43.
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§ 5. De gezinnen.

Het onderzoek naar.het aantal kinderen  in de gezinnen  te
Geldrop leverde een interessant resultaat op. Na al hetgeen
in dit hoofdstuk, speciaal bij geboorte en leeftijdsopbouw is
behandeld, zal dit geen verwondering wekken. Men kan het
beeld, dat onderstaande tabel betreffende het aantal kinde-
ren in de gezinnen te zien geeft als vanzelfsprekend gevolg
van het reeds eerder behandelde beschouwen, om welke
reden nadere verklaringen achterwege kunnen blijven.

Aantal gezinnen  in  0/0  op het totaal aantal  met:
Aantal kindera:

0  1   1   1   2  1   3  1  4  1  5  1   6  1 7 esm. 110:nmeer

Het Rlik 1930  | 23.2   22.7   19.7   12.8   8.2  5.3   3.4    4.7
N.-BraBant  19301 20.2 ]7.5 16.8 13.4 10.5 7.8 5.3 8.5
Geldrop 1941
Geldrop

zonder   13.1   17.7   17.7

14.5 11.4 8.1 6.2 9.5 1.8

Tivoll 1941 14.3 147 15.3 13.9 11.3 9.4 7.3 11.6 2.2
Tivoli  1941   . . 9.8 27.1 25.6 16.8 10.· 4.3 2.7 2.9 0.8

Het percentage voor het eigenlijke Geldrop 1)  gaat dat der
Provincie voor de gezinnen met drie en meer kinderen te
boven. Het verschil wordt bovendien grootei, naargelang de
gezinnen meer kinderen hebben. Bij de gezinnen van 4,5,
6,7 en meer kinderen zijii de verschillen tusschen beide ten
gunste van het eigenlijke Geldrop, resp. de volgende 0.8,
1.6,2 en 5.30/0. Vooral het laatste verschil is opvallend. Het
percentage voor deze groep is voor het eigenlijke Geldrop
bijna driemaal zoo hoog als dat van het Rijk. Het percentage
van de gezinnen met geen, 66n en twee kinderen ligt beneden
dat van Noord-Brabant en ver beneden dat van het Rijk.

1)   De methode van berekening maakte de percentages voor de gemeente Geldrop
een weinig ongunstiger ten opzichte van die van Noord-Brabant en die van het
Rijk. De percentages werden berekend aan de hand van het aantal inwonende
kinderen en stiefkinderen. Inwonend personeel en inwonende familieleden werden

niet bij het gezin gerekend. hetgeen wel door het Bureau voor de Statistiek is
gedaan voor de cijfers van het Rijk en de Provincie. Bovendien werden voor de
gemeente Geldrop niet als gezin beschouwd de gevallen, waarin personen bileen
leefden, die niet gehuwd waren of niet gehuwd waren geweest, terwijl het
C.B.S. onder gezin verstaat twee of meer personen, die in huiselijk verkeer met

-- elkaar leven. Om zoo zuiver mogelijk het aantal kinderen te verkrijgen is deze
methode in afwijking met die van het C.B.S..gevolgd. Het aantal gevallen van
samenwoning, zooals juist omschreven, bedroeg te Geldrop per 31 December 1941
39 met een totatal aantal van 129 personen, allen wonende in het elgenlijke

Geldrop.
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Vooral-dat der gezinnen met 0 en 1 kind ligt abnormaal laag.In Tivoli, waar 512 gezinnen woonden, dit is ongeveer K
van het totaal aantal gezinnen, hetgeen 2105 bedroeg, zijn
de percentages weer geheel anders. Vooral valt de tegen-
sielling in deze wijk op tusschen het percentage der gezinnenmet geen en dat der gezinnen met 66n kind. Dit laatste is
zeer hoog, evenals de percentages van de gezinnen met 2en 3 kinderen.

Indeeling van de gezinnen naar het kindertal over de
verschillende straten.

Bij een overzicht van de verdeeling der gezinnen naar hetaantal kinderen over de verschillende straten, dat wordt
gegeven om te doen zien of bepaalde straten of wijken op-
vallen door veel of weinig gezinnen met een bepaald aantal
kinderen, springt het in het oog, dat de Burgemeester ter
Borghstraat, de uitgesproken arbeidersstraat, een zoo groot
aantal gezinnen heeft met 10 en meer en ook met 7 en meer
kinderen, percentsgewijze resp. 4.4 (in 19.8 % van het totaal
aantal gezinnen in deze straat. Beide percentages liggen dusver bovenhet gemiddelde.
We zullen ons onthouden van een gedetailleerde besprekingder betreffende tabellen en ons bepalen tot de vermeldingvan de straten, welke een hooger dan gemiddeld percentagevan zeer groote gezinnen hebben, eerstens wat betreft het
aantal gezinnen  van:
7 tot en met 9, 10 en meer kinderen.

Dwarsstraat, Dwarsstraat,
Papenvoort, Papenvoort
Kievitstraat, Kievitstraat,
Parallelweg, Parallelweg,
Hoog Geldrop, Bogardeind,
Hout Genoenhuis en Geijzenrooi,
Nieuwendijk, Laarstraat,
Riel en Putten, Kerkstraat,
Sluisstraat, Goorstraat.
Uitbreidingsplan.
Verder verdient nog vermelding, dat de Kievitstraat geengezinnen telde met 0 en geen met 1 kind, terwijl de Kerk-
straat geen gezinnen had met geen kind.
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Indeeling van de gezinnen naar het kindertal over de
verschillende straten.

7 10 tot..1
STRAAT: 012345 6 t/m en  ge-

9 meer zinnen

Bogardeind                                                 & 9         20         23         18            8 12 8  14  4  126
Dwarsstraat 6 4 4 8 7 556348
Eindhovenscheweg 21   16   12   10    6 4 68184
H. Geeststraat 4 2 5-- 1- 1 -   13
Genoenhuts, Gelizenrool 144 21421 1  20
Goorstraat 81010613 6    8   8  2   71

Heggestraat                                               1 1          17          15         12            5            4            7          6        1         78

Helze 2    4    1    3    3    1   -1-   15
Heuvel 5 3 2 362 1  1 - 23
Hofstraat 5 1 3 3 1 1- 1 -   15

Hoog Geldrop           15  12  22  20  14  12  13  16  2 126
Hout 6    7    8    6   13 8 8 8 1   65

Hulst        10 15 17 19 12 16 8 10 1  108

Kerkstraat -55153 2 1 1   23

Kievitstraat - -4 9 1 1 16123
Korte Kerkstraat        2  9  5 3 2 5 1  3 - 30
Laarstraat 5 7 6 323 43235
Langstraat 961756 2  3 - 39
Molenstraat 1 3 3 4 1    1   -   1 -   14

Mlerloscheweg     18 13 16 13 8389290
Nieuwendlk   10 8 3 7  10 4 4 8 1  55
Nuenenscheweg 1 1 1 2 2- 1--      8
Papenvoort       14 18 15 10 15 14  8 19 3 116
Parallelweg ·                    17    11     9    12     5     2     4    9   3    72
Riel en Putten           5   4 7 4    6    9   --   6 --  41
Slachthuisstraat 3 1- -1 3-1-9
Sluisstraat                   14   21  , 21   14   12   13    6  16  2  119
Stationsstraat 8 4 5   10    1   -    2  - -   30
Burgem. ter Borghstraat 7 81510156 8  18  4   91

Uitbreidingsplan - 1 1 2- 1 - 1- 6
Zebrastraat     1 5 10 222 1    -  -     23

Berenstraat 2 4 7 5 1 - 1 --* 20
Bisonstraat 1 5 6 1 4- 1  --   18
Neushoornstraat 4984 2 1 1   2 -   31

Jaguarstraat
Tapirstraat           2  4  5  1  -  ----12
Leeuwenstraat    15 47 33 24 15 4 4 6 - 148
Panterstraat 4   12   12   15    2    2    2   4  1   54

Luipaardstraat 3   14   13   9 7 3  1  2-  52
Tijgerstraat 3   15   10    9    6    2   -1-   46
Poemastraat 7   10   17    7 3 5    2-1 5 2
Arnaudinaplein 8 14 999 3    1-1 5 4
Leenderweg      - - - - - - - -1 1

Totaal 277  374  374  307 241 172  131 200 39 2105

Waarvan in Geldrop:

1 .7   235   243   2:I   180   150   11:  .11   3:   1:':In Tivolt 50 , 139 131 51 | 22
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Indeeling van de gezinnen naar het kindertal over de
verschillende straten in %.

STRAAT: 0 1 2 3 4        5        6    7  m 1 0 e n9 meer

Bogardeind 15,1 15.9 18,2 14,3  6,3 9,5 6.3 11,1 3,2Dwarsstraat 12.5 8,3 8,3 16,6 14,8 10.4 10,4 12,5 6,2
Eindhovenscheweg 25; 19.1 14,3 11,9 7,1 4,8 7.1 9,5 1.2H. Geeststraat 30,8 15,4 38,4 - - 77 - 7,7 -
G*noenhuis, Geijzenrool 5,-     20.-      20.- 10. 5.- 20.- 10.- 5,- 5.-Goorstraat 11,2 14.1 14,1  8,4 18.3 8.5 11,3 11.3 2,8
Heggestraat 14,1 21,8 19,2 15,4 6,4    5,1    9,-   7,7   1.3
Helze 13,3 26.6 6.7 20,- 20,- 6,7 - 6,7   -Heuvel 21.7 13,- 8.7 13.- 26,1 8,7 4.4 4.4
Hofstraat 33,3 6,6 20,- 20.- 6,7   6.7 - 6,7   -
Hoog Geldrop 11.9        9.5      17.5      119       11.1         9.5     10,312.7        1,6Hout 9,2 10.8 12,3 9.3 20,- 12.3 12.3 12.3 1.6Hulst 9.3 13,9 15.7 17,6 11,1 14,8 7,4 9,3 0,9Kerkstraat - 21.7 21,7 4,4 21,7 13.- 8,7 4.4 4,4
Kievitstraat -  -  17,4 39.1  4.4  4.4 4.3 26,1 4.3Korte Kerkstraat 6,6 30,- 16,7 10.- 6,7 16.7 3,3 10.- -
Langstraat 23.1   15.4   2,6  17.9  12.8  15.4   5.1   7,7   -Laarstraat 14,3 20,- 17,1 8,6 3,7 8,6 11.4 8.6 5,7
Molenstraat 7.1 21,5 21,5 28,6 7.1 7.1 -

7,1   -
Mierloscheweg 20,- li4 17,8 14,5 8.9 3.3 8,9 10.- 2,2
Nieuwendijk 18,2 14.5 5.5 12,7 18,2 7.3 7.3 14,5 1,8
Nuenenscheweg 12,5 12.5 12,5 25,- 25.- - 12,5 - -
Papenvoort 12,1 15,6 12,9 8,6 12,9 12,1 6,9 16,3 2.6
Parallelweg 23,6 15,3 12,5 16,7 6,9 2,8 5,5 12,5 4,2
Riel en Putten 12,2 9,8 1·7,1 9,8 14,6 21.9 - 14,6 -Slachthuisstraat 33,4 11,1 - - 11,1 33,3 - 11,1
Sluisstraat 26,7 13.3 16.7 33.3 13 - 6,7 - -
Stationsstraat 11.8 17,6 17,6 11,8 10,1 10.9 5,- 13,5 1.7
Burgem. ter Borghstraat 7,7 8,8 16,5 11,- 16,5 6.5 8,8 19.8 4.4
Uitbreidingsplan - 16.6 16,6 313 - 16.6 -   16,6  -
Zebrastraat 4,4 21,7 43,5 8,7 8,7    8,7   4,3   -
Berenstraat 10,- 20.- 35,- 25,- 5,- - 5.-

c Bisondtraat 5,5 27,8 33,3 5,5 22,4 - 5,6   -
Neushoornstraat 12,9 29.- 25,8 11.9 6.5 3,2 3.2 6,5
faguarstraat     - - 100 - - - - „ -
Tapirstraat 16,7 33,3 41,7 8.3 -  - -
Leeuwenstraat 10,1 31.7 22,2 16.2 10,1 2.7 '2,7 4,3 -

. Panterstraat 7,4    22,2    22,2    27,8 3,7 3,7 3,7 7.4 1,9
Luipaardstraat 5.8 26.9 25,- 17,3 13,5 5,8   1.9   3.8   -
Tijgerstraat 6.5 32.6 21.7 19.6 13.. 4,4 - 2,2 -
Poemastraat 4,6 6,6 77,- 4.6 2.. 3,3 1,3 - 0.6
Arnaudinaplein 14,8 25.9 16,7 16,7 16.7 5,6   1.8         1,8Leenderweg     - - - - - - -  100r

Geldrop zonder Tivoll: 14,3 14,7 15,3 13,9 J 1.3 9,4 7,3 11,6 2,2

Tivoli: 9.8 27,1 25,6 16,8 10r 4,3 2.7 2,9
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§  6.   Kerkelijke gezindte.
De bevolking van het eigenlijke Geldrop is altijd voor bijna
100 0/0 Roomsch Katholiek geweest.
In 1920 bedroeg het percentage Roomsch Katholieken in de
toenmalige gemeente Geldrop  97.4 0/o.  In '1930 1)  was  dit  per-
centage gedaald  tof 88.9 0/0, hetgeen in hoofdzaak  toe  te
schrijven was aan de talrijke niet-katholieken onder de be-
volking in de wijk Tivoli. Door het toenemend aantal foren-
sen, hoofdzakelijk Philips-employ6e's, neemt ook het aantal
niet-katholieken in het eigenlijke Geldrop toe.

1909
 

1920 1930

m. w.   m. W. m.              vr.

Neder-Duitsch Hervormd          23   28   40   28 278 255

Remonstrant
Christelijk Gereformeerd 11
Doopsgezind                                                                        1
Evang. Luthersch , 22 1    27    26

Behoorehd tot Ger. Kerken                       11     5   110    92
Roomsch Katholiek 1279 1415 1777 1815 3988 3976

Oud Bisschop. Cleresie 1       1

Ned. Israeliet                                               1
Toteen andere Kerkgenootschap 42 1    17    21

Tot geen Kerkgenootschap                2              4      4     88     69
Totaal 1310 1447 1832 1854 4511 4442

In 1941 waren in Geldrop 4 R.K. Parochiekerken, en wel 66n
in het centrum, 66n in Zes.Gehuchten, 66n in Braakhuizen
en 66n in Tivoli. De kerk in Tivoli was een noodkerk, die
werd bediend door de Missionarissen van het H. Hart uit
Tilburg, deze kerk was opgericht bij het tot stand komen
van deze woonwijk in 1930. In 1941 bouwden de Missiona-
rissen een nieuwe kerk, die gelegen is op het grondgebied
der gemeente Eindhoven, vlak bij het Geldropsche grond-
gebied. Op i Januari 1942 waren in Tivoli 340 van de 512
gezinnen Roomsch Katholiek.
Voor de Ned. Duitsch Hervormde gemeente, die kerkelijk
onder de gemeente Nuenen ressorteert, bevindt zich te Gel-
drop ook een kerkgebouw, waarin de diensten door den
Domin6e uit Nuenen geregeld worden gehouden. Ook in
Tivoli vinden geregeld voor hen, die tot de Ned. Duitsch
Hervormde gezindte behooren onder leiding van genoemden
Domin6e diensten plaats.
1) Betrouwbare gegevens per later datum waren niet te bekomen.
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1             „.

§ 7.  De woninguoorziening.

Het vrij stationnaire aantal intoners, dat Geldrop in den
c               loop der vorige eeuw telde, heeft wat de woningvoorziening

betreft, in al die jaren geen bijzondere vraagstukken opge-leverd. In 95 jaren vermeerderde het aantal woningen
slechts met 283; in 1815 immers telde Geldrop 312 woningen,terwijl de woningtelling gehouden bij gelegenheid der volks-
telling  in  1909 het volgende aantal opgeeft:

Bew. Onbew. man vrouw totaal

Klein Braakhulzen          63        3 149 163 312
Groot Braakhuizen 141        3 312 336 648
Centrum · 376       6 831 897 1728

1               St Annagesticht              3       -          18          51          69
Totaal 583      12 1310 1447 2757

Er zijn zonder twijfel op genoemd tijdstip ruim voldoende
woningen geweest; dit blijkt niet alleen  uit het vermelde
aantal onbewoonde woningen, maar een berekening van het
aantal gezinnen op een sterkte van 5 personen zou een over-
compleet geven van 55 woningen. Daar deze gemiddelde ge-
zinssterkte voor Geldrop zeker te laag is genomen, moeten
in een groot aantal woningen slechts zeer weinig personen
hebben gewoond. In de volgende tien jaren, dus tot 31 De-
cember 1919, vermeerderde het aantal woningen met 87,
ofwel met 14.3 0/0, zoodat de totale woningvoorraad op laaist-
genoemd tijdstip 682 bedroeg. Deze toename houdt verband
met de stijging van het inwonertal, die in deze jaren van
eenige beteekenis werd in tegenstelling met de trage toe-
name in de vorige eeuw. Van 31 December 1909 tot 31 De-
cemher 1919 vermeerderde het aantal inwoners met 30.8 0/0,
n.1. van 2757 tot 3608. Dat op het einde der oorlogsjaren
het woningtekort in Geldrop niet al te nijpend was geworden- einde 1919 woonden 40 gezinnen bij andere in - was voor
een groot deel te danken aan de activiteit van het gemeente-
bestuur, dat in 1916 was overgegaan tot den bouw van 44
arbeiderswoningen in Groot Braakhuizen, waarmede de eer-
ste helft der huidige Burgemeester ter Borghstraat tot stand
kwam. Uit deze jaren dateeren ook enkele tientallen kleine      -
middenstandswoningen door particulieren gebouwd aan den
Parallelweg langs het spoor.
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Het woningtekort werd het volgende jaar reeds opgeheven.
De woningtelling per 31 December 1920 geeft 66 woningen
meer op dan die van 1919, n.1. 703 bewoonde, 3 leegstaande
en 42 woningen in aanbouw. Deze laatste woningen vormden
de tweede helfi der Burgemeester ter Borghstraat. Deze
straat, waarin in 1916 de N.V. Wollendekenfabriek „Neder-
land" haar fabrieken gebouwd had, werd in 1921 met den
bouw van de r.k. lagere school voor jongens geheel voltooid.
Deze straat met ruim negentig betrekkelijk nieuwe wonin-
gen, met aan weerszijden op de trottoirs flink gegroeide

boomen, maakt als arbeiderswijk een zeer goeden indruk.
De woningen zelf bevatten beneden 3 kamers en keuken met
waschhok, terwijl zich boven 3 slaapvertrekken bevinden,
zoodat ze voor niet al te groote gezinnen zeer geschikt zijn.
We hebben vroeger reeds gezien, dat deze straat uitmunt
door een groot aantal gezinnen met veel kinderen; in Januari
1942 woonden er 18 gezinnen met 7-9 kinderen en 4 met 10
en meer kinderen. Voor deze gezinnen zijn deze woningen
te klein, maar wegens een algemeen tekort aan woningen
voor zeer groote gezinnen zal hierin voorloopig weinig ver-
andering kunnen worden gebracht. Het gemeentebestuur
heeft  tot  taak dit probleem  op te lossen; de oorlogsomstan-
digheden maken echter het bouwen in het algemeen prac-
tisch onmogelijk, zoodat de oplossing van dit probleem tot
na den oorlog zal moeten wachten.
Van het totaal aantal woningen, dat de woningtelling einde
1919 opgeeft, waren er 581 waarin geen nering of bedrijf
werd uitgeoefend, 86 waarin dit wel het geval was, terwijl
nog 12 vrije of dienstwoningen en 3 noodwoningen worden
vermeld.
Tabel I op blz. 210 geeft een overzicht van het aantal, dat
op genoemd tijdstip werd bewoond door eigenaars en door
hutirders. Van het aantal woningeh, .uitgezonderd de vrije
of dienstwoningen en de noodwoningen, in totaal 667, waren
er 260 bewoond door eigenaren, d.i. 39.o/8. Deze verhouding
kwam vrijwel overeen met die in andere soortgelijke Bra-
bantsche gemeenten, voor Oisterwijk bedroeg het 33 0/0, voor
Goirle  34 44 in vergelijking met Mierlo  was  het  laag,  hier
bedroeg het percentage 46.6 en voor het ongeveer 900 meer
zielen tellende Valkenswaard 59.3 0/0.
Uit het genoemde percentage voor Geldrop valt dus in ver-
houding met enkele andere plaatsen geen conclusie omtrent
geringere of grootere individueele welvaart af te leiden.
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S  TABEL. I TABEL 11.0
Woningen zonder nering of bedrijf

BEVOLKING  PER  1  IANUARI  1919: 3524 ingedeeld naar de huurklassen.
per week Geldrop Someren Mierlo' Goirle  V'waard

Woningen zonder nering of bedrilf                                O       f     1         83 406 262 142       5bewoond door eigenaars 194 f 1. f          1.25            79                  29             89        120               13bewoond door huurders 387 f 1.25 f     1.50      51          14       82    151onbewoond -  f 1.50 f 1.75 72 9 55 80 57totaal 581
f           1.75          f           2.                   19                       5                18            12              117f 2. f 2.25 46  1 15 28 116Woningen met nering of bedrilf f 2.25 f 2.50 20 5 10 27 24bewoond door eigenaars                    66             f    2.50 f 2.75 28  1 10 10 74bewoond door huurders                    20             f    2.75    f    3.        37          1       12      4       98onbewoond -  f 3. f 3.50 27  3 26 10 30totaal    '     86 f 3.50 f 4. 46  2 3 5 4 3

Vrlje of dienstwoningen                                                  12                       per  jaar :

Noodwoningen f 225. f 250.   5   3   1 1
f 200.  f 225.   7   2  7 1  15

bewoond door eigenaars f 250. £ 275.   12   12218bewoond door huurders                     3              f 275. f 300.              4totaal                                               3      f 300. f  350.       22         1       2     5      16
f 350. f 400.   6          3   4Algemeen totaal der woningen 682     f 400 f 450.     5          2.5 5
f 450. f 500. .2   1
f 500. f 600.   1         2  19
f 600. f 700.   5         3   1
f 700. f  800.        4                      3       2
f 800. £ 900.   5   1   1 3   4
f. 1000. e.m. 1                       3      23

581 475 597 626 685      '
Aantal woningen met nering of bedrijf:

86 172 133    70    208
Algemeen totaal 667 647 730 696 893



Van de 581 woningen zonder nering of bedrijf, werden naar
de huurklassen onderscheiden 508 arbeiders-, 57 midden-
standswoningen en 16 woningen voor meer gegoeden. In de
nevenstaande tabel II worden onder de klassen van f 0-4
per week de arbeiderswoningen bedoeld, onder de eerste
negen klassen der jaar-huren de middenstandswoningen en
onder de volgende vier, die der meer gegoeden. Uit deze
tabel-blijkt, dat in de vier laagste klassen dus van f 0-1.75
de meeste arbeiderswoningen vielen, op het totaal der arbei-
derswoningen bedroeg dit 56 %. Een vergelijking met enkele  .
andere gemeenten doetzien, dat te Someren en Mierlo, die een
nog sterker plattelandskarakter hebben, het aantal woningen
in de laagste huurklasse dus van f 0-1 heel sterk de over-
hand had. Het wonen was daar in het algemeen goedkooper
dan te Geldrop, dit blijkt uit de grens, (lie volgens het ver-
slag der woningtelling tusschen de arbeiders- en midden-
standswoningen voor Someren en Mierlo resp. lag na de
vierde en na de achtste klas. Hiermede dient men rekening
te houden, wanneer men in het feit, dat de Geldropsche
arbeiders in verhouding in duurdere en daarom kwalitatief
betere woningen huisden, een maatstaf zou willen zien voor
grootere' welvaart. Sterk afwijkend van de gegevens
voor Geldrop zijn die voor Goirle en Valkenswaard.
Beide gemeenten zijn plattelandsgemeenten met eigen
industrie; in Goirle vielen heel wat meer woningen onder
de vier laagste klassen dan te Geldrop, terwijl in Valkens-
waard, dat toen reeds een 200-tal woningen meer telde, bijna
geen woningen onder de vijfde klas vermeld worden. De
scheiding tusschen arbeiders- en middenstandswoningen viel
bij Goirle na de achtste en bij Valkenswaard evenals te
Geldrop na de elfde klas. Dat er in Geldrop zoo weinig
woningen waren met nering of bedrijf in tegenstelling met
Someren, Mierlo en Valkenswaard moet hierdoor verklaard
worden, dat in de twee eerstgenoemde gemeenten onder
deze categorie de boerderijen vielen, terwijl voor Valkens-
waard het hooge aantal verklaard moet worden door het
toentertijd groot aantal thuiswerkende sigarenmakers. Dit
hooge cijfer heeft mogelijk invloed gehad op het lage cijfer
in de eerste 4 klassen van de categorie woningen zonder
nering of bedrijf.
Van belang voor de woningen was het feit dat in 1914 de
gemeente Geldrop aansluiting kreeg aan het electrische net.
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Op 1 November van dat jaar waren zeven woningen aange-
sloten, einde 1915 bedroeg dit getal   74   en   in  1918:   180,
De 8nnexatie der gemeente Zes-Gehuchten deed het aantal
woningen met 255 stijgen. Een der oorzaken van deze
annexatie was, dat de gemeente Geldrop de neiging ver-
toonde zich op het gebied dezer gemeente uit te breiden.
Daar kwam nog bij, dat in de twintiger jaren een
uitbreidingsplan voor Braakhuizen ontbrak, zoodat het
min of meer geYsoleerd liggende Braakhuizen als
wooncentrum weinig aantrekkingskracht uitoefende, of:
schoon het gemeentebestuur door den bouw van de
woningen in de Burgemeester ter Borghstraat de uitbrei-
ding in die richting stimuleerde. Eerst in het begin der der-tiger jaren toen hier een r.k. kerk was gebouwd en een
lagere school voor meisjes en aan de hand van een uitbrei-
dingsplan verschillende straten werden aangelegd, begonnen
deze Geldropsche gehuchten een goed geheel vormend woon-

, centrlim te worden, dat met de toekomstige uitbreiding van
Geldrop een steeds grootere beteekenis zal krijgen. Wegens
de gesteldheid van den bodem kon Geldrop zich behalve in
Braakhuizen niet uitbreiden, tenzij op het grondgebied der
voormalige gemeente Zes-Gehuchten. De lage grontlen ach-
ter de Langstraat en 't Bogardeind tot aan den Dommeloever
maken bebouwing economisch niet mogelijk wegens de extra
kosten, die met het bouwen aldaar gepaard gaan. Op het
uitbreidingsplan, dat in 1942 tot stand kwam, is op deze gron-den een toekomstige bebouwing niet geprojecteerd. Met de
gronden achter de Kerkstraat en Helze in de richting vanhet kasteel is het niet veel beter gesteld. 1) Het genoemde
uitbreidingsplan heeft hier alleen en dan nog uitsluitend om
verkeers-technische redenen den weg geprojecteerd, die
ongeveer parallel loopend met de Kerkstraat den Mierlo-
schen weg met den Nieuwendijk moet verbinden. Het gevolgvan deze slechte bodemgesteldheid is dus dat het oude cen-trum een soort taille blijft vormen met de drie parallel 100-
pende straten: de Langstraat, Kerkstraat en den nieuw
geprojecteerden verbindingsweg, terwijl aan de beide uit-,

1)  Naast het kit, dat de gronden voor een groot deel om economische redenen
niet te bebouwen zijn, houdt het gemeentebestuur hier voor een deel bewust het
bouwen tegen, om het kasteel met naaste omgeving buiten een aaneengesloten
bebouwing te houden. Hiermede houdt verband het verb&1 om aan de noordzijde
van den nieuw geprojecteerden weg huizen te bouwen.
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einden van deze taille de bebouwing zich waaiervormig
voortzet.
De toename der woningen in de voormalige gemeente Zes-
Gehuchten in de twintiger jaren komt duidelijk tot uiting
bij een vergelijking van het aantal woningen per 31 Decem- ..
ber 1920 en per 31 December 1930 voor elk gehucht afzon-
derlijk vermeld.

1920 1930

bew. onbew. bew. oam

Hoog Geldrop-Papenvoort 118 199       8

Hulst                                                    47                                89             6
Hout                                                          44                                   61
Genoenhuis        9    • 13
Geilzenrooi                                          8                               6
Riel en Putten                   20                43      1
Verspreide huizen                       9                     17        1

|      255 | | 428  |    16

In de voormalige gemeente Zes-Gehuchten nam het aantal
woningen dus met 189 toe, terwijl de toename in de periode
van 1909-1920 slechts 38 had bedragen. Het aantal woningen
was in Geldrop zelf (incl. Braakhuizen) in de periode van
31 December 1920-31 December 1930 vermeerderd met  333;
er waren n.1. in het eigenlijke Geldrop_op dien datum 1034
bewoonde woningen, 40 leegstaande en 7 in aanbouw. De
toename van het aantal woningen in de voormalige gemeente
Zes-Gehuchten  was   dus in verhouding niet onbeteekenend,
het bedroeg op het totaal 36.2 %. De toename was het sterkst
in de gehuchten Hulst, Hout en vooral in Hoog-Geldrop (incl.
de buurtschap Papenvoort). Vanuit de Laarstraat bereikt
men laatstgpnoemd gehucht via den „kleinen tunnel" onder
het spoorwegviaduct. De Laarstraat is tot het viaduct aan-
eengesloten volgebouwd, terwijl direct na het viaduct de
huizen van Hoog Geldrop hier en daar onderbroken aan-
sluiten. De woningen staan hier practisch alle langs de
hoofdstraat, welke langs de r.k. kerk doorloopt over de
buurtschap Papenvoort om met een groote buiging uit te
komen bij het viaduct aan den rijksweg naar Eindhoven.
Dit gehucht is de kern der voormalige gemeente Zes-
Gehuchten, waardoor het aantal economische instellingen als
werkplaatsen en winkels (zie tabel III), dat grooter is dan
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TABEL III.

WONINGEN jf , 0 6 1 44 in de gemeente werkelijke woon-

BEVOLKING

l i d,          1             1          ·i            :1         1,
0 _ plaats hebbende wonende:

PER 31 DEC.
7        1    .    1      0,1%             E1       i       i·i     11     il      8 1    '· ···:r·,- In de woningen                            i

1930 in diversei j 1 111
1" -                i                i«             2  :         .     0          i.1 i

g....ten wijken

a#& 02 84          K D Man Vrouw Man Vrouw

Geldrop 1034    40     7    37 4 2    19    62   100    73 150 2565 2578

.St. Annagesticht                                   1           1           1     1    25    62
Hulst 89     6           2                       23     4    21 8 230 221

V,°Agn,21 rop
+ 199 8 6 3 1 1    30    19    25    25                525   513

St. Brigidagesticht                                                                                       6
Hout    61    2     15 7 17 5 170 144

Genoenhuis                                 13                                                                                                  12                         12                                                     43          32
Geijzenroolj   6         5 5     21 19
Riel 39 1  1     19 1 18 1 97         87

De Puttes                4                                            4           4                        19    14
Tivoli 458    56                         1                               5 766 718

Verspreide huizen 17 1 1     3                        8            4     1                 50    48

1920 112 8    51 7 5 20 179 131 180 196    25    68  4486  4374   2
01
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in de overige gehuchten, verklaard moet worden. Enkele
fabrieken liggen hier, n.1. de „Serva" en de nieuwe fabrieken
der „Vermeta" en „Casco".
Ook dit gedeelte der voormalige gemeente Zes-Gehuchten
heeft ondanks de meerdere nieuwe woningen nog een uit-
gesproken landelijk karakter met een geheel andere sfeer
dan het oorspronkelijke Geldrop; in hoofdzaak wordt   dit
veroorzaakt door de boerderijen, die men hier en daar tus-
schen de burgerwoningen aantreft. De meeste gehuchten zijn
nog duidelijk afzonderlijke eenheden, ofschoon Hulst en
Hout door de bebouwing van uit het centrum in beide rich-
tingen geleidelijk uit hun isolement worden opgeheven.
In Hulst langs den rijksweg ligt de landbouwmachinefabriek
van Zweegers, in Hout de sigarenfabriek van Hegering. De
gehuchten Genoenhuis, Geijzenrooi, Riel en Putten zijn
groepen van boerderijen. In de twintiger jaren werden langs
den Rielschendijk een twintigtal arbeiderswoningen ge-
bouwd. Deze slecht gebouwde woningen zihi architectoni-
sche wanproducten.
Aan de hand van de gegevens der woningtelling, gehouden

.op 31 December 1930 ter gelegenheid der volkstelling (tabel
III), komt de woonstructuur van het oorspronkelijke Geldrop
ten opzichte van die, der voormalige gemeente Zes-Gehuch-
ten duidelijk tot uitdrukking. De meeste fabrieken bevinden
zich   in het centrum van Geldrop; in Braakhuizen liggen
slechts de fabrieken der N.V. „Tweka" en der firma A. v. d.
Heijden & Zoon, beide langs den Mierloscheweg, terwijl in
de Burgemeester ter Borghstraat de N.V. Wollendeken-
fabriek „Nederland" gevestigd is. Ook de meeste win-
kels, werkplaatsen, kantoorgebouwen, Fafd's kan men in
het centrum aantreffen; slechts enkele kruidenierszaken
en caf6's zijn in Braakhuizen gevestigd. Het oude centrum
is dan ook in alle opzichten nog steeds het middelpunt der
economische bedrijvigheid.
In het begin 1942 bedroeg het aantal woningen te Geldrop
(uitgezonderd die in de wijk Tivoli) ongeveer 1600. De toe-
name sedert 1930 was dus niet groot, het bedroeg ongeveer 75.
Bij de woningtelling in 1930 stonden 56 woningen leeg, ter-
wijl er 8 in aanbouw waren, zoodat op genoemd tijdstip de
woningvoorraad miim voldoende-was. De geringe toename
sedertdien moet verklaard worden uit het feit, dat Geldrop

, zonder Tivoli na 1930 telken jare een vertrek-overschot had,
zoodat alleen vraag naar woningen van de zijde der te
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Geldrop gehuwden en van de weinige zich aldaar vestigende
gezinnen kwam.                                             -
Was het aantal woningen in deze jaren slechts weinig ver-
meerderd, de qualitatieve verbetering van den woningvoor-
raad is in de laatste 12 jaren van groote beteekenis gew6est.
Allereerst moeten genoemd worden de belangrijke alge-
meene technische verbeteringen. De aansluitingen aan het
electrische net namen steeds toe, op i Januari 1940 bij den
verkoop van het gemeentelijk electriciteits-distributiebedrijf
aan de P.N.E.M. waren er 2103 aansluitingen met een jaar-
verbruik over 1939 van 653083 kwu., zoodat alle woningen,
behalve de boerderijen in Genoenhuis en Geijzenrooi over
electrisch licht beschikken. In 1925 was het Gemeentelijk
Gas- en Waterleidingbedrijf tot stand gekomen; het gas en
water worden betrokken van de bedrijven van de gemeente
Eindhoven. De aansluitingen aan de waterleidingen bedroe-
gen  einde   1942 in totaal 1376, zoodat  nog   + 225 woningen
geen waterleiding hebben, dit zijn voornamelijk de boerde-
rijen en de verder afgelegen woningen. Het totaal verbruik
aan water bedroeg in 1942: 137637 M3. De gasaansluitingen,
die hoofdzakelijk beteekenis hebben voor kookdoeleinden,
bedroegen einde   1943:   887  met een jaarverbruik  over  1942
van 619812 M3.
In 1933 was het gemeentebestuur overgegaan tot 1et aan-

-           brengen van een rioleering voor practisch het geheele cen-
trum, een werk dat de belangrijke kwestie van een behoor-
lijken waterafvoer voor het voornaamste deel der gemeente
afdoende regelde.
Deze technische verbeteringen, van groot belang voor degoede huisvesting, waren tenslotte normale eischen, die de
moderne mensch aan zijn woning mocht stellen. Van meer
beteekenis was de qualitatieve verbetering van den woning-
voorraad door den afbraak van een groot aantal oude
huizen, die vervangen werden door nieuwe comfortabele
woningen. Door deze vernieuwingen heeft Geldrop op meer-
dere punten een geheel ander aanzien gekregen. Zoo ver-
rezen aan den Nieuwendijk tegenover de r.k. kerk en in de
Korte Kerkstraat een tiental moderne winkels met ruime
bovenwoningen, zoodat de ingang der Stationsstraat aan
weerszijden door deze wjnkels aanmerkelijk verfraaid is.

-        Uit deze jaren dateeren ook de landhuisjes en de midden-
standswoningen aan den rijksweg naar Eindhoven, die
de gemeente een jong en welvarend karakter geven.
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De Stationsstraat werd in deze jaren nog volgebouwd
met grootere villa's en alleenstaande huizen; deze straat,
waarin alleen open bebouwing is toegestaan, heeft met
haar mooi geboomte het karakter van een villawijk.
Ook op den Heuvel maakten de nog resteerende zeer
oude woningen plaats voor een viertal fraaie middenstands-
woningen, zoodat de Heuvel thans met de groote heeren-
huizen een mooi harmonisch plein. vormt, waarop het maga-
zijn en kantoor der N.V. Wollenstoffenfabriek v/h. A. v. d.
Heuvel en Zoon geenszins storend werkt. Het is de vraag
of he groote kiosk, die midden op het plein staat en op -
zich mooi is, den Heuvel als geheel versiert. De Heuvel met                -
de Hofstraat, welke laatste de verbinding vormt tusschen
den Heuvel en den Mierloschenweg en de inrijlaan tot het
kasteel, zijn in meerdere opzichten het centrale punt van
Geldrop. In de Hofstraat bevinden zich het Gemeentehuis,
-  eenvrij oud heerenhuis,  dat niet fraai  is  -  en het post-
kantoor.
Door een nieuw postkantoor, waarvoor de plannen reeds in
een ver gevorderd stadium verkeeren en een nieuw gemeen-
tehuis, dat binnen enkele jaren tot stand moet komen, kan
de gemeente voor deze belangrijke publieke diensten een
paar mooie gebouwen rijker worden. Mooie oude gebouwen
zijn  er in Geldrop geen, uitgenomen het kasteel; het kasteel
is door het hooge geboomte, dat het omringt, vanaf den
openbaren weg niet zichtbaar, zoodat het door deze geiso-
leerde ligging geen geheel. vormt  met het overige  deel van
het centrum.
Het eenige gebouw van beteekenis, dat oud kon zijn, doch
het niet  is,• is  de  r.k.  kerk, deze dateert eerst uit het einde
der vorige eeuw. Deze mooie koepelkerk maakt, daar ze
op het hoogste punt van het centrum ligt, vooral vanuit de
verte een imposanten indruk. Het oude raadhuis, gelegen
op den Heuvel, waarin thans het bureau der gemeente-
werken en gemeente-bedrijven is gevestigd, is niet mooi en
dateert uit 1870.
Vanaf den Heuvel heeft men toegang tot de fabrieksterreinen
der twee oudste industrieBn, n.1. der N.V. Wollenstoffen-
fabriek v/h. A. v. 21. Heuvel en Zn. en der firma H. Eijcken
en Zonen C.V., beide bereikt men via het Wielstraatje, dat
tegenwoordig geen verdere beteekenis heeft. Voor de laatst-
genoemde fabriek is hier de eenige toegang, terwijl men de
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terreinen der eerstgenoemde ook vanaf de Molenstraat kan
bereiken.
In de Langstraat, die van den Heuvel naar het Bogardeind-Korte Kerkstraat loopt ligt de fabriek der N.V. Jansen deWit;   in deze straat bevinden  zich  nog  zeer oude woningen,die misschien wel dateeren uit het begin der vorige eeuw.De overige fabrieken, welke nog niet genoemd zijn, liggenhier en daar verspreid over het centrum.
Het zal niet verwonderen, wanneer het oude centrum van
Geldrop geleidelijk  tot een winkelcentrum zal uitgroeien.De nieuwe winkels aan den Nieuwendijk en in de Korte
Kerkstraat, waar van de 29 huizen er 16 winkel en 3 caf6
zijn, doen zulks met reden vermoeden, terwijl ook de nieuwewinkels in het eerste gedeelte van het Bogardeind en in
de Langstraat dit vermoeden mede bevestigen. Een en ander
hangt natuurlijk samen met de toenemende beteekenis van
Geldrop als consumptief centrum; dat het in de laatste jaren
als zoodanig van beteekenis is geworden, bewijst de vestigingvan filiaalwinkels als de Gruijter, Albert Heijn en Bat'a. Ook
op ander gebied lijkt me het bestaan van goed beheerde
speciaalzaken mogelijk. Het zou jammer zijn, wanneer de
Geldroppenaars het zoover zouden laten komen, dat onder-
nemende winkeliers uit andere plaatsen de -toenemende
beteekenis van Geldrop als consumptiegebied wel inzagenen zich kwamen vestigen. Waarom zouden de bewoners van
het achterland van Geldrop, als b.v. die van Heeze, Leende,Mierlo en zoo vele andere plaatsen, niet in Geldrop kunnen
komen winkelen, wanneer de winkeliers hun wat te bieden
hebben.

Belangrijke werken kwamen in 1941 tot stand, o.m. het aan-
leggen van trottoirs in het centrum en in de gehuchten
Braakhuizen, voor zoover ze nog niet aanwezig waren. De
aangelegde trottoirbanden hadden een lengte van 9218
meter. Verder werden de Mierloscheweg, Sluisstraat, Dwars-
straat en een gedeelte van den Eindhovenschenweg met eentotale lengte van 21/2 K.M. van een nieuwe rioleering voor-
zien. De eerste drie genoemde straten en verder de Goor-
straat en Kievitstraat werden opnieuw en voor een gedeeltevoor het eerst van een verhard wegdek voorzien. Het ge-heele werk heeft f 212.500.- gekost.
Op initiatief van den burgemeester werden in den laatsten
tijd op verschillende punten van de gemeente plantsoentjes
aangelegd en werden langs verschillende wegen en straten
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boomen geplant, hetgeen de gemeente ter plaatse een beter
aanzien gaf.
Het uitbreidingsplan van Geldrop bevat een drietal groote
uitbreidingen der bebouwing en wel in Braakhuizen, waar
overwegend arbeiderswoningen zullen verrijzen, dan in den
driehoek Stationsstraat-Parallelweg-Nieuwendijk, die in
hoofdzaak voor middenstandswoningen is bestemd en ten-
slotte een villapark, dat gelegen zal zijn links aan den Eind-
hovenschenweg in de buurtschap Papenvoort. Aan den over-
kant van den weg zal een groot sportpark verrijzen met
zwembad, sportvelden enz. met bijbehoorend restaurant.
Voor de nieuw te vestigen industrie zijn terreinen gereser-
veerd in zuid-westelijke en westelijke richting langs de
spoorlijn, en bovendien op Klein Braakhuizen langs den
Nuenenschen weg.

.

,;
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HOOFDSTUK VII.

DE HUIDIGE ECONOMISCHE STRUCTUUR.

§ 1.  Analyse der bevolking naar de beroepen.

In het vorige hoofdstuk hebben we kennisgenomen van'de
buitengewoon groote toename der bevolking, vooral door
vestiging, in de jaren 1927 tot en met 1930. Deze bevolkings-
toename geeft aanleiding de economische structuur der ge-
meente nader te onderzoeken.

Op 31 December 1930 waren de beroepen bekend van 2650
mannen en 836 vrouwen. 1) Van het totaal aantal mannen
oefenden 58.7 % en van het totaal aantal vrouwen oefendefi
18.8 0/0 een beroep uit, terwijl het totaal aantal in een beroep
werkzame personen 39 °/0 bedroeg van de geheele bevolking
der gemeente Geldrop, zoodat 61 0/0 zonder beroep was.
Over het geheele land waren van het totaal aantal mannen
en vrouwen respectievelijk 61.3 0/0  en  19.2 0/0  in een bepaald
beroep werkzaam, terwijl van de totale b€volking van Ne-
deiland 40.1 0/0 in een beroep werkzaam was, zoodat 59.9 0/0
geen beroep had. Dat de gemeente Geldrop percentsgewijze
minder personen telde, die een beroep uitoefenden dan het
Rijk, is een gevolg van het groot aantal jeugdige personen
te Geldrop beneden den leeftijd van 20 jaren, dat immers
voor mannen 5.40/0 en voor vrouwen 6.7 % hooger was dan
het percentage voor het Rijk. Het groot aantal kinderen te
Geldrop deed 't percentage beroepsloozen stijgen boven dat
van het Rijk.

1) De betreffende cijfers zijn ontleend aan de beroepstelling van 1930 en-, werden mede met de nog volgende Regevens betreffende de bedrilfstelling op
verzoek door het Centraal Bureau voor de Statistiek te 's-Gravenhage verstrekt
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Het aantal uitgeoefende beroepen ·was als volgt te ver-               1
deelen:

mannen vrouwen

Industrie 2) 2017 504

Landbouw 3) 227       78

Handel 150       48

Verkeerswezen, w.0. posterijen, caf6's 113       13

Crediet- en bankwezen                              3          2
Verzekeringswezen                                10         2
Overige bedrijven en vfije beroepen, w.0.

ambtenaren in dienst der gemeente,
belastingwezen                                66        25

Onderwijs                                           26        39

Huiselijke diensten                                  13        125
Godsdienst                                                                                                             1 1                      -

Losse arbeiders                               13       -
Beroep onbekend                          1

Het aantal in de industrie werkzame personen is in ver-
houding zeer groot, slechts 8.50/0 van de in een beroep werk-
zame mannen houdt - zich bezig   met den landbouw.   De
overige groepen van bedrijfsklassen geven een aantal per-
sonen op, die men in elke plaatselijke gemeenschap van
eenige beteekenis, waar men steeds een diversiteit tan be-
roepen. aantreft, kan verwachten.
Bij een nader onderzoek van de in de industrie werkzame
personen dient allereerst te worden nagegaan, hoeveel  van
hen werkzaam waren in een industrie te Geldrop gevestigd.
Het genoemde aantal bevat immers zoowel degenen, die in
Geldrop, als hen, die daarbuiten hun beroep uitoefenden.
Het overzicht op blz. 222 geeft aan, welke soort en hoeveel
industrieidle vestigingen Geldrop op 31 December 1930 telde,
alsmede het aantal daarin werkzame personen, onderschei-
den naar het geslacht en de door hen ingenomen positie in

2)  Het begrip industrie is hier ruim genomen in den zin zooals het C.B.S.
de indeeling offideel maakt zoodat hieronder vallen ook de kleermakerilen.
broodbakkerijen. kapperszaken, rijwielherstelinrichtingen. slachterilen e. d.
9  Onder landbouw ook te rekenen groenten- en ooftteelt. boomkweekerijen.

bloemisterijen. - Edn persoon werkzaam in het jachtbeddif is hierbij ook
ingedeeld.
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Indeeling personen. Vestigingen meti
:1 1,0 1, , 20 6 2-5 pmonen 6-10 personen 11-50 personen

1 1        1 1  i         i  i           St          E  i ,        1 fi    :S::.1.4        61   #q ki=&
vest. pers. vet. pers. vest. pers.

Tricotagefabrieken 2 453 339    2     57   394 1 1    452
Wolweverijen ind. appreteerderij,

tevens wolspinneril en saletfabr. 3 275 77    4     31 240 3    275

Wolwevertien ind. appreteerderij 1 57 17 1 3 53 1     57
Wollendeken- en viltfabrieken 1 60 8 1 7 52 1          60

Katoenen- en linnenweverijen 3 274 77    4     25 245 3    274
Bouw- en onderhoud van gebou-

wen, timmermans- en metse-
laarsbedrijven 22 80, 3 23 5    52    8    11    32     1    10     2     30

Grond- en waterbouwkundige-
werken 1 6 1 1 4- -1 6

Stucadoors- en wittersbedrijven              2         7               2                  5               2       7
Dakdekkersbedrijven 2      3           2             11     1     2
Vloerleggersbedrilven 1 2 1 1 1 2
Rijwielfabrieken 1 29 1 2 9 18 1     29
Landbouwmachinefabriek 1 18 1 2 1 15 1     18
Biscuit. en koekfabrieken 12051 10 9 1     20
Sigarenfabrieken 2 19 1    3            16           1 2 1     17
Stroohulzenfabriek 1 17 6 1 16 --

1          17

Mandenmakerilen                               1         1               1                          1
Klompenmakerilen     1 1 1- -1
Wasch- en strijkinrichtingen 3 14 10    8      1     5    2    -    -                  1     12
Chemische wasch- en ververijen       2     4     1    2           2    1     1     3
Schoenfabrieken 1 8 2 1 - 7 1   8
Electr. distributiebedrijf                 1      4    -    1      2     1   -     1     4

53 1352 548   64 152 1136   15    18    52     3    24    17   1261



het bedrijf en tenslotte geeft het een indeeling der verschil-
lende industrieiSn naar het aantal daarin werkzame
personen.
Duidelijk blijkt uit het overzicht de belangrijke plaats, die
de textielindustrie nog steeds inneemt. Van het totale aantal
in de industriliele vestigingen werkzame personen, n.1. 1352,
werken  er  1118,  d.i.  82.76 0/0  in  de 9 textielfabrieken. 4)  In
de verschillende bouwbedrijven werkten 98 personen, zijnde
7.24 0/0, terwijl de resteerende   10 0/0   in   de   veischillende
andere industrieifn werden tewerkgesteld.
Opvallend is het groot aantal vrouwen, dat in de totale
industrie werkzaam was, n.1.548, terwijl het aantal mannen
804, d.i. 59.5 0/0 bedroeg. Vooral in de tricotageindustrie was
het aantal vrouwen zeer groot. In 1930 had de „TWEKA"
339 vrouwen in dienst, een aantal, dat in de volgende jaren
steeds zou worden overtroffen, in 1933 met een recordaantal
van 530.
Bij de b6schouwing van het aantal tewerkgestelden moet
rekening gehouden worden met het feit, dat in Geldrop ook
menschen werkten uit de omliggende plaatsen, met het ge-
volg dat het getal 804 mannen met het aantal van-buiten-
komende arbeiders, hetgeen geschat kan worden  op  100 9,
moet worden verminderd. Wat het aantal van-buiten-
komende vrouwen betreft, die in Geldrop kwamen werken,
zagen we reeds, dat de „TWEKA" haar vrouwelijk perso-neel voor het grootste gedeelte uit de plaatsen Mierlo, Hel-
mond e.a. requireerde, zoodat het aantal vrouwen in Geldrop
woonachtig en in de aldaar gevestigde inilustrieen werkende
tot een paar honderd bbperkt bleef.
De textielfabrieken, die in 1925 en 1926 ruim 500 mannen
aan het werk hadden, brachten dit aantal in de jaren 1927-
1929 op 600, welk aantal ook op 31 December 1930 in de
textielfabrieken werkzaam was, juist opgegeven bedroeg dit
op gemelden datum volgens de bedrijfstelling 601.

4)   Het tricotagefabriekje, waarin slechts 66n persoon werkte, is buiten beschou-
wing gebleven.
5)  Bij gel,rek aan nauwkeurige gegevens moet met een schatting worden vol-

staan. Op 1 Januari 1942 bedroeg dit aantal 156. in welk jaar een drukke
bedrljvigheid heerschte. Een volgende berekening in 1930 benadert ook het getal
honderd: De linnenweverilen gaven 43 meer mannelijke arbelders op dan er in
Geldrop woonachtige mannen in deze fabrieken een beroep uitoefenden, de
tricotagefabrieken gaven er 20 meer op enz.
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In de hausse-jaren bij uitstek viel een beteekenende toe-
name der mannelijke arbeiders te constateeren. Het kapi-
taal-intensief karakter dezer industrie heeft tot oorzaak, dat
de vraag naar arbeiders niet elastisch is. Een uitbreiding
der productiecapaciteit brengt allereerst met zich een uit-
breiding van het aantal machines en in verhouding daar-
mede slechts een geringe toename van arbeiders. Ook in
tijden van depressie zal in verband met het streven naar
een zoo groot mogelijke productiviteit der machines het
ontslag van arbeidskrachten nooit plotseling geschieden.
Dat hier uitsluitend nagegaan wordt het verloop der man-
nelijke arbeidskrachten, vindt zijn oorzaak hierin, dat
de economische ontwikkeling van een gemeente primair ge-
baseerd is op de welvaart der mannelijke groep der bevol-
king, omdat van haar in hoofdzaak afhangt de welstand der
bestaande en nog te stichten gezinnen. De vrouwelijke arbeid
is voor een gezin een aanvullende inkomstenbron, die in
meerdere gevallen zeer welkom is en daarom ook haar be-
teekenis heeft. De aanvullende beteekenis van den vrouwen-
arbeid komt duidelijk tot uitdrukking in den leeftijd der 518
vrouwers die in de textielindustrie werkten, immers 57 0/0
had den leeftijd van 21 jaren niet bereikt, 420/0 had  een
leeftijd van 21-49 jaren, terwijl 1 % 50 jaren was en ouder.
Omtrent den leeftijd der mannelijke arbeidbrs valt weinig
te, zeggen.  Van  de 601 mannen,  die op genoemden datum
in de textielindustrieBn werkten, had het grootste gedeelte,
n.1.405 den leeftijd van 21-49 jaren, 91 waren 50 jaren en
ouder, terwijl  105, d.i.  17.5 0/0 den leeftijd van 21 jaren nog
niet hadden bereikt.
We zullen thans nagaan aan de hand van de gegevens der
beroepstelling in welke bedrijfsklassen de verschillende
industrieele beroepen werden uitgeoefend, om daaruit af te
leiden, hoeveel personen in industrieen werkten buiten Gel-
drop en welk hun beroep was.
Het volgende overzicht 6) geeft aan het aantal personen  te
Geldrop woonachtig, dat, hetzij in de industrie te Geldrop,
of daarbuiten, werkzaam was.

9 Voor zoover mogelijk zijn uit de vermelde bedrijfsklassen de Ideine nijver-
heidsondernemingen als in de noten 1--6 opgegeven. uitgenomen. Deze werden
in, de offideele groepeeringen  door het Centraal Bureau  voor de Statistiek in  de      ,
genoemde klassen wel begrepen. Thans worden de gegevens verkregen voor
de eigenlijke industrieele ondernemingen. Gevolg is. dat het totaal-cijfer afwijkt
van dat vermeld op pagina 221.
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mannen vrouwen

Vervaardiging van aardewerk, glas, kalk,
steenen                                                              45             -

Bouwbedrijven 1) 254       --

Chemische nijverheid 2)                                   '             28                  1

Hout-, kurk- en stroobewerking enz. 101        9

Kleeding en reiniging 8)                                                 8               10

Kunstnijverheid - 1
Leder, wasdoek, rubber 4)                                     28             -
Metaalnijverheid, scheeps- en rijtuigbouw 5)    599      '      57
Papier- en cartonnagefabrieken                25        -
Textielnijverheid 670 386

Gas- en electriciteitsbedrijven              7      -
Bereiding voedings- en genotmiddelen 6)          76             13

1841 477

Zooals uit het bovenstaand overzicht blijkt, waren op
31 December 1930: 1841 mannen in een industrie te Geldrop
of elders gevestigd, werkzaam. In de industrie te Geldrop
gevestigd werkten, zooals reeds is vastgesteld, + 700 man-
nen, terwijl van de + 500 tot arbeid geschikte mannen, die
op dat tijdstip  in de arbeidswijk Tivoli 7) woonden,  met
zekerheid kan worden aangenomen, dat deze in Eindhoven,
in hoofdzaak bij de N.V. Philips hebben gewerkt. Er blijven
aldus nog + 600 mannen over, die woondbn in het eigen-
lijke Geldrop en in de industrie op andere plaatsen werkten.
Van bijna 500 mannen is betrekkelijk nauwkeurig aan te
geven in welke bedrijven of bedrijfsklassen zij werkzaam
waren,

1)  Hieronder zijn niet begrepen schildersbedrijven en glazenmakerijen, alsook
niet behangerijen en stoffeerderijen.
2)  Hieronder niet begrepen apotheekbedrijven.
3)  Hieronder niet begrepen kleermakerilen. kapperszaken en haarbewerkings-

inrichtingen. modisterijen en dameshoedenfabrieken.
4) Hieronder ook begrepen schoenmakerilen.
9 Hieronder niet begrepen koper- en blikslagerijen. radio-installatie-inrich-

1

tingen, loodgieterilen, sanitaire.installatie e.d., smederilen, bankwerkerijen. auto-
genelaschinrichtingen e.d.. wel hieronder begrepen rijwielherstelinrichtingen.
6) Hieronder niet begrepen brood- en beschuitfabrieken, brood- en banket-

bakkerijen, slachterilen en abattoirs.
T)  In de wilk Tivoli woonden op dat moment 458 gezinnen, hierop is de

schatting gebaseerd.
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In de bouwbedrijven + 170 mannen.
In fabrieken van triplexhout                        „    55      „
In de overige houtindustrie
In de leder- en schoenindustrie               ;,   10     "3,
In de textielindustrie „ 150  „
In de sigaren- en sigarettenindustrie „ 35 „
In de overige voedings- en genotmiddelen-

10industrie                                                    „              „
Voor de nog resteerende + 130 mannen uit het eigenlijke
Geldrop, die buiten de gemeente in elders gevestigde indus-
trieEn werkten, is het niet mogelijk afzonderlijk aan te gevenin welke bedrijven en bedrijfsklassen zij hun beroep uit-
oefenden. De oorzaak hiervan is, dat in de hiervolgende
bedrijfsgroepen de industriedn vervat zijn, die behooren tot
het Philipscondern ie Eindhoven, waarin zoowel mannen
uit het eigenlijke Geldrop als uit de arbeiderswijk Tivoli
werkten. Tot deze bedrijfsgroepen behooren ook andere als
de Philipsfabrieken, zoodat alleen gezegd kan worden dat
een groot deel dezer + 130 mannen bij de Philips-indus-
trie8n hebben gewerkt. 8)  In  de  nu te noemen bedrijfs-
groepen zijn ook de inwoners van de wijk Tivoli begrepen.

Aardewerk-, glas-, kalk- en steenindustrie 45 mannen.
Chemische nijverheid                         28   „
Metaalwaren- en lampenfabrieken            17   „
Machine- en appendagefabrieken 111    „
Gloei- en radiolampenfabrieken 236
Electrotechnische fabrieken 190  
Overige metaalindustrie                      16   „
Papier- en cartonnagefabrieken 25 „
Het was niet mogelijk aan te geven op welke plaaisen de
mannen uit Geldrop gingen werken, aangenomen mag wor-
den, dat veruit het grootste deel van hen in de industrieEn
te Eindhoven werkzaam was, terwijl ook te Helmond en
andere plaatsen in de buurt van Geldrop steeds Geldrop-
penaren hebben gewerkt.
Samenvattend blijkt, dat van de rnim 1800 mannelijke indus-
trie-arbeiders woonachtig te Geldrop er 700 werkten in de

8)  In Mei 1941 werkten bij £ie N.V. Philips:
uit het eigenlijke Geldrop: 145 mannen; uit Tivoli: 330 mannen.
uit het eigenlijke Geldrop: 73 vrouwen; uit Tivoli: 30 vrouwen.
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industrie te Geldrop, ongeveer 600 mannen woonachtig in
het eigenlijke Geldrop werkten in de industrie op andere
plaatsen, terwijl ook de + 500 mannen woonachtig in Tivoli
elders en wel in hoofdzaak in de industrieEn te Eindhoven
werkzaam waren. Tegenover dit vrij groote aantal buiten
Geldrop hun beroep uitoefenende mannen stonden k 100
mannen uit andere plaatsen, die in de Geldropsche industrie
werkzaam waren.

§ 2.  De Werkloosheid in de dertiger jaren.

Het economische leven in de dertiger jaren heeft ook te
Geldrop in het teeken gestaan van de,economische depressie
volgende op de crisis van 1930-1931, die het nationale en
internationale economische leven verstoord had. Een der
voornaamste gevolgen van deze crisis was het allerwegen
ontslaan van arbeiders, die iot werkloosheid werden ge-
doemd. Ook te Geldrop hebben velen moeten ondervinden
wat werkloosheid is, zoodat het van zelf spreekt, dat ook
aan dit verschijnsel eenige aandacht zal worden besteed.
De oorzaken van de werkloosheid te Geldrop waren van
algemeenen aard. Toen het gemeentebestuur zich op
21 Februdri 1931 tot den minister van Binnenlandsche Zaken
wendde om een ontworpen steunregeling voor werkloozen
in de textielindustrie goedgekeurd te krijgen, werden de
volgende oorzaken der werkloosheid opgegeven:
„le.    de algemeene malaise en de aanzienlijk gedaalde koop-
kracht der bevolking.
2e. het op de markt brengen VaIi dezelfde artikelen uit
het buitenland, speciaal uit Belgia, Frankrijk en Duitsch-
land tegen prijzen, waarvoor de goederen hier niet loonend
kunnen worden gemaakt.
3e.  de groote onzekerheid van de prijzen der grondstoffen,
tengevolge waarvan slechts weinig gekocht werd."
Specifieke oorzaken hebben voor de werkloosheid in de
Geldropsche industrie blijkbaar niet gegolden, hetgeen bij
de internationale en nationale gebondenheid, die het heden-
daagsche economische leven kenmerkt, niet anders kon
worden verwacht.
Om het verloop der werkloosheid te Geldrop te kunnen
nagaan, beschikken we over de gegevens betreffende het
aantal werkzoekenden, die bij het bureau der arbeidsbemid-
deling te Geldrop waren ingeschreven.
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D,eze terschaffen geen volledig beeld omtrent het verloop
der werkloosheid, omdat voordl in de eerste jaren ver-  '
schillende personen, die werkloos waren geworden, zich
niet lieten inschrijven. In October 1932 werd door het
gemeentebestuur het aantal niet-ingeschreven werkloozen
nog geschat op ongeveer 150. Alhoewel dus de thans vol-
gende cijfers met eenige reserve moeten worden beschouwd,
worden ze toch vermeld, omdat ze in groote lijnen een beeld
geven van de werkloosheid in deze jaren.

1929 1930 1931

Geli. Ged. Geh. Ged. Geheel werkloos

werkl. werkl. werkI. werkl. mannen vrouwen

AD B A  B
Textielnijverheid 11 79 16 266 88  '17      4
Bouwbedrijven 9      41      49      51    126
Metaalindustrie 3 1 1 7 8 9
Water- en wegenb                                    4                    2                      8

Houtbedrijven 1 1 3 4 1 3
Steenindustrie                         2                         3           5
Kantoorpersoneel 1 1     17
Grafisch bedrijf                        1     2
Sigarenindustrie                                             1          4                 1
Transportbedrijf

-                Keukenpersoneel                                         1
Landbouwbedrijf                                     1        5
Bakkersbedrilf          1
Fabrieksarbeid.                                                             66                   1
Automoblelbedr.              4                             7
Oppasser                                     1

Het zal op het eerste gezicht verwonderen, dat er in het
jaar 1929, het jaar der hoogconjunctuur, werkloozen worden
vermeld, doch dit waren practisch allen onvolwaardige
arbeidskrachten. De correspondent van het arbeidsbemid-
delingsbureau klaagde, dat hij in 1929 bijna uitsluitend on-
volwaardige arbeidskrachten kon aanbieden, daar er voor
goede arbeidskrachten volop werk was. Om deze reden had
hij weinig vertrouwen in de functie, die zijn bureau zou
kunnen uitoefenen; spoedig evenwel zou de balans omslaan
en het geringe aanbod plaats maken voor een te groot aan-
bod van arbeiders, waartegenover geen vraag der werk-
gevers kwam te staan. Deze onvolwaardige arbeiders, hier-

1)      A.is  boven 18 jaren;   B is beneden 18 jaren.
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onder waren slechts zes vrouwen, bleven, voor zoover ze
niet stierven, ook de volgende jaren bij de arbeidsbeurs
ingeschreven. Zooals uit bovenstaande tabel blijkt, nam de
werkloosheid in 1930 een aanvang. De meest opvallende
cijfers zijn die der gedeeltelijk werkloozen in de textiel-
nijverheid, het vrij groot aantal geheel werkloozen in de
bouwbedrijven, terwijl ook blijkt, dat in de metaalindustrie
de werkloosheid een aanvang had genomen.
In 1931 blijkt de crisis radicaal te hebben doorgezet. Opval-
lend is het groote getal werkloozen in de bouwbedrijven,
vooral in vergelijking met het cijfer, dat de textielindustrie
te zien geeft.  36.4 0/0  van alle beroepen  in 1930 werden  uit-
geoefend in de textielnijverheid  en  13.7 0/0  in de bouwbe-
drijven, hiervan uitgaande is de verhouding van het aantal
werkloozen in de beide bedrijfsklassen van dien aard, dat
deze een nader onderzoek wenschelijk maakt. De bouw-
bedrijven zijn zeer conjunctuur-gevoelig. De hoogconjunc-
tuur brengt met zich een groote bedrihrigheid in de bouw-
vAkken, voortvloeiende uit de opdrachten, die verband
liouden eenerzijds met de uitbreiding der industrieidle
inrichtingen eli anderzijds met die, welke liggen op het
gebied van den woningbouw. Bij de eerste teekenen van een
crisis zijn het juist de bouwvakken, die met de werkloosheid
te kampen krijgen, omdat de eerste soort opdrachten geen
zin meer hebben, terwijl het niet meer aannemen van
arbeidskrachten en het spoedig volgend ontslag van arbei-
ders de opdrachten voor den woningbouw zoo niet doen
ophouden dan toch sterk remmen. Wij zagen, dat van de
254 mannen die in de bouwvakken werkzaam waren, er
ongeveer 170 buiten Geldrop werkten en wanneer het aantal
woningen in de gemeente Eindhoven in 1931 met 737 ver-
meerderde, terwijl het aantal  in  1930  met 2630 toenam 2),
dan is het duidelijk, dat de crisis in de bouwvakken heel
ernstig geweest is en dat vooral de arbeiders, die buiten
Geldrop in de bouwvakken werkzaam waren door de werk-
loosheid werden getroffen. Voor het in verhouding betrek-
kelijk lage aantal werkloozen in de textielindustrie kan
ook een verklaring worden gegeven. Het is mogelijk, dat in
1931 het aantal gedeeltelijk werkloozen ook hoog geweest
is,  zooals in 1930, doch dit is niet waarschijnlijk; want wan-
neer wij het aantal arbeiders in drie der grootste fabrieken

2) W. Br nd, a.w. blz. 100.
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te Geldrop nagaan dan blijkt, dat zich het aantal arbeiders
heeft uitgebreid, 'hhtgeen moeilijk met ren-inperking  van
werktijden  in  overeenstemming,is te brengen.
De werkloosheid in 1931 trof in hoofdzaak mannen boven
den achttienjarigen leeftijd;  in de volgende drie fabrieken,
die   in de jaren   1927   tot   en   met   1929    50 0/0   van   alle   te
Geldrop in de textielfabrieken werkende mannen boven de
18  jaren in dienst hadden, bedroeg het aantal mannen  in  de
volgende jaren:

-Tweka"  ,     van den Heuvel Eijcken
1929 105              79              58
1930             --              79              63
1931 110               93              53
1932              --              119              60
1933 120 116              60

Voor zoover het deze fabrieken betreft zou dus van werk-
loosheid geen sprake kunnen zijn. Dat er toch mannen werk-
loos werden, moet voortvloeien uit ontslag bij de overige
fabrieken en ontslag onder de buiten Geldrop in de textiel-
industrie werkzame mannen;  de N.V. Vissers en Eijcken,  die
in 1933 tot sluiting der fabriek moest overgaan, heeft waar-
schijnlijk in deze jaren reeds met moeilijkheden te kampen
gehad en een aantal mannen moeten ontslaan.
Hoe is het nu te verklaren, dat bovengenoemde fabrieken
in  plaats  van te ontslaan nog mannen aannamen ?  Dit  is  niet
zoo vreemd als op het eerste gezicht lijkt. Reeds eerder werd
opgemerkt, dat de textielindustrie kapitaalintensief is, de
concurrentie noopt de ondernemers in de jaren van econo-
mische depressie de prijzen der artikelen- te drukken, het-
geen  mogelijk  is, door den omzet te vergrooten, hetgeen
weer  met zich brengt een daling  van de vaste kosten' per
eenheid product en dus lagere prijzen, waardoor de concur-
rentie-kracht grooter wordt. De .fabikant moet dan genoegen
nemen met een vergoeding van de variabele kosten en een
al of niet grooter deel der vaste kosten. Deze gang van zaken
zal voor den fabrikant verlies brengen, maar heeft tot ge-volg, dat niet behoeft te worden overgegaan tot ontslag,
integendeel hij zal tot het aannemen van arbeidskrachten
leiden. Een en ander is natuurlijk gebonden aan afzetmoge-
]ijkheden  en  aan  den  niet  al- te langen  duur der depressie,
omdat bij toenemende verliezen tot sluiting der fabriek zou
moeten worden overgegaan.
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Uit dit alles volgt dus de belangrijke conclusie, dat de te
Geldrop gevestigde industrie, voor wat betreft het aannemen
en het ontslag van arbeiders, in het algemeen weinig gevoelig
is voor conjunctuurschommelingen.
Bijna alle werkloozen, behalve die in de textielindustrie,
behoorden tot die groep van menschen, die hun beroep uit-
oefenden in de bedrijven buiten Geldrop gevestigd. Onder
de werkloozen in de metaalindustrie en die, welke behoor-
den tot de groep van niet-gekwalificeerde fabrieksarbeiders
vielen in hoofdzaak de ontslagenen bij de Philipsfabrieken
te Eindhov,en.
We kunnen in dit verband nog opmerken, dat het ook voor
de gemeente Geldrop van belang is, dat een grootbedrijf als
de Philipsfabrieken in haar nabijheid gevestigd is. Er zijn
immers altijd arbeiders, die hetzij door gebrek aan aanleg,
hetzij door gemis aan wilskracht zich niet toeleggen op
gekwalificeerden arbeid, waarvoor de noodige scholing is
vereischt. De textielindustrie, die in hoofdzaak met ge-
schoold personeel werkt, zal deze arbeiders slechts voor
een deel aannemen, daarentegen kunnen deze arbeiders in
een grootbedrijf als Philips 3), dat in hoofdzaak met onge-
schoold personeel werkt, gemakkelijker geplaatst worden.
Dat dit soort arbeiders bij een economische crisis gevaar
loopt ontslagen te worden, toonen de werkloozen-cijfers van
het jaar 1931.
Voor de jaren 1931 tot en met 1935 stonden geen gegevens
ter beschikking betreffende de werkloozen ingedeeld naar
de  beroepsklassen 4),  doch  het is onwaarschijnlijk,  dat  de
geconstateerde verhoudingen tusschen de verschillende klas-
sen in deze jaren beteekenend zijn gewijzigd, daar in 1936
weer dezelfde verhoudingen vallen waar te nemen. Het
aantal werkloozen in de metaalindustrie en vooral dat in
de groep van ongeschoolde arbeiders, verminderde. Wellicht
houdt dit verband met het feit, dat bij de Philipsfabrieken
het aantal arbeiders van Maart 1933 tot Maart 1935 van
ongeveer 10770 steeg tot ongeveer 14500.5)

3) W· Brand. a.w. blz. 35.
4) Het Week. dat de betreffende statistische gegevens in deze jaren nlet

werden bijgehouden, het Centraal Bureau voor de Statistiek kon voor deze jaren
ook geen gegevens verstrekken.
5)  W•Brand. a.w. blz. 77.
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ti   Aantal geheel werkloozen, ingeschreven bil het orgaan der arbeldsbemiddeling te Geldrop. gemiddeld per maand ingedeeld volgens
N de beroepsklassen, waarin werkloozen voorkwamen betreffende de jaren 1936 - 1937 - 1938 - 1939 -.1940.

1936 1937 1938 1939 1940

A. B. A. B. A.  B.  A.  B.  A.  B.  A.  B.  A.  B.  A.  B.  A.  B.  A.  B.
m. m. v. v. m. m. v. v. m. m. v. v. m.  m.  v.  v.  m.  m.   v.  v.

Steenfabriekarbelders             3                           4                          4                          5                          5
Aardewerk=. glasarbelders   3            1
Boek: steendrukkerij, 'enz.     2                       2                                                                       1
Bouwbedrijven, enz. 118 107 2 97 2 85 1 60   1

Chem!4che nijverheid                                  1                     1                     1                     1
Houtbewerking, enz.  ·    28             32             31             22             10
Kleeding, enz.  -        1             2     2      3     1      3      1      2

=

Leder. wasdoek. rubber 1 1         3         2         2
Metaalnijverheid 38 4 26 1 26   2           17         '      8

Papier                                                                                     ·                                                           1
Textielnijverheid 85 5 6 4 108 2 621296627162 58 9 5    1I '

Gas- en electriciteltsbedr.   7             1                          1
Tabaks- en sigarenindustrie    7    1               4         1          1                    3   1               1
Overlge voedings-, genotm.                         8                   11                    7                   6
Landbouwbedrijven   2     5    12    13 1   5
Handel          1    3 1 1 7 1 6
Verkeerswezen    7     7     18     19 2 10   1

VriJe beroepen 8 1 48 8 1   5             4             5
Huiselijke diensten 3 2                 1 1
Ongesch. fabrieksarb.        5                16 2 1   44   7   2       38   3   3       21   3   1
Pers. zonder voorkeur 1) 5 2 1 1 8 1 1 1 4 1 6 3
Totaal der gemiddelden 315    11     9     6   379   17     9,    4|3 9 9|2 5    11.   3   309   18     7     1   209   17     7     1
A)      18  jaar en ouder. B) joager  dan   18  jaar.

1)  Personen (geen handarbeiders) zonder voorkeur voor een bepaald (geen vakkennis vereischend) beroep.



Wat de jaren 1937 tot en met 1940 betreft, blijkt, dat de
bouwbedrijven in verhouding en in enkele jaren ook abso-
luut genomen, hoewel afnemend het grootste aantal werk-
loozen telden. Het aantal werkloozen in de textielindustrie
blijkt tot 1938 toe te nemen, daarna volgt in 1939 en verder
in 1940 een beteekenende en toenemende daling, die ver-
klaard moet worden uit de grootere bedrijvigheid voort-
vloeiende uit de militaire orders.
Bezien we de tabel (blz. 234), die aangeeft het aantal geheel
werkloozen, dat bij het arbeidsbemiddelingsbureau op het
einde van elke maand stond ingeschreven, dan blijkt dat deze
cijfers nogal uiteen loopen. Vanaf Februari 1932 tot en met
Juni 1933 was het aantal werkloozen zeer hoog, daarna
nemen de cijfers af tot einde 1933, om daarna weer te gaan
stijgen tot Februari 1938. Het aantal werkloozen was op
dat moment absoluut genomen hooger dan dat van de eerste
maanden van 1932, per 1000 van de bevolking was het eyen-
wel lager. Na Februari 1938 zette een geleidelijke daling in,            -
die voortduurde tot einde 1940. Het aantal werkloozen was
voortdurend, behalve in het jaar 1932, in de eerste helft van
het jaar hooger dan in de tweede helft. Tenslotte dient op-
gemerkt te worden, dat het groote aantal werkloozen in
Juli 1940 uit de oorlogsomstandigheden .moet worden ver-
klaard, daar in dezen tijd de demobilisatie van het Neder-
landsche leger plaats vond, waardoor het aantal werkzoe-
kenden plotseling toenam.

In deze petiode hebben zich ondanks de wisselvallige econo-
mische conjunctuur wederom nieuwe industrieEn ie Geldrop
gevestigd.
In 1932 richtte de N.V. Jansen de Wit's kousenfabrieken te
Schijndel een kamgarenspinnerij op te Geldrop, welke werd
ondbrgebracht in de fabrieksgebouwen der vroegere Erma
Raue en Bodde in de „Helze" gelegen. In deze fabriek werk-
ten een dertig toi veertig arbeiders, welk aantal in 1939-
1940 steeg tot ongeveer 60. In 1940 werden door genoemde
vennootschap de leegstaande fabrieksgebouwen der voor-
malige N.V. Vissers en Eijcken gekocht, waarin eveneens

een spinnerij werd gevestigd. Deze fabrieken met bijbehoo-
rende industrieterreinen, in totaal 40.000 m.2 beslaande,
waarvan 10.000 m.2 bebouwd, maken een beteekenende uit-
'brelding mogelijk.
In deze fabrieken worden uit wol, kunstzijde, celvezel en
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Aantal geheel werkloozen. dat bil het orgaan der arbeidsbemiddeling der gemeenteGeldrop was ingeschreven op het einde van elke maand.

I
Jaar   Jan. Febr. Mrt. Apr.  Mei  luni  Juli  Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. ptZi.

1932 449 453 450  472  501  541  509 489  496  496  482  485

1933 500  525 466 453  457  420  407  370  345  324  307  338  418

1934 365  352  354  364  357  335  315  311  267  276  280  276  290

1935 290  294 264  255  242  237  238  234  223  226  228  261  225

1936 295  317 339  359  376  372  395  396  421  399  411  435  351

1937 427  435 416 406  401  409  419  392 362  350 427  436  407

1938 448  502  491  482  441  424  436  415  386  381  402  458  439

1939 425  424  396  379  357  331  288  287 318  272 266  264  334

1940  281  279 250 251  570  278  335  215  189  107  119  109  248

Aantal geheel werkloozen per 1000 der totale bevolking.

Jaar   Jan. Febr. Mrt. Apr. Mei  Junt  luti Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. pt:Zi.

1932        53   52   52   54   59   62   58   56   57   57   55   56

1933   57   60  53   52   52   48   46   54   38   37   35   37   43

1934   41   39  39  40   40   37   35   35   30   31   31   31   36

1935   31   31   28   26   25   25   25   24   23   23   23   27   25

1936 30   33   35   37   39   38   41   41   43   41   42 , 45   38

1937   43   44   42   41   41   42   43   41   37   36  43   44   42

1938   44   49  48   47   43   42   42   41   38   37   40   46  43

1939   41   41   38   36   34   31   27   27   30   26   25   25   32

1940   25   25   23   23   52   25   31   21   17   11   11   11   22
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vlas enkeldraads- en getwijnde kamgarens gesponnen, welke
garens bestemd zijn voor de kousenfabriek te Schijndel en
gedeeltelijk ook voor andere weverijen en breierijen. Het
vlas, de kunstzijde en celvezel worden betrokken uit Neder-
land, terwijl de wol afkomstig is uit het buitenland.
De nieuwe fabriek is modern geoutilleerd met een 80-tal
machines als kamgaren-krempels, intersectings, kammachi-
nes, voorspinmachines en vele andere, afkomstig uit Belgia,
Duitschland en Frankrijk.
Deze fabriek zal mede wegens de toenemende beteekenis
der fabrieken te Schijndel voor de gemeente Geldrop van
groot belang kunnen worden.
In 1940 kort voor het moment, dat Nederland in den oorlog
werd betrokken, hadden twee nieuwe nauw met elkaar ver-
bonden ondernemingen te Geldrop de fabriekspoorten voor
de arbeiders geopend, n.1. de Vereenigde Metaalbedrijven
„Vermeta" en de Metaalwaren- en Machinefabriek „Casco",
beide vennootschappen onder firma.
Op het einde, der dertiger jaren hadden de Gebr. Gijrath
uit Valkenswaard ongeveer 60.000 m.2 industrieterreinen
gekocht te Geldrop, waarop spoedig nieuwe groote fabrieks-
gebouwen werden opgetrokken. Het betrof hier de vestiging        ,,
eenerzijds  van een geheel nieuw bedrijf,  n.1. de „Vermeta
en anderzyds de overplaatsing van de „Casco" uit Eersel,
waar deze onderneming sedert 1934 gevestigd was.. Dat deze
fabrieken in Geldrop werden opgericht is voor een niet
onbelangrijk deel te danlcen aan de actie van het gemeente-
bestuur, dat door een actieve industrialisatiepolitiek daad-
werkelijken steun aan de oprichters verleende. Verder    -
waren er nog technische voordeelen, die alle bijeen de op-
richters hebben doen beslissen de fabrieken te Geldrop te
vestigen, zooals de mogelijkheid tot aankoop van een groot
fabrieksterrein direct gelegen aan den spoorweg Eindhoven
-Weert, waardoor het mogelijk zal zijn om een directe aan-
sluiting te krijgen aan het spoorwegnet doof middel van
een zijlijn over het fabrieksterrein, verder de ligging van
de gastransportleiding van Geleen naar Eindhoven op
slechts 50 meter van de fabrieken, zoodat de aanvoer van
gas, dat veel wordt gebruikt en waarvoor een contract met
de „Lima" Mij. te Heerlen werd afgesloten zeer gemakkelijk
werd. Tenslotte wat de werving van arbeidskrachten betrof
was de ligging gunsfig, immers afgezien  van  het' feit,  dat  de

gemeent'e Geldrop ook metaalbewerkers onder haar inwo-
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                       · Aantal Aantal3 -1        +                                                                                                       Imannen ,  1    vrouwen18  #N  mi  Er  Et.  1&  g,  ir  Ii  if  i  if
2        E    i g     mit    "t    Ed     E         K     "B'   i    .9#

.,Tweka". N.V. Tricotfabrieken 430 100 90    10   330 171 159 68    32 3 327
Wollenstoffenfabr. v.h. A. v. d. Heuvel 6 Zn., N.V. 164 124 109    15    40    28    12    76    48       , 40
De Wit's Dekenfabrleken, N.V. 116 105    84    21    11 8 1 45 60  11
Eijcken 8 Zn., N.V. H., Wollenstoffenfabr. 110    85    84     1    25    25           58    27 1 24
Agt, Fa. Gebr. A. 6 M. v., Linnen- en katoenwev.   90     62     57      5     28     18     10     38     24 1 27
Jansen de Wit. N.V. (Helze)                         88    51     35     16 37 32 5 9    42         37
Jansen de Wit, N.V. (Langstraat)                    82    82    73     9                       35    47
Wollenstoffenfabr. v.h. A. Pessers· Azn., N.V. 64    52    51     1    12 9 3    32    20         12
Wollendekenfabr. Nederland, N.V.             54   49   49        5 5 43     6         5
Hegden en Zn., A. v. d.      '            52   48   36   12   4   3    1 14 34   1     3

t ,.Neko" Kousenfabriek. N.V.                    50    7 7 4 3 3 4 9 2 5 1 4 2
Peynenburg's Koekfabrieken                     45   26   20    6   19   10    9   10   16       19
„Serva" Rijwielfabriek, N.V.                       24    24    18 6 7    17
Metaalwaren- en Machinefabriek „Casco"          23   23    7 16 2    21
Vereenfgde Metaalbedrijven ,.Vermeta"             22   22    18 4 5    17
Zweegers. P.I.. Landbouwmachinefabriek               22    22    19 3 4    18

' Hegering, Sigarenfabriek   Fa.   v. d. Neuwenhoven                   18             18              15 3 12    6

1454 900 772 128 554 343 211 460 440 7 547



ners heeft, kunnen altijd nog arbeidskrachten uit de nabu-
rige gemeenten Helmond en Eindhoven worden aange-
trokken.
De „Vermeta" fabriceert naadlooze stalen buizen, waarvoor
de grondstoffen uit Belgia worden betrokken. De bestellin-
gen uit Amerika en andere landen worden door de oorlogs-
omstandigheden epgehouden. De verkoop der afgewerkte
producten vindl plaats in Nederland.
De „Casco" fabriceert naven, trommelnaven, hoofdassen,
spilassen, een en ander uitsluitend voor bakfietsen, lichte
motorrijwielen en zieken- en invalidenwagens. De grond-
stoffen als smeedbaar gietijzer en blank staal worden uit
BelgiE, Duitschland en Nederland betrokken, terwijl de ver-
koop der artikelen in Nederland plaats vindt.
De oorlogsomstandigheden belemmeren deze fabrieken niet
weinig in hun ontwikkeling, doch bij tefugkeer van de nor-
male verhoudingen kunnen deze industriedn voor Geldrop
groote beteekenis hebben. De medewerking van het geineen-
tebestuur aan de oprichting der fabriek getuigt van een
juist inzicht in de economische structuur der gemeente, die
voor haar sterk groeiende jonge arbeidersbevolking steeds
meer werkgelegenheid behoeft.

§ 3.   De Geldropsche industrie in het begin van 1942.

Tot besluit volgt nog een korte behandeling van de Geldrop-
sche industrie in den aanvang van 1942 voor zoover zij
voor de meeste inwoners van Geldrop een bestaansbron was
en,daarom de grondslag vormde voor de economische wel-
vaart dezer gemeente.
Een overzicht van de te Geldrop gevestigde fabrieken per
i Januari 1942 met het aantal arbeiders voor elke fabriek
afzonderlijk vermeld, geeft nevenstaande tabel. Het aantal
arbeiders is onderscheiden naar het geslacht, den leeftijd
en den burgerlijken staat. Uit dit overzicht blijkt, dat het
aantal tewerkgestelden op genoemd tijdstip in verhouding
met vroegere tijdstippen vrij hoog was. Het bedroeg in totaal
1454 personen, waarvan 1300 arbeiders werkten in de textiel-
industrie, n.1. 765 mannen en 535 vrouwen. Het aantal man-
nen in de textielindustrie werkzaam, bedroeg dus 164 meer
dan in het jaar 1930. Het aantal textielfabrieken was sedert
laatstgenoemd jaar van 9 tot 11 toegenomen, doch bovendien
moet het groot aantal tewerkgestelde mannen toegeschreven
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Aantal personen werkzaam  in  de Geldropsche industrie en wonende  in de volgende plaatsen:
00

m
P I m m i l w Totaal

  g. i R B                      g                      S          r t l      .1.          van
2            - N     0    R  E-ERF  anderfv 0 0 A " plaatsen

M. V. M. V. M. V. M. V. M. V. M. V. M. V. M. V. M. V.„Tweka", N.V. Tricotfabrieken 84 220 8 18 1 40 32  4 6 3 14 16 110Wollenstoffenfabr. v.h. A. v. d. Heuvel 8 Zn., N.V.  108  38 5 8  2   1             1               1       16   2De Wit's Dekenfabrieken, N.V.                69  9 10 13  I  7,1 3      1               2       36   2Eijcken 8 Zn., N.V. H., Wollenstoffenfabr.          79  22   4 3 1 2 6 4Agt, Fa. Gebr. A. 8 M. v„ Linnea. en Katoenwev.  55  23 2 3  3   1                   2'           1         7   5
Jansen de Wit N.V. (Helze)                        48  35   1      2             1          2                   3   2
Jansen de Wit. N.V. (Langstraat)                     66       6              7              2                       16Wollenstoffenfabriek v.h. A.

Pessers Azn., N.V.                      48      12      3              1                                                                                                     4
Wollendekenfabriek Nederland, N.V. 45   5          2              1       1                        4
Heijden 8 Zn., A. v. d.                         42   2 1 3       1               1            262
,,Neko" Kousenfabriek. N.V. 5  20 1 1 20 3 2  23
Peynenburg's Koekfabrieken                     22  18           1        1     1            2      4  1„Serva" Rijwielfabriek, N.V.                      18      1      1      1                  3              6
Metaalwaren- en Machinefabriek ..Casco"         16     8    1          2                2     13
Vereentgde Metaalbedrijven ,,Vermeta" 18       2             2                                     4Zweegers, P. I., Landmouwmachinefabriek          16      1     1     1           1     1      1      6
Hegering,   Sigarenfabriek  Fa.   v. d. Nieuwenhoven               1 1                                                        2                                                                          5                    7

744 404 53 21 34 68 27 1  9 32 11 10 5 17 19 156 151    ·



worden aan de groote bedrijvigheid, die het gevolg was van
militaire orders, terwijl het ontslagverbod van personeel,
dat sedert de Duitsche bezetting ook toen nog van kracht
was, mogelijk invloed heeft gehad.
Een vrij groot aantal van de in de industrie werkzame man-
nen was ongehuwd; behalve de 128 jongens beneden den
leeftijd van 18 jaren waren er nog 312 boven deze leeftijds-
grens die ongehuwd waren,  d.i.  44 0/0  van alle mannelijke
arbeiders boven den 18-jarigen leeftijd. Dit was een vrij
hoog percentage. Het is mogelijk dat een groot aantal van
hen een leeftijd had, die dicht bij genoemde leeftijdsgrens
lag, de conclusie is evenwel gewettigd, dat onder normale
maaischappelijke verhouilingen binnen enkele jaren een
beteekenende uitbreiding van het aantal gezinnen is te ver-
wachten. Het grocit aantal jonge arbeiders moet meer als
conjunctuur- dan als structuurverschijnsel worden gezien.
1n enkele textielfabrieken was het getal ongehuwden boven
18 jaren op het totaal aantal mannen boven deze leeftijds-
grens vrij groot. Bij de firma A. van der Heijden was de
verhouding 22-36, bij de Wit's dekenindustrie 39-84, bij
Jansen d6 Wit (Helze) 26-35, bij Jansen de Wit (Langstraalt)
38--73.

In de metaalindustrie was dit verschijnsel zeer opvallend.
Voor de geheele industrie-tak was de bovenbedoelde ver-
houding 44-62: In de vier metaalwarenfabrieken werkten
in totaal 91 arbeiders, allen mannen, hiervan waren 73 onge-
huwd, terwijl het aantal beneden den 18-jarigen leeftijd 29
bedroeg. In deze industrie wordt blijkbaar overwegend met
jonge arbeidskrachten gewerkt.
Wat· de vrouwelijke arbeidskrachten · betreft, er waren
slechts 7 gehuwde vrouwen in de geheele industrie werk-
zaam. Van de 554 vrouwen waren er 211 beneden den leeftijd
van 18 jaren. De N.V. Tweka had met 330 het grootste deel
van deze vrouwen in dienst, terwijl het resteerende aantal
gelijkmatig over de andere fabrieken was verdeeld. Dat de
metaalnijverheid geen vrouwen in dienst had, is verklaar-
baar door den aard dezer industrie.
Het is van belang na te gaan, hoeveel van deze in de Gel-
dropsche fabrieken werkende personen in Geldrop en hoe-
veel in andere plaatsen woonachtig waren. Nevenstaande
tabel geeft hierop antwoord.
Van het totaal aantal tewerkgestelde mannen en vrouwen
woonden er 1148 in Geldrop en 307 ofwel 21.1 0/0, waaronder
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156 mannen en 151 vrouwen op andere plaaisen. Het aantal
elders wonende arbeiders, dat werkzaam was in de Geldrop-
sche industrie, was dus niet onbeteekenend. De mannen
waren vrij gelijkelijk over de verschillende fabrieken
tewerkgesteld. Bij een enkele fabriek was de verhouding
tusschen deze categorie en de te Geldrop woonachtige man-
nen eenigszins opvalleid. Bij de N.V. De Wit's dekenindus-
trie waren 69 mannen in Geldrop en 36 mannen buiten
Geldrop woonachtig, hiervan kwamen er 13 uit Mierlo, 10
uit Eindhoven, en 7 uit Heeze, terwijl de overige 6 uit andere
omliggende plaatsen afkomstig waren. Het grootste deel der
arbeiders bij de Casco, - al was het getal op zich gering -
woonde   niet in Geldrop; hiervan kwamen   er  8   uit   Eind-
hoven. Mogelijk had deze fabriek, toen zij nog in Eersel
gevestigd was reeds arbeiders uit Eindhoven in dienst.
Wat het aantal buiten Geldrop wonende ·vrouwen betrof, er
waren er 110 van de 151 werkzaam bij de Tweka, dit was
113 van het totaal aantal vrouwen, dat bij deze onderneming
in dienst was. Bij de Neko-kousenfabrieken werkien 20 vrou-
wen uit Geldrop en 23 uit andere plaatsen.
In het algemeen kwamen de meeste arbeiders uit Mierlo, n.1.
102, daarop volgde Eindhoven met 74, Helmond met 41, waar-
van 32 vrouwen, Heeze met 28, Nuenen met 21, terwijl de
overigen afkomstig waren uit een achttal in de omgeving
liggende plaatsen.

Welke waren nu de belangrijkste werkzaamheden der arbei-
ders binnen de fabrieken?
Van het totaal aantal in de textielfabrieken werkende man-
nen, n.1.765, waren er 321 wever. De tricotage-fabriek, die
geen wevers kent, telde 31 breiers. In de spinnerijen van
Jansen-de Wit en in de Neko-kousenfabriek kwamen ook
geen wevers voor, zoodat de genoemde wevers in de overige
acht fabrieken werkten, die in totaal 525 mannelijke arbei-
ders in dienst hadden. Het aantal spinners in de totale indus-
trie bedroeg 47. Verder waren er 45 draadmakers, 27 schrob-
belaars, 11 duivelaars, 10 getouwstellers, 10 appreteurs, 8
kettingscheerders, 10 vollers,.7 ruwers, 6 ververs, terwijl
de overige mannen zich in kleineren getale met andere
werkzaamheden bezig hielden.
In de metaalindustrie waren werkzaam 25 bankwerkers, dit
waren allen leerlingen, waarvan 14 geschoold en li geoefend,
verder 8 draaiers, ook leerlingen, waarvan 6 geoefend en
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2 geschoold, bovendien 6 lasschers, 5 ovenarbeiders, 4 mon-
teurs, terwijl tenslotte de overigen met andere werkzaam-
heden waren belast.

' We zagen dat er in totaal 535 vrouwen in de textielindustrie
werkzaam waren. Van de 330 vrouwen die de Tweka in
dienst had, waren er ongeveer 240 naaister of leerling-
naaister, deze vrouwen verrichtten dus eigenlijk geen
fabrieksarbeid, maar dit soort arbeid kan het beste verge-
leken worden met atelierwerk. De werkzaamheden der 295
overige in de geheele industrie arbeidende vrouwen waren
stoppen, spoelen, voorspinnen, ringspinnen, breien, ketting-
scheeren, pluizen, twijnen, appreteeren e.a.

In dit verband verdient een belangrijk onderwerp besproken
te worden, dat de volle aandacht waard is, n.1. op welke
wijze zich de Geldropsche jeugd de noodige vakbekwaam-

, h6id eigen maakt, die vooral de textielnijverheid van haar
arbeiders eischt.
De gemeente Geldrop heeft geen technische scholen; zooals
zal blijken is de belangstelling voor het technisch onderwijs,
tot uiting komend in het aantal leerlingen uit Geldrop, dat
ingeschreven staat bij de te Eindhoven gevestigde Textiel-

1 school, Ambachtsschool en Philips' Jongens Nijverheids-
school, gering. De behoefte aan een eigen technische school
is  te Geldrop nooit gevoeld. De vaktechnische scholing  is
tot op heden noch voor de fabrikanten, noch voor de arbei-
ders een probleem geweest. De noodige vakbekwaamheid
wordt vanouds op de fabriek aangeleerd, hetgeen nooit
moeilijkheden met zich heeft gebracht.
Wil een jongen wever worden, dan komt hij met goedvinden
van den fabrikant naar de fabriek, waar hij een *ever moet
zoeken, die hem het vak wil leeren. Het komt vaak voor,
dat de vader zijn zoon mee brengt. De leerling is den wever
gedurende het eerste jaar behulpzaam, b.v. bij het spoelen
vullen, draad herstellen e.d.; gedurende het eerste jaar ver-
dibnt de jongen niets. In het tweede jaar wordt de leerling         -
aan, een weefgetouw geplaatst naast het weefgetouw  van
den wever. De wever, die alsdan behalve het toezicht over
zijn eigen getouw ook het toezicht moet hebben over het
weefgetouw van den leerling, wordt daarbij in de productie
op zijn eigen getouw geremd 6n als vergoeding ontvangt
hij  dan  500/0 van hetgeen  aan den leerling  voor  zijn  pres-
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taties als loon wordt uitbetaald. De drie volgende jaren
moet de leerling  resp.  40,30,20 %  van  zijn loon afstaan.
Na vijf jaren wordt hij,als volwassen wever beschouwd en
ontvangt hij  zijn loon voor  100 0/o.  Zoo kan een jongen van
18--19  jaren een bedrag  van  f20.-  tot  f 25.- wekelijks
mee naar huis brengen.
Het voordeel van deze opleiding is, dat de fabrikant den
jongen van af het begin in het vak ziet opgroeien, de jongeD
wordt reeds vroeg aan de fabriekssfeer gewend en wanneer
hij onder leiding van den vader werkt, doet deze alle moeite
om van hem een goed vakman te maken, terwijl de jongen
reeds op jeugdigen leeftijd loon mee naar huis brengt. Deze
opleidingsmethode werkte tot op heden naar tevredenheid,
zoowel van den fabrikant als van de arbeiders.
De opleiding voor andere vakken wordt ook in de fabriek
of in nauw contact met de fabriek gegeven. Zoo worden
telkenjare in de wintermaanden voor meisjes van 12-16
jaren door den fabrikant cursussen georganiseerd voor op-
leiding tot stopster. Deze cursussen worden gegeven in de
avonduren, dus buiten fabriekstijd; ook meisjes, die reeds
in de fabriek werken, nemen, om zich verder te bekwambn,
aan dezen cursus deel.
Deze opleidingsmethoden worden gedragen door een oude
traditie, ze doen min of meer conservatief aan, doch de- be-
proefde methbden werken thans nog naar tevredenheid.
Een andere wijze om zich te bekwamen tot textielarbeider
staat den Geldropschen jongens open bij de Textielschool
te Eindhoven. Deze instelling heeff een dagschool, avond-
school, vervolgavondschool, terwijl verder nog enkele cur-
sussen worden gegeven als demontage-, patroneercursus e.d.
De   dagschool   is het belangrijkst; er worden steeds   twee
cursussen tegelijk gegeven, de eene begint in April en de
andere in September en elke cursus eindigt twee jaren later
in dezelfde maand.
Het doel der Textieldagschool is door doeltreffend onderwijs
de leerlingen te vormen tot degelijk ontwikkelde leerling-
wevers.
De leerlingen zijn over het algemeen 13-14-15 jaren oud,
doch ook ouderen staan met name aan de avondschool inge-
schreven. In de eerste klas wordt 38% uur en in de tweede
klas 33% uur les gegeven. Het grootste deel van het onder-
wijs wordt in beslag genomen door practisch werk, voor de
eerste klas wordt hieraan  22%  uur  en  voor de tweede ]clas
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wordt hieraan 19 uren per week besteed; de overige vakken
zijn bindingsleer, machineleer, materialenkennis, vak-
rekenen en verder wordt nog enkele uren onderricht ge-
geven in Nederlandsche taal, rekenen, teekenen en monster-
ontleden.
Deze opleiding geeft door haar theoretischen grondslag een               -
beter gefundeerde kennis dan de fabrieksopleiding, zoodat
de jongen hiermede uiteindelijk meer gebaat kan zijn.
Het aantal leerlingen bedroeg voor beide cursussen onge-veer 100 per jaar, waarvan in de jafen v66r den oorlog
10-16  jongens uit Geldrop afkomstig waren; sedert  het  uit-
breken van den oorlog loopt het aantal sterk terug wegens
de slechte verkeersmogelijkheden tusschen Geldrop en
Eindhoven. Onderstaande tabel geeft een overzicht van het
aantal leerlingen 1) (uitsluitend jongens) afkomstig uit Gel-
drop, dat de Textielschool in de aangegeven jaren bezocht.

1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943

Dagschool         10  15  16  14  10   6'3   4
Avondschool   8 9 29 30 15 13 14 7
Vervolg avondschool -- 4 5 2 1 1--

Het aantal leerlingen uit Geldrop afkomstig was dus in dejaren v66r den oorlog in verhouding tot het totaal aantal
leerlingen, dat in deze jaren de Textielschool bezocht, niet
ongunstig. Vooral de avondschool 2), waarvan de cursus drie
jaren duurt, mocht zich in de jaren 1938 en 1939 in een
vrij groote belangstelling verheugen.
Wanneer alle leerlingen nu den, cursus tot het einde volgden
en een diploma behaalden, zou het met de Geldropsche be-
langstelling nogal gaan, maar dit is juist niet het geval, zoo-
als onderstaande tabel aantoont.

1)  De gegeven cijfers hebben uitsluitend betrekking op de leerlingen afkomstig
uit het eigenlijke Geldrop, - uit de wijk Tivoli stonden slechts in 1940 66n'
meisle en in 1941-1942 ren jongen ingeschreven.
2)  De avondschool geeft in dezelfde vakken onderricht als de dagschool, alleen
het aantal praktijk-uren vervalt daar deze leerlingen allen op de fabrieken
werken. In 1937 bezochten 10 leerlingen uit Geldrop den z.g. inhaalcursus, die
tot doel heeft degenen. die hun lagere schoolkennis kwijt zijn, deze kennis
weer bij te brengen om den avondcursus met succes te kunnen volgen; op dezen
inhaalcursus werd geen textiel-onderwijs gegeven.
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Behaalde. diploma's:
1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943

Dagschool -2362111
Avondschool - -4- 1211
Vervolg avondschool - 1     1

Het is een algemeen verschijnsel op de Textielschool, dat
er zoo weinig diploma's behaald worden, slechts 35 A 40 0/0
van het totaal aantal leerlingen, weet een diploma te ver-
werven.                                                                                                                  -·
De meeste Geldropsche jongens in al deze jaren was
slechst 66n meisje ingeschreven - bleven ongeveer een half
jaar, sommigen nog korter tijd, de school bezoeken. Voor
zoover de reden niet onbekepd was, waarom zij de school
verlieten, werd vaak vermeld, dat de leerling te lui was, of
dat hij het onderwijs niet goed genoeg kon volgen, anderen
maakten zich schuldig aan geregeld verzuim e.d. Uit dit alles
blijkt, dat de meesten zich niet de moeite getroostten om
het onderwijs serieus te blijven volgen; vooral onder   de
leerlingen der avondschool brachten slechts weinigen de
studie  tot  een goed einde; waarschijnlijk  was  het te zwaar
voor deze jongens,  na hun digtaak  in -de fabriek nog  drie
jaren en langer de school te Eindhoven geregeld te blijven
bezoeken.
Doch ook op de dagschool is het aantal leerlingen, dat den
cursus afmaakt en een diploma behaalt te gering. Het geheel
geeft den indruk, dat men er tegen op ziet, het onderwijs
te blijven volgen, zoodra blijkt, dat het niet zoo heel een-
voudig is een diploma te behalen.
In de schoolgeldregeling ligt de oorzaak der geringe belang-
stelling niet. Zij, die de dagschool volgen, betalen naar draag-
kracht van het gezin, de leerlingen der avondschool, dus zij,
die verdienen, betalen f 1.- per maand.

,    De geconstateerde verschijnselen, n.1. het geringe aantal leer-
lingen, dat in geen verhouding staat tot de behoefte der in-
*dustrie aan nieuwe arbeidskrachten en het nog lager aantal
afgestudeerden, dat de school verlaat, hebben niet alleen
betrekking op de belangstelling die te Geldrop voor de Tex-
tielschool bestaat, maar<zijn representatief voor den alge-
meenen gang van zaken aan deze school. Het bestuur der
Textielschool vond het noodig om een commissie in te stel-
len, welke alle problemen, die met de vakopleiding voor de

244



I'

textielindustrie verband hielden - ook vooral die, welke
door de oorlogsomstandigheden waren ontstaan - te onder-
zoeken. De conclusies, waartoe deze commissie in Mei 1943
kwam, en welke in hoofdzaak betrekking zullen hebben op
de Eindhovensche toestanden geven een algemeene tendenz
aan, die ook geldt voor de Geldropsche jeugd.
„De leerlingen, die de zevende klas eener lagere school
doorlopen hebben, tonen geen interesse voor het textielvak.
Hierin schuilt een dusdanig gevaar voor de toekomst der
textielbedrijven, dat dit probleem zeer zeker ernstig onder
het oog gezien dient te worden.
De meer begaafde jongelui gaan naar het Middelbaar On-
derwijs, de minder begaafden of diegenen, waarvan de
ouders van mening zijn, dat een vakopleiding beter op .zijn
plaats is, prefereren een opleiding aan de Ambachtsschool
en de Philips' Jongens Nijverheidsschodl.
Een groot gedeelte van diegenen, die voor dit vakonderwijs
niet in aanmerking komen (beide laatstgenoemde scholen
wijzen per jaar minstens 200 jongens af) gaan naar (le
lagefe school terug; 40 tot 50 jongens, die geen interesse
meer hebben voor het lager onderwijs, komen naar de tex-
iielschool.
„Gemiddeld verlaten ieder jaar slechts 18 leerlingen de tex-
tielschool met een diploma, een getal, dat aan de vraag in
genen dele beantwoordt. De overigen verdwijnen voortijdig,
zodra ze niet meer leerplichtig zijn. In de jaren 1933 tot
1943 hebben 467 leerlingen de school bezocht; slechts 181
leerlingen ontvingen een diploma."
„Verder is het opgevallen, dat het maar zelden voorkomt,
dat een jongen, waarvan de vader in het textielvak is, zich
als leerling aanmeldt. De oorzaak zal waarschijnlijk gezocht
moeten worden in het feit, dat geschoolde textielarbeiders
c.a. 20 0/0 minder verdienen dan geschoolde metaal- en bouw-
vakarbeiders. ,'

Voor Geldrop hebben we gezien, dat de opleiding tot textiel-
arbeider in hoofdzaak plaats vindt op de fabrieken. Voor
de jongens, die de Textielschool willen bezoeken, bestaat het
voordeel, dat ze de lagere ·school 66n jaar eerder kunnen ,..
verlaten. Nu is het zeer  waarschijnlijk, dat een jongen die
per s6 textielarbeider wil worden den tijd, dat hij leerplich-
tig is op de textielschool door brengt en daarna zijn oplei-
ding op de fabriek voortzet.
De hoofdgedachte in de conclusie der bovengenoemde com-
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missie is, dat er bij de jongelui geen interesse bestaat voor
het textielvak en dat diegenen, die arbeider worden meer
belangstelling hebben voor een opleiding bij de Ambachts-
school of Philips' Jongens Nijverheidsschool, daar de voor-
uitzichten voor een geschoolden metaal- of bouwvakarbei-
der beter zijn dan voor een textielarbeider. Voor de EiIid-
hovensche textielindustrie is dit feit hoogst ernstig; voor de
Geldropsche textielindustrie is deze toestand gevaarlijk,
maar nog niet ernstig te noemen. Gevaarlijk is deze toestand,
omdat het aantrekkelijk is voor de Geldropsche jongens
een opleiding in een andere branche te zoeken, die meer
perspectief biedt, doch dan zal men bijna zeker buiten Gel-
drop moeten gaan werken, nu zijn er altijd nog ouders, die
er bezwaar tegen hebben, dat hun jongen op jeugdigen
leeftijd in de stad gaat werken. Anderzijds is Geldrop in
tegenstelling met Eindhoven een typisch centrum van textiel-
nijverheid, hetgeen propagandistisch werkt, terwijl ook de tra-
ditie inbepaalde familiesmeerdere jongens zal doen besluiten
textielarbeider te worden. Tenslotte werkt de opleidings-
methodein de Geldropsche industrie  en  het  loon,  dtit een jon-
gen van 18-19 jaren kan verdienen, behoudend. De Geldrop-
sche textielindustrie heeft er tot op heden nog niet over te
klagen gehad, dat zij niet voldoende. arbeiders kon krijgen.
De Textielschool te Eindhoven is voor de Geldropsche indus-
trie  tot op heden geen onontbeerlijke. instelling geweest.Dit in tegenstelling met de beteekenis, die de school heeft,
of liever moest hebben, voor de Eindhovensche textielnijver-
heid. Een opleidingsmethode, zooals die in Geldrop in de
fabrieken plaats vindt, blijkt in Eindhoven niet te bestaan,
zoodat de textielschool de geheele opleiding voor het textiel-
vak ie verzorgen heeft. Het zooeven genoemde valt af te
leiden uit de voorstellen, die het bestuur der textielschool
naar aanleiding van de conclusie van de reeds eerder ge-
noemde commissie, gedaan heeft, om het onderwijs op de
Textielschool aantrekkelijker te maken. Aan de jongens, die
hiervoor in aanmerking komen, zou gedurende den twee-jarigen cursus een belooning gegeven worden van f 300.-.
Daar de door de school te betalen belooningen door de
fabrieken weer aan de school moeten worden vergoed, zou
een fabriek, voor iederen gediplomeerden jongen, die daar
wo-rdt aangenomen  f 300.- en voof ieder meisje  f 120.-
aan de textielschool moeten betalen. Het bestuur acht deze
opleiding te prefereeren boven die, welke door de onder-
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nemers op hun fabrieken individueel zou worden georga-
niseerd, terwijl deze laatste methode rel grootere bedragen
zou vergen.
De commissie wees er verder op, dat, om menschen naar het
textielvak te trekken, de loonen in de fabrieken vooral voor
de gediplomeerde leerlingen verbeterd dienen te worden.
Zoolang de vooruitzichten in andere industrietakken voor
de arbeiders, met name voor de metaal- en bouwvakarbei-
ders, beter zijn dan in het textielvak, is het gevaar ook
voor de Geldropsche industrie aanwezig, dat de Geldrop-
sche jeugd de textielindustrie den rug toekeert. Hoogere
loonen zullen dus onvermijdelijk zijn. Vooral na den oorlog
zal de textielindustrie in het algemeen uiterst waakzaam
moeten zijn, wil zij over de noodige arbeidskrachten de
beschikking liebben. Verschillende factoren wijzen er op,
dat de oorlogsomstandigheden een zeer ongunstigen invloed
hebben zoowel quantitatief als qualitatief op de beschik-
bare vakbekwame textielarbeiders. Enkele Geldropsche
fabrieken liggen geheel stil, andere werken met stepk ver-
minderde capaciteit, zoodat talrijke arbeiders in het buiten-
land of elders zijn te werk gesteld en daar werkzaamheden
verrichten geheel verschillend Yan die, welke zij in de Gel-
dropsche textielfabrieken plachten te doen. Hoeveel van
deze menschen keeren terug en nemen hun vroeger uifge-
oefend vak weer ter hand? Verschillende fabrieken, die sinds
einde 1942 stil liggen, hebben de laatste jaren niet kunnen
zorgen voor een aanvullende vakbekwame arbeidersreserve.
Uit de fabrieken, die nog wel werken zijn de jongens, die
juist hun opleiding hadden voltooid, wegens arbeidsinzet
naar Duitschland vertrokken of elders te werk gesteld. Door
de oorlogsomstandigheden is de opleiding en de reservevor-
ming van vakbekwame arbeiders wel een probleem gewor-
den, hetgeen het tot 'voor kort niet was, een probleem, dat
door den duur van den oorlog en alle daaruit voortvloeiende
omstandigheden een zeer urgent karakter kan aannemen.
Na deze min of meer breedvoerige behandeling der factoren,
die met de opleiding van vakbekwame textielarbeiders
samenhangen, zal thans worden nagegaan hoeveel leerlin-
gen uit Geldrop waren ingeschreven bij de te Eindhoven
gevestigde .Ambachtsschool en de Philips' Jongens Nijver-
heidsschool.
Het aantal jongens uit Geldrop, dat de Ambachtsschool
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m                    OVERZICHT van het aantal jongens uit Geldrop, die de Ambachtschool te Eindhoven bezochten.  9

De school werd bezocht door leerlingen
in den leef-                      E .8

tijd van ; S .-
'                       voor de vakken     & 1in de

jaren                                                                                      451  £ A ,&
Ba. El. EL B. Log. Meub. Schi. Timm.   12 1.  13 j.  14 J.  15 1.  16 6

1936      3                         1                1        2      2     2 2 1 7 6
1937 2   1 2 4 2 2 5 9     5

1938 1        2 2 1 3     2

1939         1           1                                   1 r 4 1 2 4 7     5

1940   3    1    1    2             1 3 4'1 834

1941          4                                      1            1                         3                  1       5       3                9                5

Ba. = Bankwerken. El.B. = Electr. Bankwerken. Meub. = Met:belmaker.
El. = Electriciensvak. Log. = Loodgieter. Schi. = Schilder.
Timm. = Timmerman.

4  Deze gegevenh werden welwillend verstrekt door de Directie der Ambachtschool voor Eindhoven en Omstreken te Eindhoven.



Opgave van leerlingen ult Geldrop, die Philips longensnilverheidsopleiding genoten. 1)

De school werd bezocht door leerlingen Behaald werden
24+ 80 Wonende te

T,8  0,
In de jaren

f  2  t   mt   *Voor de                §· R Geldrop Geldrop
R o .2.z 0 @.     g t dorp Tivoli

vakken
1936  1937  1938  1939  1940  1941    F            r              -

Ba.  9 9 11 13 14 18    10 2 16 17  11

Dr. 234455 -1  2   1   3   4     3

Gb. 4 3 5 3 3 2                     41         1         6

Fi. 2 22 122 11  1 3-

El                  6 7 7    10    10    10            1      6       1        8        7           9

Gll. 13 4 2 1    2 2 1 2 3

24 27 33 33 34 38  3 25 7 30 39  26

Ba. = Bankwerken,  Gb. = Grofbankwerken,  El. = Electriciensvak.
Dr. = Draaier. Fi.  = Fitten. Gli. = Glasinstrumentmaker.

E        9
Bovenvermelde gegevens werden welwillend verstrekt door .,Philips Vereeniging voor Onderwijs en Volksontwikkeling"

te Eindhoven.



bezoekt, is zooals nevenstaande tabel doet zien, niet hoogi
het bedroeg nog geen tien per jaar. De opleiding, die daar
genoten wordt, heeft betrekking op verschillende beroepen,terwijl de belangstelling het meest uitgaat naar de opleiding
voor bankwerker en timmerman. Ongeveer vijf jongensper
jaar behalen een diploma.
De belangstelling voor de Philips' Jongens Nijverheidsschool
is heel wat grooter dan voor de Ambachtsschool. Het aantal
jongens uit Geldrop, dat eerstgenoemde instelling bezoekt,bedroeg, zooals nevenstaande tabel aantoont, in 1936: 24 en
steeg geleidelijk tot 38 in 1941. In deze zes jaren lieten zich65 leerlingen uit Geldrop aan deze Nijverheidsschool in-
schrijven. Hiervan waren er 39 afkomstig uit het eigenlijke
Geldrop en 26 uit de wijk Tivoli. Dat de wijk Tivoli in ver-
houding meer leerlingen leverde dan het eigenlijke Geldropvindt zijn oorzaak in de z.g. Philips' bevolking in deze wijk.Na een vierjarige opleiding doen de leerlingen een dubbel
eindexamen en kunnen zij daarbij zoowel het getuigschriftder Jongens Nijverheidsschool als het vakdiploma behalen.
Van de 65 ingeschreven leerlingen behaalden er 25 LL het
getuigschrift en het diploma; hiervan woonden  er  16 in het
eigenlijke Geldrop   en  9 in Tivoli; drie jongens behaalden
enkel het diploma, slechis zeven jongens werden tusschen-
tijds afgeschreven, terwijl er op 31 December 1941 nog dertig
als leerling op school waren.
De meeste belangstelling blijkt te bestaan voor de opleiding
tot bankwerker en vocr het electriciMnsvak.
De leeftijden der leerlingen zijn over het algemeen 12--13--
14 jaren, sommigen zijn 15, enkelen 16 jaren.Uit het toenemende aantal leerlingen blijkt, dat de belang-
stelling voor deze school gtoeiende is. In verband met het
abnormaal groot aantal jeugdige personen, dat Geldrop kenten waarvan het twijfelachtig is of deze allen in de Geldrop-sche industrie een plaats kunnen vinden, terwijl, zooals· we
zagen, de vooruitzichten o.a. voor bankwerkers beter zijndan voor de textielarbeiders, zal de belangstelling voor dePhilips' Jongens Nijverheidsschool blijven toenemen.

We zullen thans nog de aandacht besteden aan een voor de
arbeiders belangrijke zaak, n.1. wordt er te Geldrop gezorgdvoor de arbeiders, wanneer deze op hoogen leeftijd gekomen
zijn en voor de nagelaten betrekkingen in geval de arbeider
komt  te  overlijden?
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In de Geldropsche textielfabrieken bestaan geen pensioen-
regelingen, uitgezonderd bij de N.V. Tweka. Deze onderne-
ming heeft sinds 1 November 1927 een eigen pensioenfonds
en betaalt ouderdoms-, weduwen- enweezen- en invaliditeits-
pensioen uit. Mits zij ophouden te behooren tot het perso-
neel, wordt aan de leden van het fonds ouderdomspensioen
loegekend, nadat zij den leeftijd van zestig jaren hebben
bereikt. De arbeiders zijn niet verplicht de fabriek bij het
bereiken van,dien leeftijd te verlated; zij die recht hebben
op het maximum ouderdomspensioen, doch blijven behooren
tot het personeel, zijn van verdere premiestortingen vrijge-
steld. De N.V. verplicht zich tot een bijdrage gelijk aan het
totaal bedrag van de premiestorting der leden. We zullen
den lezer ·verder niet vermoeien  met een gedetailleerde be-
spreking  van deze pensioenregeling. Hetmaghaarwel als een
lofwaardige prestatie aangerekend worden, dat deze onder-
neming op zich een eigen pensioenfonds heeft, hetgeen ge-
tuigt van de zorg, die zij voor haar werknemers heeft.
Bij de overige ondernemingen ontbreekt elke pensioenrege-
ling. De gewone gang van zaken is, dat de bejaarde werk-
man, die tot arbeiden geschikt is, in de fabriek blijft werken,
ook al wordt hij 65 jaren en ouder. Er zijn altijd nog wel
lichtere werkzaamheden in de fabriek, zoodat de fabrikant
hem kan behouden. Hij trekt de f 3.- van de ouderdoms-
en invaliditeitswet en dikwijls zijn er verdienende kinderen
in het gezin, zoodat er zich geen practische moeilijkheden
voordoen. De toestand is geenszins ideaal en de wensche-
lijkheid van een behoorlijk ouderdomspensioen is zoo alge-
meen erkend, dat het geen betoog behoeft, dat ook te Geldrop
een pensioenregeling noodig is.
Erger is het gemis van een regeling van de weduwen- en
weezenpensioenen. Komt de gehuwde arbeider te sterven,
dan kunnen zich ernstige moeilijkheden in het betreffende
gezin voordoen. Dit is geheel aangewezen op de welwilleild-
heid van den fabrikant, of deze finantieelen steun wil verlee-
nen of niet. In gevallen, dat een arbeider lang en naar -
tevredenheid heeft gewerkt, zal steun door hem wel verleend
worden, een reclit er op heeft het gezin niet. Vaak is het
dan ook voorgekomen, dat een gezin voor. ondersteuning
aangewezen was op het burgerlijk armbestuur of de Vincen-
tiusvereeniging.
Het is noodig, dat ook het Geldropsche arbeidersgezin zich
tegen dergelijke moeilijkheden beschermd weet.
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Aangenomen, dat het totaal aantal fabrieken te Geldrop te
gering is om een behoorlijke pensioenregeling te treffen,dan zou aansluiting gezocht kunnen worden bij het pen-, -     sioenfonds voor de wollenstoffenindustrie te Tilburg, of zoumet de textielfabrikanten te Eindhoven een eigen fonds kun-
nen worden opgericht. Een oplossing in dezen geest moet
mogelijk zijn.,

§ 4.  Kieine Nijverheidsondernemingen, Handel. en
Verkeerswezen.

Onderstaande tabel geeft aan de hand van de bedrijfstellingvan 1930 een overzicht van de kleine nijverheidsonderne-
mingen, en van de ondernemingen, die behooren tot den
handel en het verkeerswezen. Deze bedrijven behooren alle
lot de verzorgende bedrijven, daar hiin afzet practisch uit-
sluitend gericht is op de verzorging der consumenten in de
gemeente, waar deze bedrijven gevestigd zijn.Het totaal aantal personen, dat volgens de bedrijfstelling
van 1930 in deze bedrijven werkzaam was, bedroeg 605, waar-van 424 mannen en 181 vrouwen. In de Geldropsche indus-
trie (primaire bedrijven) werkten 1352 personen en in denlandbouw 304, zoodat van het totaal in alle, zoowel primaire
als verzorgende bedrijven, werkzame personen, n.1. 2261,270/0 in de verzorgende bedrijven werkzaam was. Voor het
aanial mannen werkzaam in de primaire en de verzorgende

'         bedrijven is de verhouding ongeveer dezelfde; tegenover  de
800 mannen werkzaam in de Geldropsche industrie en de 226
werkzaam in den landbouw, werkten er 424 in de ferzorgen-
de bedrijven. Het aantalmenschen werkzaam in laatstgenoem-
de bedrijven is dus in verhouding niet onbeteekenend.

. Het aantal z.g. „zuivere" winkels bedroeg in 1930: 111, ter-wijl er nog een tiental winkels waren, waaraan een kleine
nijverheidsonderneming verbonden was. Het aantal perso-"nen werkzaam in de z.g. „zuivere winkels ingedeeld naarhet aantal mannen en vrouwen en naar den leeftijd was
als volgt:

ben. :lj.   2149j. SOL e.0. tot. ben. 21 j. 21 j..49 j. SO j. e.o.

Mannen 15 '  78    27 120 12.5 % 65 % 22.5 %Vrouwen 5    71     19     95      5.3 % 74.7 %    20  %
Een bijzondere verhouding brengen deze cijfers niet tot uit-drukking.
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Aantal Aantal w.0.
vestigingen personen vrouwen

Boek-. handels- en courantendrukkerilen                1      7     -
Fotografische ateliers                                  1       1      -
Schildersbedrijven en glazenmakerijen 7     15     --
Behangerijen en stoffeerderijen
Apotheekbedrijven verbonden aan dokterspraktijk        2      2
Meubelfabrieken en meubelmakenlen                  1      2     -
Kleermakerijen                                                          12         19          3
Naaisters-atellers                                                             3           5           5
Dameshoeden- en mutsenmakerijen tevens winkel in

dameshoeden                                                                   1            2            1
HeerenkappersbedriJven                                            3         5
Heerenkappersbedrijven tevens winkel in sigaren        1      1
Heerenkappersbedrijven tevens dameskapsalon             4       7
Schoenmakerijen en schoenreparatie-inrichtingen          7      8
Schoenmakerilen en schoenreparatie-inrichting tevens

winkel in schoenen                           4     8     3
Herstelplaatsen van rijwielen                            2       4      -
Herstelplaatsen van rilwielen tevens winkel id rijwielen    6       9       2
Electrotechnische installatie-inrichting w.o. radio.instal.

latie.inrichting teyens winkel in electrische artikelen
en radio-artikelen                      1    5

Loodgieterijen. zinkwerkerilen. aanleg van gas- en water,
leiding, sanitaire installatie-inrichtingen, koper-    en                             e

blikslagerijen                                                        1          1
Idem, tevens winkel in huishoudelijke artikelen. ijzer-

waren                                   -                                          2          11            2
Smederijen. bankwerkeryen, draaierijen, autogene lasch-

inrichtingen, plaatwerkerijen en aanleg van pill>·
leidingen 5      12

Idem. tevens winkel in huishoudelijke artikelen en
ijzerwaren                                                       3         4         1

Graanmalerijen en veevoederfabrieken                   2      3     -
Broodfabrieken 6n broodbakkerilen                     2      6      1            0
Idem. tevens winkel in brood               ·        8     24      6
Idem. tevens winkel in brood en kruidenierswaren 5      17      4

Banketbakkerilen, tevens winkel in banket, chocolade    1      2      1
Verkeerswezen.

-85185 -29
Spoorwegen (stoom- en electrische tractie) · 1     11      1
Tramwegen (stoomtractie)                   1    2   -
Autobusondernemingen 2  7  1
Vrachtwaggl- en transportondememingen 8      17       1
VerhuurinrichEingen van automobielen, autobussen, tevens

autoherstelplaats                                            1         3
Stalling voor automobielen. tevens autoherstelplaats       1      9     -
Posterijen, telegrafie en telefonie 1      11       3
Hotels                                                                             1           4           4
Restaurants, cafEs                 ·                36     79     42
Advertentiebureau 1 1 -

-33144 -52
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Aantal Aantal w.0.
Handel vestigingen personen vrouwen

Winkels in:
Huishoudelijke artikelen                            1      1
Woninginrichting                                                    1         4          1
Drogisterijen                                                              2          3          1
Manufacturen                                                           17        31         15  Dameshoeden        1 1 1
Muziekinstrumenten en grambfoons                1     1    -
Brood                                               1       2       1
Banket en chocolade                                1      2      1
Kruidenierswaren                                                       45         87        42
Kruldenierswaren en manufacturen                         1        2        1
Groenten en fruit 6          11            4
Slagerilen       10 26 5
Visch                                                                       1          1
Wijnen, gedistilleerd                             1      1     -
Sigaren                                                                                                     13             25             14
Bloemen                                                                          1           2
Snoepgoed 8      15      8

111 215     94

Agenten, agentuurhandet commissiehandel, commissionnairs, groothandel, grossier-
derijen, kleinhandel, maketaars reizigers, slijters, tusschenhandel, venters, ver.
tegenwoordigers in:

Huishoudelijke artikelen. galanterieen, speelgoederen,
lederwaren, parfumerieEn                          1       1

Bouwmaterialen                                                      1         2
Chemicallen, geneesmiddelen. drogisterljen                   2        3
Brandstoffen             6 8 1
Petroleum, benzine. technische olien. vetten               1       1
Naaimachines                                                    1         2         1
Automobielen                                                        1          1
Wol, katoen. jute. kapok                                1       1
Manufacturen, kleeding, garens, meubelstoffen en mode-

artikelen 8      11       2
Granen, zaden. veevoeder. fourage en peulvruchtenmeel 1 1 -
Graan, zaden. veevoeder en kunstmest             1     3
Aardappelen, groenten en fruit 8      10     --
Vee, paarden                            1     1
Pluimvee, wild, gevogelte                              4      7     -
Visch                                                                       1          1         -
Melk                                                                        1          1           1
Chocolade. banket- en suikerwerken 1 1 -
Kruidenierswaren, conserven                       2     5
Bier. wijnen en gedistilleerd                         1      1     -
Idem, tevens limonade- en mineraalwaterfabriek         1      2
Marktkooplieden                                                 2        3         1

46     66      6
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Wat de persolfeelssterkte betreft zijn de winkels als volgt te
onderscheiden: er waren 27 vestigingen  met 66n bedrijfs-
hoofd en verder geen personeel en 84 vestigingen met 2-5
man personeel (bedrijfshoofd inbegrepen), waarin in totaal -,

188 personen werkten. Hieruit blijkt dus, dat de ondernemin-
gen, wat het personeel aangaat, van geringen omvang waren.
De gegevens voor het jaar 1930 gaven verder wat den aard
der verzorgenle bedrijven betreft, weinig opvallende cijfers.
De meeste winkels waren kruidenierszaken, n.1. 45, verder
worden 17 manufaclurenzaken vermeld, 10 slagerijen en  13  .
sigarenwinkels. Ook onder de kleine nijverheidsonderne-
mingen is het aantal vestigingen naar de soort gering,Yer-
meld worden 15 broodbakkerijen, 12 kleermakerijen, 11
schoenmakerijen en schoenreparatie-inrichtingen, 8 herstel-
plaatsen voor rijwielen, 8 kappersbedrijven, 7 schilders, de
overige aantallen zijn wel bijzonder klein. De cijfers aan-         -
gaande de handelsondernemingen niet-winkels en die betref-
fende het verkeerswezen spreken voor zich zelf. Opvallend is
alleen het groot aantal caf6's, n.1. 36.
Daar de gegevens voor het jaar 1930 eenigszins verouderd
zijn, zal een nader onderzoek betreffende de belangrijkste
verzorgende bedrijven worden ingesteld. Allereerst dienen
we weer onderscheid te maken tusschen de bedrijven .ge-
vestigd in het eigenlijke Geldrop en die in de wijk Tivoli.
In Tivoli zijn slechts 3 winkels gevestigd en wel 3 kruide-
nierszaken. Twee worden door zelfstandige middenstanders
geidxploiteerd, 66n is een filiaalzaak der CoBperatieve Ver-
bruiksvereeniging „Etos", waarvan de hoofdzetel in Eind-
hoven gevestigd is. Daar deze enkele winkels in deze wijk
overigens van geen bijzondere beteekenis zijn, kan met de
bloote vermelding worden volstaan. Opgemerkt kan nog
worden, dat in Tivoli geen enkel caf6 gevestigd is. Philips
zou de vestiging van cafe's in deze wijk bewust tegenhouden.
De verdere beschouwingen zullen uitsluitend betrekking
hebben· op  de  vestigingen  in het eigenlijke Geldrop.
Bij de enqu6te gehouden bij het begin der distributie in
1939 bedroeg het aantal kruidinierszaken 54, hiervan gaven
27 winkeliers op, dat hun winkel het hoofdbedrijf was en
27 gaven hun winkel op als nevenbedrijf. Onder de eerst-
genoemde 27 werden gerekend de winkel der Coiiperatieve
Verbruiksvereeniging „Helpt Elkander" en drie filiaalwin-
kels van grootwinkelbedrijven, n.1. de Edah, Albert Heijn
en de Gruifter, beide laatstgenoemde winkels zijn eerst
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sedert het begin der de;tiger jaren in Gel(irop gevestigd,
terwijl de Edah reeds enkele tientallen van jaren een winkel
in Geldrop exploiteert.
Van de 24 winkels, die door zelfstandige middenstanders als
hun hoofdbedrijf werden gelixploiteerd, waren er ongeveer
16, waarvan de exploitant met zijn gezin enkel van de in-
komsten uit den winkel moest leven, ongeveer 8 winkeliers
hadden bovendien inkomsten door verdiensten van 1un  kin-
deren, die buiten den winkel werkzaam wareii. Van de 27
kruideniers, die hun winkel als nevenbedrijf opgaven, waren
de hoofdberoepen van verschillenden aard, acht maal kwam
de combinatie met bakker voor.
In 1939 waren er 17 bakkers, waarvan slechts vier A vijf
uitsluitend inkomsten hadden uit hun bakkerij, ongeveer
acht waren tevens kruidenier. Verder waren er 14 slagers
gevestigd en negen aarda$pel- un/of groentenhandelaren,
waarvan er drie geen winkel hadden.

Overzicht  van het aantal winkels in verhouding   tot  bet
aantal inwoners.

bakker slager kruiden. groenten sigaren kapper

Absoluut  17 14 54 6' 47 13
Per 1000 inw.     2     1.5 6 0.7     5.2      1.4

Inw. per winkel 530 643 166 1500 190 700 4

De vergelijking van bovenvermelde gegevens met die van
andere soortgelijke gemeenten is practisch niet mogelijk.
Dit vindt zijn oorzaak in het feit, dat dit soort winkels in
een plattelandsgemeente typische buurtwinkels zijn, waar
men de meest uiteenloopende artikelen kan verkrijgen. Zoo
hebben de bovengemelde 47 sigarenverkoopers geen speciahl-
zaken,  die  zijn  er in Geldrop slechts enkelen: veruit  de mees-
ten zijn tevens kruidenier. Ook de combinatie bakker-
kruidenier komt vaak voor. Verder is gebleken, dat de helft
der kruideniers .hun winkel zils nevenbedrijf exploiteeren.
Uit dat alles blijkt, dat deze winkels een moeilijk te rang-
schikken materie zijn. Het aantal winkels zegt nog niets over
de grootte of over den omzet. De omzet der winkels wordt
b6paald door de leefwijze in zoo'n plattelandsgemeente o.m.
door zelfbakken eh huisslachting, terwijl de koopkracht een
woordje blijft meespreken.
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We mogen aannemen, dat het aantal der geno8mde winkels
voor levensmiddelen ruim voldoende is. Zeer waarschijnlijk
hebben meerdere winkels een moeilijk bestaan. De concur-
rentie met de filiaalwinkels der grootwinkelbedrijven, die
zich de laatste jaren in Geldrop hebben gevestigd, heeft de
gang van zaken voor de zelfstandige kruideniers niet be-
vorderd. We zullen thans aan de hand van de geschiedenis
en  van de beteekenis,  die de Coiiperatieve Verbruiksvereeni-
ging „Helpt Elkander" binnen de Geldropsche gemeenschap
heeft, nagaan, de positie van den zelfstandigen winkeldrij-
venden middenstand met nam6 van die der kruideniers.
Op 14 Juli 1916 werd opgericht de CoBperatieve Productie-
en Consumptievereeniging „IIelpt Elkander", waarvoor zich
38   personen   als lid hadden opgegeven.   Het   doel   was:   aan-
koop van levensmiddelen en andere artikelen en de ver-
koop daarvan aan de leden. Vanaf het begin werden de
artikelen van de „Handelskamer" te Rotterdam betrokken.
Op 12 September 1916 werd de winkel in kruidenierswaren
en aanverwante artikelen geopend met een bedrijfskapitaal
van f 1121.-. In 1917 werden ook bakkerswaren verkocht,
welke van een bakker werden betrokken, tot£lat' in 1919
besloten werd zelf een bakkerij ie exploiteeren. In hetzelfde
jaar werd ook begonnen met den handel in turf, aardap-
pelen en visch, doch deze vlotte niet, zoodat met den handel
in deze artikelen spoedig moest worden opgehouden. Het
aantal leden groeide van 95 in 1917 tot 208 in 1918. Intus-
schen had men een nieuw pand gekocht, waarin de winkel
en het kantoor werden onaergebracht; de huisvesting kostte
met de verbouwing medegerekend  f 6000.-.  In  dit pand,
dat geleidelijk werd uitgebreid, - in 1923 werd een bakkerij
gebouwd -, is de cooperatie thans nog gevestigd. De afdee-
ling bakkerij is van groot btlang geweest, omdat bij het
vaststellen der plaatselijke broodprijzen de CoBperatie hare
invloed kon doen gelden. In de twintiger jaren liep het
ledental geleidelijk achteruit, terwijl de omzetten. nog ster-
ker verminderden ;  in 1923 bereikte de totale omzet het laag-
tepunt, n.1. f 29388.- tegenover f 74234.- in 1920, zeer ge-
leidelijk stegen  na  1923 de omzetten. weer, ondanks  het  feit,
dat het ledental tot 1929 nog bleef afnemen.

In 1931 werd de afdeeling brandstoffen opgericht, welker
omzetten per jaar met uitzondering van die in 1934 steeds
beteekenend toenamen. In 1940 behaalde de CoBperatie bij
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elke afdeeling de grootste omzetten 1) en telde in dat jaar
het hoogste aantal leden, terwijl in de laatste 10 jaren ook
het totaal der uitkeeringen geregeld gestegen was. Wij kun-
nen uit deze feiten dus concludeeren, dat de Cotiperatie ie
Geldrop· in de toekomst nog in beteekenis kan toenemen.
Wij ivillen thans nog even stilstaan bij de beteekenis,  die
de CoBperatie te Geldrop heeft in verhouding tot andere
winkels of bedrijven, die werken op de gebieden, waaropook de Coliperatie werkzaam is. Dit in verband met de
vraag, of de CoBperatie in het algemeen belang binnen de
huidige verhoudingen nog reden van bestaan heeft.
Wat de kruidenierswinkel betreft, konden de omzetten van    '
de CoBperatie in begin 1942 geschat worden op 11 0/0 van den
totalen omzet van alle kruidenierswinkels van Geldrop. De
grootste omzet onder deze winkels heeft de „Edah" met
16 0/0 van den totalen omzet, daarna volgt de filiaal-winkel
van de Gruijter met  9 0/0  en die van Albert Heijn  met  8 0/0.In totaal hebben  deze 3 zaken  44 %  der  totale  omzetten,
zoodat·56 0/0 voor de overige + 40 kleinere zelfstandige krui-
denierszaken over blijft. De beteekenis van de CoBperatie
ten opzichte van het grootwinkelbedrijf en,van de zelf-
standige kruideniers is uit te drukken in de verhouding
11-33-56. Hiervan uitgaande blijkt, dat de middenstand
van Geldrop een zwaren strijd te voeren zal hebben, wil

1)               OMZETTEN IN DE VOLGENDE JAREN.

Jaar Afd. Winkel Afd. bakke:tj brandstoffen omzet leden

Afd. Totale Aantal

1916 f 5712.- f    5712.-     65
1917 „ 20699.- ,.   20699.-     97
1918 .. 53011.-  - ,. 53011.- 208
1919 64587.- f 6567.- 71154.- 205
1920   57321.- „ 16913.- ,; 74234.- 208
1921 ,. 37907.- ,, 17627.- ,, 55534.- 196
1922 ' 25804.- ,, 10605.- „ 36409.- 196
1923 „ 21002.- ,. 8386.- 29388.- 194
1926 „ 24292.-- ., 17987.- „ 42279.- 184
1929    „ 34749.- - 21118.- - „ 55867.- 165
1931    ,, 34857.- .. 19309.- f 882.-   ., 55048.- 175
1932 39360.- „  21670.- .  2086.-   ., 63116.- 200
1935    „   49014.-   „  24825.-  „  3709.-   „ 77548.- 270
1936    ,, 52743.- .. 25948.- ., 6715.- „ 85406.- 287
1937 .. 58212.- .. 27620.- ,. 9189.- 95021.- '311
1938 ,, 61354.- ., 29272.- 10006.- ;  100632.-  327
1939 ,, 70766.- ,. 30476.- ,", 12572.- „ 113814.-  358
1940 ,, 88319.- 34714.- .. 14283.- ,. 137316.- 3800,
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zij het van het grootwinkelbedrijf op den duur blijven win-
nen. De kleinere middenstand, waarvan de winkels over de
geheele gemeente verspreid liggen, heeft haar eigen vaste
klanten, die van oudsher in een bepaalden winkel de arti-
kelen gingen koopen, omdat de winkelier een goede kennis,
bij voorbeeld buurtbewoner, of familie was, kortom zooals
men het in deze streek uitdrukt, omdat „men het hem moet
gunnen".   Voor · de nieuw gevestigde inwoners   en   voor   de
anderen, die geen verplichtingen hebben, zullen de filiaal-
winkels het meeste aantrekkingskracht uitoefenen, deze    -
liggen op de meest gunstige punten in het centrum van de
gemeente en bieden de meeste service. Nu doet de CoBpe-
ratie den middenstand ook zware concurrentie aan, maar
het is de vraag, voor het geval de Co6peratie niet bestond,
of de klanten der Coiiperatie zouden gaan winkelen in de.
middenstandszaken of in de filiaalwinkels. De Co8pe-
ratie neemt een tusschenpositie in tusschen de filiaalwinkels
en den zelfstandigen middenstand. De winsten, die zij maakt,
worden uitgekeerd aan de leden, zoodat deze gelden in
tegenstelling met de winsten der filiaalwinkels aan de Gel-
dropsche bevolking ten goede komen, terwijl bovendien
sociale instellingen als het bevallingsfonds, de werklieden-
vereeniging e.a. door haar finantieel werden gesteund. 2)
De omzet der coiiperatieve broodbakkerij bedroeg 1/7 der
totale omzetten der 14 Geldropsche bakkers, terwijl die der
afdeeling brandstoffen naar schatting ongeveer 1/5 deel uit-
maakte van de totale omzetten der 10 te Geldrop gevestigde
kolenhandelaren. In beide gevallen neemt de CoBperatie een
belangrijke plaats in, doch van een opvallend domineerende
beteekenis is geen sprake. Wat de bakkerij betreft, de om-
zetten zijn nagenoeg even grott als die van elk der twee
2) DIVERSE UITKEERINGEN OVER DE VOLGENDE IAREN

Jaar Dividend TotaalKorting Korting Aan sociale
bakkeny winkel doeleinden

1931 f 1097.- f 1253.- f 889.- f 041.- f 4280.-
1932 . 2829.- .. 1461.-  , .. 975.- . 013.- „ 6278.-
1933 .. 3345.- .. 1607.- .. 1485.- .. 080.- .. 7517.-
1934 ,. 3573.- „ 1898.- .. 1650.- . 026.- .. 8147.-
1935 „ 3496.- . 2034.- „ 1200.- .. 375.- . 8105.-
1936 „ 3698.- .. 2146.- „ 1911.- , 255. .. 9010.-
1937 „ 3905.- „ 2348.- .. 2467.- ,. _236.- .. 9956.-

1938 ,. 4238.- ,. 2447.- .. 2285.- .. 410.- .. 10380.-

1939 . 4368.- .. 2926.- „ 3305.· . 036.- ., 11635..

1940 . 3072.- .. 3315.- . 3782.- .. 401.- .. 11570.-

f 33621.- f 21435.- f 19949.-    f 11873.- f 86878.-
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grootste zelfstandige bakkers, wai de kolenomzetten aan-
gaat kan de ouderlinge verhouding moeilijk worden aani
gegeven.
Vast staat, dat di Co6peratie concurrentie-prikkelend
werkt, doch het is er verre van, dat zij den middenstandhet bestaan zou dreigen te ontnemen. Dat ze de concurrentie
aanwakkert, is een verblijdend verschijnsel te noemen, daarde wijze van bedrijfsvoering onder den middenstand van
Geldrop dikwijls' een al te gemoedelijk karakter aannam.
In dit verband dient vermeld te w6rden, dat de CoBperatie
juist door haar geordende bedrijfsvoering in staat is geweest,in den harden winter van 1941--1942 ook aan de klanten
van vele andere kolenhandelaren steenkolen te verstrekken
en dat ze daardoor het leed, dat in dien winter door de
koude onder de Geldropsche bevolking is geleden, voor eendeel heeft weten te verzachten.  ,
Een nauw met de Co6peratie verbonden .instelling is het
bevallingsfonds,  dat  in  1920 werd opgericht. De. vrouw  van
een lid van de Co6peratie kreeg in de eerste jaren van hetbestaan van het fonds bij betalling f 7.50 uitgekeerd, voor
welk bedrag winkelwaren konden worden gekocht   in •<len.

1 Co6peratieven winkel. In de jaren 1924-1928 werd het be-vallingsfonds ten deele losgemaakt van de CoBperatie, daar
de exploitatie van laatstgenoemde instelling in die jarenniet bepaald gunstig te noemen was. In deze periode ver-
strekte de werkliedenvereeniging aan hare leden bij beval-ling der echtgenoote een waardebon  van  f 7.50,  voor welk
bedrag bij de Co6peratie winkelwaren konden worden ge-kocht. In 1928 werd de oude toestand eenigszins gewijzigd-                heisteld en konden alleen zij, die lid waren der Coiiperatie,in aanmerking komen voor uitkeering uit het bevallings-fonds. De uitkeeringen zouden niet meer plaats vinden in
een vastgesteld bedrag, terwijl als eisch werd gesteld, dat
men  minstens  f 50.- moest hebben besteed  in  het  afge-
loopen boekjaar, bovendien moest men minstens negenmaanden lid en gehuwd zijn. De minimum uitkeering wasf L- en de maximum uitkeering bedroeg f 15.-, naarge-
lang men in het afgeloopen jaar gekocht had. 9
8)  Bij ahiame van f 50: f l.00; Bij afname  van  f 251-f.300.  f   8.00;

" "
··  f  51-f 100:  f 2.00,     .      „       „   f 301-f 350: flo.00.

„          .            „     f 101-f 150:   f 3.50;         „ „ ..     f 351-f 400:   f 12.00:
".. ,    f 151-f 200:   f 5.00;         „ - ., f 401-f 450: f 14.00.
.. - ,     f 201-f 250:   f 6.50;         „ „ ..     f 451    en   h.:   f 15.00:
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§ 5. De Landbouw.

Daar de materie te gering was om een afzonderlijk hoofd-
stuk te wijden aan den landbouw in het verleden, zal in deze
paragraaf, die binnen het kader van dit hoofdstuk uitslui-
tend de hedendaagsche· beteekenis van den landbouw zou
moeten behandelen, ter vergelijking met het heden uitge-
gaan worden van den toestand, zooals die dertig jaren gele-
den te Geldrop was.
In 1910 was het aantal grondgebruikers, zooals

onderstaande  <tabel aantoont, in het eigenlijke Geldrop zeer gering. In de  i.
gemeente Zes-Gehuohten bedroeg het aantal grondgebruikers   /
meer dan het dubbele van dat te Geldrop, terwijl toch het
aantal inwoners van laatstgenoemde gemeente bijna drie-
maal zoo groot was. 1)
De economische structuur van beide gemeenten was geheel
verschillend. In Geldrop was de hoofdbestaansbron de indus-
trie, in Zes-Gehuchten de landbouw.

Z. en 0.
Zandgr.

Grootte klasse Geldrop Zes Geh. Totaal in % van N.B.
in %

1- > 5 h.a.    15     30     45 36.3 44.73

5- > 10  „        10        35        45 36.3 38.42
10- > 20            13        19        32 25.8 15.30.

20- >5 0             -          2          2          1.6          1.48
9,

38     86 124 100 99.93 2)

Geldrop wordt gerekend tot het gebied der zuidelijke en oos-
telijke zaddgronden van Noord-Brabant. Uit een vergelijking
van het aantal grondgebruikers behoorende tot de verschil-
lende grootte-klassen, zooals deze voor beide gemeenten in
percenten staan uitgedrukt; met de betreffende percentages
voor het geheele landbouwgebied, blijkt, dat het percentage
landgebruikers te Geldrop en Zes-Gehuchten, die 10-20 h.a.
exploiteerden, hooger was dan het percentage van het ge-
heele landbouwgebied. Vooral in het eigenlijke Geldrop valt
het op, dat het aantal landgebruikers tot deze grootteklasse

1) Geldrop telde 2757, Zes-Gehuchten   1046   inwoners-
2)  De bedrilven van 50 h.a. tot en met 100 h.a. en meer namen de resteerende
0.07 % in beslag.
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Landgebruikers   in    1910   in de gemeenten:

f  )(. A.
Landbouwers Nuenen c.a. Geldrop Zes-Gehucht. Heeze

-B. Tuinbouwers Aantal Aantal Aantal Aantal
inwoners inwoners inwoners inwoners

C. Landarbeiders
2462 2757 1046 2160D. Personen met

hoofdberoep buiten Aantal Aantal Aantal Aantal
land. en tuinbouw. eige- pach· eige. pach· eige- pach- eige- pach-

naars ters naars ters naars ters naars ters

A. met  1- 5 h.a.       44   31     4.   1    19    3    68    12
5-10 ,.   90 36  3  5 22 13 76  8
10-20 ,.   27 16 6 6    13 6 8     2
20-50 „ 1 1 1        1.

Totaal 162    84    13    12    55    23   152    22

B.     met  0.05· 0.15  h.a.                                                 1
0.15-0.25 ,,            1
0.25-0.50 .            1
0.50-1.- „              1
Totaal 1 2 1

C.  met 0.05-0.15 h.a.      1                 3     1 2 1 1·
0.13-0.25 „ 2 1 3 1 2 1         30.25-0.50 .,   1            5 3 330.50-1.- „   2 3 1 7 3 2     i
1.--2.- „ 32 1  2 31
2.--3.-                             1
3.--5.-      .                                                                                                                                  1

Totaal 972614121011
D. met 1- 5 h.a. 2139 33251

5-10 „    1     2           110-20 „          1
100enmeerh.a.                                                                     1

Totaal  22 3 12  3 3 27 1
A. B. C. D. samen

naet 1- 2 h.a.       36    21     9           8     6    33     5
2-3 „ 14     8     2           5          28     4
3-5 „ 18         8         3         1 9 2    35     6
5-10 ,,    91  36  5  5  22  13  77  8

10-20 ,, 27 16 7 6    13 6 8     2
20-30 „       1         1  1
30-40 „    1

100enmeerh.a.                                                                            1

Totaal 187 90    26    12    58    28   182    25

Totaal landgebruik\

A. B. C. D.

eigenaars in h.a. 1109.11 143.50 376.24 909.20
pachters  „ ., 577.53 137.95 205.18 132.02
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VEESTAPEL IN 1910 IN DE VOLGENDE GEMEENTEN.
1

aantal paarden aantal stuks rundvee
aantal

melk· mestvee jongvee bokken
aantal aantal

bov. ben.
totaal spring- kalf· kalveren bov. ben. totaal schapen varkens

3 1.        3 j. stieren geiten
koeien    e.a.         11.     1 6

Geldrop . . . 50 6 56 - 133       24      18   17     192       12 317 221

Zes·Gehuchten . 76   5      81       3       282       23      33   65 406 230 204 283

Nuenen ca.  . . 204 - 51 255       6 861 119 104 160 1250 292 259 681

Heeze  .  .  . . 134   22     157       4       535       70     146   97 852 217 169 532

a
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'behoorend, bijna even hoog is als dat in de klasse van 1-5
h.a. Het percentage in deze laatst genoemde klasse was vodr
de beide gemeenten 80/0 lager dan dat van het geheele land-
bouwgebied. De landbouwbedrijven in 1910 te Geldrop en
Zes-Gehuchten hebben dus wat het grondgebruik betreft
zeker niet tot de kleinste bedrijven der zuidelijke en ooste-
lijke zandgronden van Noord-Brabant behoord..
Meer gedetailleerde gegevens betreffende het grondgebruik
in 1910 geeft de tabel op blz. 262, die behal,e het grondge-
bruik te Geldrop en Zes-Geh'uchten ook-dat in de gemeenten
rond Geldrop gelegen, aIs Heeze, Mierlo, liuenen vermeldt.
Deze vergelijking doet wel zeer duidelijk uitkomen de ge-
ringe beteekenis, die Geldrop op landbouwgebied had. Bij

- een ongeveer gelijk aantal inwoners als Nuenen en Heeze
+elde Geldrop slechts 25 landbouwers, tegen, Nuenen .246
en Heeze 174, het kleine Zes-Gehuchten telde er 78.
Vian het geringe aantal landbouwers te Geldrop was de helft
eigenaar der bedrijven en de helft pachter, in Nuenen vin-
den we een verhouding van 2 : 1, in Zes-Gehuchten was het
aantal pachters iets geringer, het bedroeg  30 0/0, terwijl
er in Heeze in verhouding zeer weinig pachters waren.
Tuinders kwamen alleen voor in de gemeente Geldrop, n.1.
3 en in de gemeente Zes-Gehilchten 66n.
Duidelijke taal spreken ook de cijfers betreffende den vee-
stapel (zie blz. 263). Het aantal stuks rundvee te Geldrop
bedroeg  15 0/0  van  dat te Nuenen  en  50 %  van  dat  te  Zes-
Gehuchten. Alleen het aantal bokken en geiten was te Gel-   \
drop beteekenend hooger dan in elk der drie genoemde
genieenten; hieruit kan worden afgeleid, dat vele fabrieks-
arbeiders in die dagen geiten hielden; ook het aantal varkens
was in verhouding met de gegevens der overige gemeenten   :
niet gering.
Beteekende Geldrop in deze jaren op landbouwgebied wei-
nig, door de annexatie van Zes-Gehuchten nam de betee-
kenis niet .onbelangrijk toe,  doch een overwegende plaats
binnen het economischeleven van Geldrop heeft de landbouw
nooit gekregen. In 1930 waren slechts 8.50/0 van alle kiannen, '
die een beroep uitoefenden, werkzaam in den landbouw.
Wanneer we thans de gegevens betreffende het grondge-

-       bruik   op het einde   van 1942 bezien, blijkt,.  dat het aantal
grondgebruikers sedert 1910 nagenoeg niet is gewijzigd.
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Aantal grondgebruikers met 1. h.a. en meer cultuurgrond
per grootteklasse.

Grootte klasse. Mantal aantal oppervl. in %

personen h.a. voor elke groep

1- > 5 h.a. 33 81.80 7.9

5- > 10   „ 40 304.61 29.6
10- > 20   „ 42 531.44 51.6
20- > 50 „ 5

'

111.80 10.9

120 1029.65
1

100

Uit bovenstaande tabel blijkt, dat het aantal bedrijven van
10-20 h.a. absoluut  in de meerderheid is; sinds   1910  is  hun
aantal  met 10 vermeerderd,  ook .de groep  van  20-50  h.a.
nam toe en wel met drie, terwijl de kleinere groepen, vooral
die van 1-5 h.a. beteekenend afnamen. In de genoemde
groep daalde het aantal grondgebruikers van 45 tot 33.
Deze toename yan het aantal grondgebruikers in een hoo-
gere grootteklasse moet, terwijl het totdal aantal grondge-
bruikers zelfs iets afnam, tot gevolg gehad hebben dat de
totale oppervlakte cultuurgrond gestegen is. In 1942 bedroeg
dan ook de totale opper.vlakte cultuurgrond der gebruikers
van  1  h.a.  en ·meer 1029.65 h.a. tegen  in 1910: 862.87  h.a.,                     -
dus een toename van 166.78 h.a. of van ruim 19 0/0.
Van de bovengenoemde 120 grondverbruikers  was  20 %
pachter  met  22 0/0 der totale hoeveelheid cultuurgrond  in
gebruik.

Aantal eigenaars en pachters met i h. a. en meer
cultuurgrond per grootteklasse.

aantal aantal aantal h.a. aantal h.a.Grootte klasse
eigenaars pachters eigenaars pachters

1- >  5 h.a.               26        7 59.66 22.14
5- >  10    „                             35 5 265.54. 39.07
10-- > 20.   „                   33 9 426.73 104.71

20- >5 0   „                   2        3 49.30 62.50

96  24   801.23   228.42
Deze yerhouding is zeer normaal. In 1930 was op de zuide-
lijke en oostelike zandgronden van Noord-Brabant 77.53  40
der landgebruikers eigenaar  en  22.7 0/0 pachter;  het  percen-
tage gebruikte oppervlakte in eigendom bedroeg 77.19 0/0 en
in pacht 22.81 0/0.
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Indeeling der bedrijven naar het aantal melkkoelen.

1937 1943

aantal aantal aantal aantal aantal
melk- be- melk- be- ; in melk. in

in                in

koeien drilven pct. koeien pct.
drijven

pct. koeien pct.

1               13 11.5 13 2.8 18 15.5 18 4.4
2 9 8.· 18 3.8 17 14.5 34 8.4
3 20 17.7 60 12.8 30 25.7 90 22.1
4 22 19.5 88 18.6 23 19.6 92 22.6
5 24 21.2 120 25.6 13 11.1 65 16.-
6 12 10.6 72 15.4 7 6.. 42 .10.3

7  8 7.1 56 12.-           6            5.1 42 10.3

8  3 2.6 24 5.2 3 2.6 24 5.9
9  2 1.8 18 3.8

113 100.- 469 100.- 117 100.· 407 100.-

Indeeling der bedrijven naar het aantal stuks rundvee boven 1 jaar.
1937 1943

aantal aantal aantal aantal aantal
stuks be. in stuks         in        · be- in stuks in

vee drijven
pct. vee

pct.
drilven

pct. vee pct.

1 t/m 3     33     29.-    67     10.3     42     35.6     86    16.4
4 t/m 5     25 21.- 115 17.9         43 36.4 190 36.2

6 t/m 9 48 41.- 342 53.3 29 24.6 205 39.1

10 7 6.- 70 10.9 3 2.6 ,30 5.7

11             2 1.4 22 3.4
12 1 0.8 12 1.9    -
13

14        1      0.8 14 2.2 1 0.8         14         2.6

117 100.- 642 100.- 118 100.- 525 100.-
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Alle bedrijven te Geldrop waren gemengde landbouwbedrij-
ven, slechts een viertal bloemkweekerijen en/of tuinbouw-
bedrijven uitgezonderd.
Vooral de akkerbouw is in de laatste decennia in beteekenis
toegenomen, waartoe een goede landbouwkundige voorlich-
ting, de aanwending van kunstmeststoffen en machinerieen
het hunne hebben bijgedragen. Bij de landgebruikers van
1 h.a. en meer was begin 1943 in gebruik:

699 h.a. 46 a. bouwland;
292    ,,    65 „ blijvend grasland;
22 „ 95 „ tuingrond;
14 „ 59 „ hoogstamboomgaard.

V66r den oorlog waren de voornaamste akkerbouwproducten
rogge, haver en aardappelen. Aan rogge werd verbouwd
+ 200 h.a., aan haver =!= 150 h.a., aan aardappelen f 250 h.a.,
terwijl   =t   250   h.a. als kunstweide in gebruik was; verder
werden nog enkelehectaren mangelwortels en voederbieten en
een heel enkele hectare tarive verbouwd. De opbrengst van
rogge en haver kan geschat worden op 2500 k.g. per hectare.
Sedert 1 September 1942 is te Geldrop in gebruik genomen
het „Bedrijfslaboratorium voor Grondonderzoek", afdeeling
van het „Bedrijfslaboratorium voor Grondonderzoek" te Gro-
ningen. In dit laboratorium worden onderzoekingen verricht
naar het humusgehalte, de kalk- en de fosfaattoestand van
bouw- en graslandperceelen op de zandgronden in Noord-
Brabant en Limburg. Aan de hand daarvan worden de land-
bouwers adviezen gegeven inzake bemesting. Dit laborato-
rium is door zijn ligging zeker voor de landbouwers van
Geldrop van belang. In 1942-1943 werd te Geldrop een
regionaal onderzoek ingesteld naar den bodem aan de hand
van 398 bouwlandmonsters    en    113    graslandmonsters.   Het
resultaat van dat onderzoek, waarvan de uitslag vrij gunstig
was,  is als bijlage 3)  in dit boek opgenomen.
De veeteelt neemt naast den akkerbouw op deze gemengde
bedrijven een voorname plaats in. Nevenstaande tabellen
geven een overzicht van het aantal melkkoeien en het aan-
tal stuks rundvee boven i jaar te Geldrop in de jaren 1937
en 1943. In 1937 was het aantal bedrijven met 4-5 melk-
koeien in de meerderheid, het maakie op het totaal der

3)  Zie billage IV.
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bedrijven rilim  400/0  uit  met  44.2 %  van alle melkkoeien.
Voor de. provincie Noord-Brabant waren  de resp.. percen-
tages  24.87 % en 24.410/0.
Het percentage der bedrijven met 1-3 koeien bedroeg voor
Geldrop  37.22 0/0 tegen  dat der Provincie 45.51 0/0,  dus  het     'aantal bedrijven in deze categorie te Geldrop was beduidend
lager dan dat van Noord-Brabant. Uit de. gegeven vergelij-kingen volgt dus, dat het aantalkoeien per bedrijf te Geldropzeer vaak hooger is dan geiniddeld voor de Provincie het
geval is.
De reeds in de dertiger jhren door de overheidsmaatregelen
krimpende veestapel liep na 1940 als gevolg der oorlogs-
omstandigheden verder terug en daalde van 1937 tot 1943
met 13.2 0/0. ..

De indeeling der bedrijven naar het aantal melkkoeien ver-
toont een duidelijke verschuiving naar beneden. In 1943 be-
droeg het aantal bedrijven met 6,en ·meer koeien nog  16tegen  25  in  1937; het aantal bedrijven  met 1-5 koeien steeg
in deze jaren van 88 tot 101. De bedrijven met 3 melkkoeien
waren in 1943 in de meerderheid.
Bij de indeeling der bedrijven naar het aantal stuks rundvee
boven 1 jaar valt op dat de categorie van 6-9 runderen
domineert althans in  1937;  het totaal aantal beesten  tot  deze
categorie behoorende maakte ruim 50 0/0 uit van.den totalen
veestapel;  in 1943 domineert de categorie met 4-5 runderen.
Het totaal aantal runderen liep van 1937-1943 terug met
18.2 %. De inkrimping van den veestapel is van dien aard,
dat het totaal aantal melkkoeien   in   1943: 407 bedragende,
geringer is dan dat in 1910, toen in Geldrop en Zes-Gehuch-

'            ten 415 melkkoeic*n aanwezig waren.
De melk werd tot in het begin van den oorlog voornamelijk
door de boeren rechtstreeks  aan de verbruikers verkocht,
doch door de oorlogsomstandigheden hebben de meeste boe-

. ren van een rechtstreekschen verkoop aan de consumenten
  afgezien en wordt de melk in hoofdzaak aan de fabrieken
  te Heeze en Eindhoven afgeleverd.

Het laat zich niet aanzien dat de landbouw te Geldrop in
de naaste toekomst veel in beteekenis zal toenemen. De
beperkte uitgestrektheid cultuurgrond zal niet gemakkelijk ·
kunnen worden uitgebreid. De totale oppervlakte woeste
grond bedraagt ongeveer 500 h.a., waarvan de landbouwers
zoo goed als niets in eigendom hebben. De „Groote Heide"
gelegen onder de voormalige gemeente Zes-Gehuchten is
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voor het grootste gedeelte, n.1. 364 h.a. heide, vennen en
een weinig bosch, eigendom der N.V. Philips' Grondmaat-
schappij tot behoud van Natuurschoon. Deze gronden zijndus gezien hun bestemming aan den landbouw onttrokken.
Hetzelfde is het geval met de ongeveer 140 h.a. woesten
grond in het gehucht Groot-Braakhuizen, die eigendom zijn
van de Douairi&re van Tuijll van Serooskerken Quarles van
Ufford, de kasteelvrouwe· van Geldrop; de ontginning  van
deze gronden wordt door het Staatsboschbeheer in hoofd-
zaak omwille van het natuurschoon tegengehouden.
De Douairiere, die een twaalftal boerderijen in pacht heeft
uitgegeven, heeft de laatste jaren eenige tientallen hectaren
woesten grond, voornamelijk onder de voormalige gemeente
Zes-Gehuchten gelegen, in cultuur gebracht; haar bezit van
woesten grond, dat nog in aanmerking kan komen voor ont-
ginning, is thans zeer gering.
Een derde eigenaar van een uitgestrektheid woesten grond
was Baron van Tuijll van Serooskerken van Heeze, die een
zestig hectaren woesten grond voor een groot deel behoo-
rende tot de „Groote Heide" in eigendom had, welke gron- 1 1.
den de laatste jaren geheel zijn ontgonnen.
Nieuwe boerderijen zijn de laatste twintig jaren niet opge-
richt; het stichten van boerderijen met uitsluitend pas ont-
gonnen grond is economisch niet mogelijk, daar het onge-
veer tien jaren duurt, v66rdat de gronden een behoorlijk
rendement op16veren., De eenige mogelijkheid voor ontgin-
nen is het geleidelijk in cultuur brengen van kleine per-

-

oeelen woesten grond, welke bij een bestaande boerderij ter
exploitatie worden ingedeeld.
Daar de woeste grond, welke nog in de gemeente Geldrop.aanwezig is, biina geheel als natuurschoon gereserveerd
moet blijven, valt er geen grond te ontginnen en kan dus
de oppervlakte cultuurgrond niet worden uitgebreid. Het i

oude verschijnsel van.gebrek aan grond zal de ontwikkeling
van den landbouw te Geldrop blijven tekenhouden.

.

,

I *
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HOOFDSTUK VIII.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES.
§ 1.  De Werkliedenbond en zijn instellingen.

In verband met het groote aantal arbeiders onder de Gel-
dropsche bevolking dient allereerst te worden nagegaan, hoe
zich de organisatie-idee onder deze maatschappelijke groep
heeft ontwikkeld.
Op het einde der vorige eeuw ontstonden op verschillende
plaatsen binnen het Bossche Bisdom Roomsch Katholieke
werkliedenvereehigingen. Te 's-Hertogenbosch kwam in 1892
de eerste tot stand, in 1895 werden in Tilburg een drietal
R.K. Vakvereenigingen - eigenlijk meer vereenigingen van
vakgenooten - opgericht, welke in 1896 werden vereenigd
in een Gildenbond, terwijl ook in Eindhoven en Helmond
in dat jaar werkliedenvereenigingen tot stand kwamen. 1)
De .plaatselijke werkliedenvereenigingen werden in 1903
samengebracht in den Bond van R.K. Werkliedenvereeni-
gingen in het Diocees 's-Bosch. In 1907 werden in dezen

- bond ook opgenomen  de R.K. Vakvereenigingen  van  die
plaatsen,  waar  geen R.K. Werkliedenbond bestond. 2)
Intusschen' was te Geldrop in 1905 opgericht de vakvereeni-

,.

ging „St. Severus (patroon der wevers). Deze vereeniging
was tot stand gekomen 3)  mede door toedoen van propa-

' gandisten uit Tilburg, waar reeds met succes vakvereeni-
gingen der textielarbeiders werkzaam waren. Deze Tilburg-
sche invloed verklaart meteen, waarom te Geldrop niet een
eigenlijke werkliedenvereeniging maar een vakvereeniging
werd opgericht. De sociale werkers in Tilburg waren de
meening toegedaan, dat de vakorganisaties belangrijker
waren dan de werkliedenvereenigingen, omdat de vakbe-

1) Gedenkboek van den Bosschen Diocesanen Werkliedenbond 1903-,1928
blz.    7. Verder aangehaald als Gedenkboek.
2)  Gedenkboek blz. 18.
9  De oprichtingsvergadering had plaats in cafe van der Somme in de Lang-
straat het gebouw waar thans de Co8peratie is gevestigd. als podium voor de
sprekers o.& den bekenden socialen priester Kapelaan Poell diende het billart
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langen en de slechte arbeidsvoorwaarden het meest dringend
-

om verbetering riepen. 4)  Uit de vakvereenigingen zouden
de werkliedenbonden kunnen groeien zoo redeneerden som-
migen, anderen achtten deze laatste overbodig. Er waren .
zelfs voorstanders van de gedachte, dat de geheele Katho-
lieke Arbeidersbeweging gebaseerd moest worden op de
vakorganisatie. De strijd over de beteekenis der stand- en
vakorganisatie iverd ecn hevige, maar op 26 September 1916
werd door het Nederlandsch Episcopaat definitief aan beide
organisaties een eigen taak toebedeeld. 6)
De vakorganisatie te Geldrop kon evenwel niet tot bloei
komen. De idee was voor de Geldropsche arbeiders nog te
nieuw en het dient vermelding, dat een der voormannen
der organisatie-idee niet te Geldrop, doch te Eindhoven
werkzaam was en door contact met de arbeiders uit de daar
bloeiende vereenigingen trachtte,   de  idee te. Geldrop   meer
ingang te doen vinden. Daar kwam nog bij, dat door de
verhouding tusschen de werkgevers en werknemers veel
arbeiders er voor terugschrikten, zich bij de organisatie
aan te sluiten. Het persoonlijk contact tusschen den patroon
en den arbeider was in die jaren in het kleine plaatsje zeer
groot. De macht van den werkgever was aanzienlijk en de
nieuwe beweging druischte in tegen.de traditioneele ver-
houdingen van die dagen. De werkgevers verzetten zich dan
ook tegen de organisatie. Dit was op zich. geen plaatselijke
bijzonderheid, want het was een verschijnsel, dat in vele
gemeenten voorkwam. 6) De toenmalige houding der werk-
gevers kan eenigszins verklaard worden uit het feit, dat nie-
mand precies kon voorzien, hoe de beweging zou uitgroeien
en in,hoeverre de organisatie der werklieden zic]1 tegen
hen zou keeren. In hoeverre die angst gemotiveerd was,
valt voor Geldrop niet concreet aan te toonen. In 1907 had
zich naast de r.k. vakorganisatie nog een andere arbeiders-
vereeniging te Geldrop gevestigd, n.1. „Unitas", een christe-
lijke vakorganisatie, waarbij zich ook de katholieke arbei-
ders aansloten.
Beide,.vereenigingen  zijn in 1910-1911 onder de moeilijk-
heden voortspruitend eenerzijds uit de tegenwerking der

4)  Gedenkboek blz. 24.
5) .Zie 1) blz. 31 e.v. J. D. 1 Aengenent: Leerboek der Sociologie, 's-Graven-
hage 1931, blz. 106 e.v.
6)  Zie 1) blz. 14.

271



,

iverkgevers en anderzijds uit het gemis aan tactvolle leiders
onder de arbeiders, bezweken.  In de jaren 1911--1914  liet
men de pogingen om tot een nieuwe veredniging te komen
niet rusten, wat tot gevolg had, dat op 14 Juni 1914 tot stand        -

.

kwam de sta-ndsorganisatie der R.K. Werkliedenvereeniging
;,St. Joseph".· Er werd direct contact gezocht met den dioce-
sanen werkliedenbond, waarbij· de Geldropsche vereeniging  ,
zich in datzelfde jaar met 80 leden aansloot. Nieitegen-
staande de strubbelingen, die aan de tot stand koming van
deze vereeniging waren vooraf gegaan, kwam de oprichting
in vergelijking met de organisaties op andere plaatsen geens-
zins laat, immers in 1914 omvatte de diocesane bond nog
slechts 31 plaatselijke vereenigingen, terwijl eerst   in   de .
jaren 1919-1920 de groote toename der plaatselijke afdee-
lingen valt waar te nemen. In 1919 en 1920 bedroeg het     .
aantal aangesloten bonden  resp.   109  en ' 114..7)
Het doel der werkliedenvereeniging was, het bevorderen .
der godsdienstige, maatschappelijke, zedelijke en stoffelijke
belangen der leden in het bijzonder en van den werkmans-
stand in het algemeen naar Roomsch Katholieke beginselen,        /
voor zoover de zorg van deze belangen .niet aan andere
organisaties ter plaatse was opgedragen. Dit was het doel
der arbeiders-standsorganisatie, dat de algemeene belangen
van den katholieken arbeider in den meest breeden zin
omvatte en dat onderscheiden was van dat der vakorgani-
satie, die de speciale belangen van den katholieken arbeider
binnen een bepaald vak of bedrijf, in het bijzonder de ver-
houding tusschen werkgever en werknemer mede regelde. 8)

'De werkliedenvereeniging trachtte het doel te bereiken door
het houden van vergaderingen, het geven van lezingen, cur-
sussen, door lectuur-verspreiding, door het bevorderen van
retraites en van het deelnemen aan godsdienstoefeningen,
door het stichten van of medewerken aan fondsen, instel-
lingen en afzonderlijke vere*nigingen als verzekeringen,

'. verbruiksco6peratie, spaarkas, bouwvereenigingen e.d., door
het bevorderen van vakorganisatie, het bevorderen en be-
studeeren der sociale wetgeving, het bevorderen van de
organisatie der schoolvrije jeugd, samenwerking met
Roomsch Katholieke vereenigingen en tot bepaalde d6el-
einden, voor zoover de katholieke beginsele]i zulks toe-

1)  Zie 1) blz. 82-83.
8)  Zle 1) blz. 31-33.
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lieteh met niet-katholieke vereenigingen en tenslotte door

 
Intusschen werden de pogingen om te Geldrop tot een vak-
het verschaffen van veredelende ontspanning aan de leden.

organisatie te komen voortgezet, welke tot gevolg hadden,
dat in 1916 een vakvereeniging van textielarbeiders tot
stand kwam met 36 leden. De vakorganisatie wilde evenwel
niet tot bloei komen, zoodat het aantal leden tot 16 terug
liep. Eerst in 1918 toen de overheidssteun aan werkloozen
door medewerking der vakvereenigingen' werd verleend,
begon het lidmaatschap aantrekkelijk te worden. Bovendien
werd in 1917 het verplichte lidmaaischap ingevoerd, d.w.z.
iemand die lid was van de Roomsch Katholieke Werklieden-
vereeniging moest, zoo daartoe ter plaatse gelegenheid be-
stond, Iid zijn van den roomsch katholieken vakbond, waar-
toe hij krachtens het door hem uitgeoefende vak of bedrijf
behoorde. Bedankte iemand als lid van de vakorganisatie,
dan volgde in normale gevallen tevens ontslag uit den werk-
liedenbond. De band tusschen de beide organisaties werd
dus nauw aangehdald; dit kwam ook tot uiting inhet bestuur
van den plaatselijken werkliedenbond door de vorming van
een bestuursraad, welke het bestuur der standsorganisatie
adviseerend bijstond. Deze bestuursraad was samengesteld
uit de leden van het bestuur der werkliedenvereeniging en
uit afgevaardigden van de leden der erkende vakvereeni-
gingen en Nan de in de vereeniging gevormde afdeelinged
en instellingen. Over de vakorganisatie te Geldrop komen
we later nog te spreken.
In de eerste twee jaren van het bestaan van den werk-
liedenbond waren de werkzaamheden gericht op den inner-
lijken opbouw en moesten de arbeiders overgehaald worden
zich aan te sluiten. Het moet in die jaren niet gemakkelijk
geweest zijn onder de arbeiders personen te vinden, die zich
vooral wegens de afwijzende houding der werkgevers, met
de leiding durfden te belasten. Het dient vermelding, dat de
eerste voorzitter een niet-arbeiddr geweest is. Anderzijds
ondervond de plaatselijke vereeniging veel steun van de
diocesane leiders, die met het succes der vereenigingen op
andere plaatsen aan de Geldropsche werklieden een stimu-
lans  lot -handelen gaven.
Het eerste tastbare gevolg der organisatie was de oprichting
in 1916 van de CoBperatieve Verbriliksvereeniging „IIelpt
Elkander". De geschiedenis· en beteekenis daarvan is reeds
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behandeld in hoofdstuk  VII   § 4, zoodat  hier   met   een  ver-
I wijzing daarnaar kan worden volstaan.

Een andere instelling van de R.K. Werkliedenvereeniging,welke de volle aandacht verdient, was het dokiersfonds
„Draagt Elkanders Lasten". Dit fonds was belangrijk alter-
eerst vanwege de sociale resultaten, die het afwierp, maardaarnaast vormden de problemen, die naar aanleiding van
de geleidelijke perfectionneering van het fonds ontstonden,
een pracht terrein voor de zelfwerkzaamheid der Geldrop-
sche arbeiders, hetgeen weer tot gevolg had, dat de arbei-
ders zich bewust werden van de eigen plaats, die zij binnen
de Geldropsche gemeenschap innamen, welke beide factoren
tenslotte veel hebben bijgedragen tot de politieke rijping,
zoodat de arbeiders ookin de plaatselijke politiek een eigenrol gingen spelen. Om deze redenen is het gemotiveerd, de
ontwikkeling van het Geldropsche doktersfonds uitvoerig
te bespreken.
Toen in de ledenvergadering der Werkliedenvereeniging van
December 1925 besloten werd een doktersfonds op te rich-

  ten,  bestonden in enkele Geldropsche ondernemingen
fabrieks-doktersfondsen. De arbeider, die werkte in een
onderneming, waar een dergelijk fonds .bestond, betaalde
per week een premie en genoot in geval van ziekte genees-
kundige  hulp,  die  uit het fonds werd betaald; bleek later
bij het vereffenen der nota's, dat er een tekort was bij het
fonds, dan werd dit door de fabriek bijgepast. De arbeider
was bij deze regeling gebaat; toch moeten we den oorsprong
van deze fabfieksfondsen niet op de eerste plaats toeschrij-
ven aan de zuivere sociale belangstelling der werkgevers
voor hun arbeiders, een welbegrepen eigen belang had hen
tot de oprichting der fondsen bewogen, n.1. zij waren er ten
zeerste bij geinteresseerd, dat de arbeider die door ziekte was
uitgevallen, weer zoo spoedig mogelijk in het arbeidsproces
werd ingeschakeld. Van een gezinsverzekering was geen
sprake, het betrof alleen de in de fabriek werkzame
personen.
Als een der voordeelen van een eigen fonds binnen de werk-
liedenvereeniging werd genoemd, dat de yerzekerde arbei-
ders altijd recht op uitkeering hadden, onverschillig bij
welke onderneming zij werkten. Begin 1926 kwam het fonds
tot stand.
Hierin konden zich verzekeren alleen de georghniseerde
arbeiders, hoofd van een gezin en de ongehuwden, die als
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zelfstandig werkend arbeider werden beschouwd, dus ook
hier  was  nog geen sprake   van   gezinsverzekering.  De   ver-
zekerden hadden recht op medische hulp van den huisarts,
geneesmiddelen inbegrepen, en betaalden aan het fonds
10 ct. per week, terwijl het bedrag der vergoeding voor
geneeskundige hulp gebonden was aan een maximum van
f 50._ per jaar. De verzekerden konden zelf hun arts kie-
zen, onverschillig waar deze woonde; de aris diende de reke-
ning in bij den patiBnt, die daarmede naar den penning-
meester van het fonds ging en van hem het benoodigde
bedrag ontving.
Om lid te kunnen worden van het fonds moest men gekeurd
worden, waarvoor de kosten  f 2.50 bedroegen, sinds  Juni
1926 zou het doktersfonds de keuring betalen, mits de betref-
fende persoon werd,goedgekeurd, terwijl het nieuwe lid  dan
gedurende 13 weken 20 ct. extra contributie moest betalen.
Op 27 September van dat jaar werd besloten, gezien de
slechte medewerking van den arts, elk nieuw lid zonder
keuring, naar het oordeel van het bestuur, aan te nemen.
Als voorwaarde voor den groei van het fonds was noodig
de volle medewerking van den arts, maar daarnaast moesten
ook de arbeiders overtuigd zijn van het nut dezer
instelling. Deze beide voorwaarden waren bij de oprichting
niet vervuld. Dit lijkt thans eenigszins onbegrijpelijk; omdit te verklaren moeten we ons even verplaatsen in de
opvattingen en toestanden op 't gebied der geneeskundige
verzorging, zooals die nog geen twintig jaren geleden in
deze streken en ook t-e Geldrop bestonden.
In het 5500 zielen tellende Geldrop was in die jaren 66n,
op rijperen leeftijd gekomen, arts gevestigd. Langen tijd
had zijn practijk zich ook over verscheidene naburige ge-
meenten uitgestrekt, zoodat &n door het groot aantal zielen
dn door de groote afstanden het arbeidsveld voor 66n medi-
cus te groot was. Geleidelijk vestigden zich in de omlig-
gende gemeenten arisen en ook Geldrop kreeg einde 1926
een iweeden arts.
De doktershulp had tot die jaren practisch het karakter
gehad van 'n uiting van menschlievendheid. Alleen in zeer
ernstige gevallen werd doktershulp ingeroepen;    de   men-
schen werden nog weerhouden door ingeburgerde laksheid
en de conservatieve opvatting, dat de ziekte of kwaal al
heel erg moest zijn, voordat men den arts moest raadplegen.
Het kwam dan ook zeer vaak voor, dat de hulp van den
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dokier  ie  laat werd ingeroepen in gevallen, Lvaarin' bij  edr-dere waarschu,ving afdoende hulp had kunneil worden ge-
boden. Het doktersfonds nu heeft den arbeider geleidelijkden weg haar den dokter gewezen, hetgeen groote betee-
kenis heeft gehad voor de algemeene volksgezondheid in
Geldrop.
Intusschen brach,t door dezen gang van zaken het dokters-
fonds, ondanks' de lage premie in  1926 een batig saldo  op
van  f 800.-, hetgeen geenszins de bedoeling  was  van  het

-         fonds, daar het geen winstgevend zaakje behoefde te wor-den, terwijl een vooruitgang der gezondheidszorg Iliet werd
bereikt. De leden profiteerden nog niet genoeg van het fonds,
terwijl bovendien het aantal leden niet opvallend toenam.
Op 1 Januari 1927 bedroeg het aantal leden + 400.
De vestiging van den tweeden medicus,te Geldrop was ook
voor het dokiersfonds een belangrijke gebeurtenis. Dezejonge arts, die aan de universiteit de nieuwe grondslagen
der medische ivetenschap had leeren kennen en tegelijker-
tijd de nieuwe sociale denkbeelden, die in deze jaren onder
de studenten waren opgekomen, met hart en ziel aanhing,
heeft de nog jonge en wankele instelling van het dokters-
fonds met raad en daad gesteund. Dat het fonds na veel
strubbelingen tot een model-organisatie uitgroeide is naast
de activiteit der arbeidersleiders vooral aan zijn medewer-
king te danken geweest.
De eerste belangrijke reorganisatie was, dat in de leden-
vergadering van 2 Februari 1927 werd besloten het fonds
uit te bouwen tot een gezinsdoktersfonds. Voor de vrouw
gold. ook een contributie van 10 centen en voor de kinderen
beneden de 14 jaren moest 3 centen per week betaald
worden. Bij gezinnen met meer dan vier kinderen beneden

'  de 14 jaren behoefde maar voor vier kinderen te worden
/ betaald, terwijl de overigen toch verzekerd waren. Voor

kinderen boven de 14 jaren, of kinderen tot 14 jaren wan-
neer ze verdienden, moest ook 10 centen worden betaald.
Men kon sindsdien alleen via het fonds door den arts ter
plaatse worden geholpen. Een andere belangrijke gebeurte-
nis  was,  dat  de leden tevens verzekerd waren voor specia-
listenhulp en ziekenhuisverpleging. Behandeling door spe-
cialisten gaf recht op uitkeering door het doktersfonds, mits
de plaatselijke arts een bewijs had afgegeven, dat zulks
noodig was. Op 8 Mei 1927 trad het nieuwe fonds in werking.
Zij die na 14 Augustus 1927 nog lid werden, kregen het

276



0

eerste jaaf  50 0/0 vergoeding in geval van operatie.  Men
moest drie maanden lid zijn van het fonds om voor uitkee-

• ring bij operatie in aanmerking te komen, in 1928 werd deze
termijn gesteld op 6 maanden. Personen boven de 14 jaren
hadden recht op geneaskundige hulp van den huisarts tot
een maximum van f 100.- en voor geval van operatieve
behandeling, ziekenhuisverpleging inbegrepen, ook tot een
maximum van f 100.- per jaar. Voor kinderen bedroeg
dit in beide gevallen  f 30.-. De doktoren werd per ver-
richting betaald en de rekeningen werden in totaal bij den
penningmeester van het fonds ingediend. De patildnt moest,
alvorens hij via het fonds behandeld kon worden, een bewijs
halen bij den penningmeester, dat liij voor fondsbehandeling
in aanmerking kwam.
De beteekenis van het fonds was door deze reorganisatie
aanmerkelijk toegenomen en de belangstelling steeg voort-
durend. Op 1 Maart 1930 bedroeg het aantal leden 1446,
waaryan 750 leden, die 12 ct. per week betaalden, 537, die
5 ct. en 199 die geen contributie betaalden. Er werd zooveel
van het fonds gebruik gemaakt, dat het fonds in 1929 een
nadeelig saldo had. Men wilde nu de betaling der huisartsen
per verrichting vervangen door een garantie-verdrag van
b.v. f 4.50 per jaar per lid. Door allerlei moeilijkheden kwam
dit garantie-verdrag Iiog niet tot stand. Daar uiteindelijk
bleek, dat dit de eenige oplossing was om uit de finantieele
moeilijkheden te ]lomen, is het te betreuren geweest, dat
geen overeensfemming op dit punt kon worden bereikt en
dat men de leiders van het fonds onnoodig nog enkele jaren
met de finantieele moeilijkheden heeft laten kampen. Er
moest toen worden besloten om de contributie te verhoogen
en wel met 5 centen per lid boven de 14 jaren. Het bestuur
ging noode tot dezen maatregel over, omdat de loonen laag
waren. Doch ondanks deze verhooging was de contributie
nog gering; zij bedroeg nog 50 0/0 minder dan die van Andere .
fondsen, bij welke de leden per week een premie van 38
centen moesten betalen. 9) Deze geringe premie was moge-      _
lijk omdat de Geldropsche arbeiders zelf alles regelden, 'er
waren geen betaalde administrateurs, geen bode-loonen
waren noodig, daar de jonge arbeiders wekelijks de contri-
butie gratis ophaalden.    ,

9)  O.a. Het Algemeen Ziekenfonds voor Eindhoven en Omgeving (AZ.EO.).
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'             Het aantal leden bleef in de volgende maanden toenemen
en bedroeg op 1  Januari 1931, ongeveer 1800, de belangstel-

· ling voor het fonds was gewekt,  doch de finantieele strub-'
belingen werden talrijker. Het bestuur moest overgaan tot
vermindering der rechten en stelde voor, met ingang van
1 Januari 1931, de. leden 150/0 der doktersrekeningen zelf te
laten betalen, voor tanden trekken moest  50 0/0  door  de
leden zelf worden betaald, het keuren der oogen zou niet
worden vergoed, terwijl operatieve behandeling gratis zou
zijn. Deze regeling heeft 66n jaar gegolden. De klacht werd
geuit, dat de leden voor allerlei nietigheden naar den aokter
gingen; alhoewel deze klacht  op  zich van weinig beteekenis.
lijkt, blijkt er toch uit, dat de menschen den weg naar den
dokter zelfs heel goed gevonden hadden. Het gemeentebe-
stuur was intusschen bereid hef fonds met een subsidie te
steunen; hieruit bleek,  dat de plaatselijke overheid de betee-
kenis van het fonds voor de gemeente inzag. Het politiek
mondig worden der Geldropsche arbeiders was intusschen
aan deze medewerking niet vreemd. Op i Januari 1933 be-
droeg het aantal leden 2250. Op 29 April 1933 moest het
bestuur overgaan tot verlaging der maximum-vergoeding
voor specialisten-hulp tot f 75.- en van de maximum-ver-
goeding  voor den huisarts  ook tot  f 75.-, voor kinderen
bedroegen de maximum-uitkeering in beide gevallen f 30.-.\
Het gemeentelijk armbestuur werkte mede door een tege-
moetkoming te geven  van  50 0/0  in  de  wekelijksche  contri-
butie voor armlastige steuntrekkers en voof hen,· die in de
werkverschaffing waren.
In 1934 kwam eindelijk het garantie-verdrag met de plaat-       '
selijke apotheekhoudende doktoren tot stand; waarbij de
artsen een vergoeding ontvingen van f 4.50 per lid per jaar
en deze zich verbonden om alle huisartsen-hulp met de
noodige medicijnen te verleenen.
Leden tan het fonds konden voortaan zijn:
a) Gezinnen, waarvan het hoofd of de kostwinner lid was

van de R.K. Werkliedenvereeniging „St. Jozef" te
Geldrop.

b) R.K. alleenstaande personen aangesloten bij de R.K
Werkliedenvereeniging.

Hospitantleden:
a) Gezinnen, waarvan het hoofd of de kostwinner wel

Christelijk was, maar niet bij de R.K. Werkliedenver-
eeniging was aangesloten.
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b) Christelijke alleenstaande personen, niet bij de R.K.
Werkliedenvereeniging aangesloten.

De hospitantleden hadden geen medezeggingschap en kon-
den geen bestuursfuncties bekleeden, terwijl zij boven de
gewone gezinscontributie 5 cent per week moesten betalen
voor administratiekosten en bodeloon.
Door deze regeling was het fonds voor elken inwoner van
Geldrop, mits Christelijk, toegankelijk; het bestuur van het
fonds nam dus een zeer royaal standpunt in om zooveel
mogelijk menschen van deze sociale instelling te laten pro-
fiteeren.                                              -
Het fonds gaf vergoeding voor:
Huisarts- en apothekerskosten na 4 weken lidmaatschap.
Operatie- en onderzoekkosten en eventueele ziekenhuisver-
pleging tot een bedrag van f 100.-, voor kinderen was dit

. gebonden  aan een maximum-bedrag van  f 50.- alles  na
6 maanden lidmaatschap.
Specialisten-hulp op advies van den huisarts werd voor 850/0
vergoed.
Chirurgische hulp op advies van den huisarts werd voor
100 0/0 vergoed.
Voor bevallingen werd f 10.- vergoed na een lidmaatschap
van 7 maanden.
De contributie bedroeg:
Voor de ouders en de,kinderen boven 15 jaren slechts 22 ct.
per week en per persoon.
Voor kinderen onder 15 karen 7 ct. per week tot een maxi-
mum van 4 kinderen beneden deze leeftijdsgrens, de meer-
dere kinderen behoefden geen contributie te betalen en
genoten alle rechten, die het fonds gaf.
Men kon om het half jaar van huisarts veranderen.
Zoo was geleidelijk een fonds opgebouwd, dat in alle behoef-
ten voor medische verzorging voorzag. Deze behoeften
waren onder de Geldropsche bevolking geleidelijk grooter
geworden, doordat men er zich meer van bewust werd, wat
een goede geneeskundige verzorging vermocht.
Toch was de organisatie van het fonds nog niet geheel af.
In 1935 was er nog een tekort van f 1000.-.
In een overeenkomst met de plaatselijke doktoren werd het
garantie-verdrag in dien vorm gewijzigd, dat de beide arisen
elk een bepaald percentage bij de finantieele afrekening
zouden laten vallen en wel voor de eerste honderd leden
een half procent, voor de tweehonderd leden 10/0, voor de
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driehonderd leden   1% 0/0,  voor de vierhonderd leden  2%    .
.  enz. De hoofdoorzaak evenwel der tekorten was kelegen in

de per xerrichting uitbetaalde specialisten-hulp en dd kos-
ten van operatie en ziekenhdisverpleging. Deze kwestie
werd geregeld in een overeenkomst met het ziekenhuis ie
Geldrop in den zomer van 1935.
Het ziekenhuis zou ontvangen f 1.50 per lid per jaar, terwijl
de verzekerde recht kreeg op iedere behandeling in dit
ziekenhuis gedurende 29 verpleegdagen. Bovendien verbon-
den zich de doktoren van het ziekenhuis om alle poliklini-
sche behandelingen gratis te doen. Door alles voor zoover
mogelijk poliklinisch te behandelen konden voor de patian-
ten verpleegdagen worden uitgespaard. Het gezamenlijk
aantal verpleegdagen van alle opgenomen patiiinten mocht
een bepaald maximum  niet te boven  gaan, doch hiermede.
was de directie van het ziekenhuis uiterst soepil. Anderzijds
was  bepaald,  dat de patiBnten  van het doktersfonds  niet ·
meer in een ander ziekenhuis mochten worden opgenomen.
Buiten deze regeling viel de behandeling door den oogarts,
den  oor-,  neus- en keelarts  en den huidarts; hiervoor  werd
door het doktersfonds een afzonderlijke regeling getroffen.
Door de overeenkomst met het ziekenhuis waren alle moei-
lijkheden uit den weg geruimd; het bestuur kon voortaan
gemakkelijk de uitgaven overzien. Het fonds was een der
meest goedkoope  van het geheele  land en werkte tot tevre-
denheid van patilinten, doktoren en ziekenhuis.
In 1940, even voor het ziekenfondsenbesluit afkwam, is het

. Geldropsche dokiersfonds opgenomen in het Centrale R.K.
Ziekenfonds te Tilburg. Dit fonds nam de oorspronkelijk
bestaande regeling met het Geldropsche ziekenhuis over,
doch op verzoek van de directie van dit ziekenhuis werd
na verloop van negen maanden deze regeling geannuleerd,
omdat er naar haar oordeel geen enkele reden meer was om         •
voor lagere tarieven te werken dan de andere ziekenhuizen.
Ter. oriBnteering volgen hier enkele gegevens betreffende
het Geldropsche ziekenhuis.

Het ziekenhuis, in 1931 gebouwd en aanvankelijk zeer
bescheiden,ihgericht in verband  ook  met het aanvan-
kelijk bescheiden doel, n.1. om de Geldropsche bevol-
king voor bepaalde. kleine behandelingen  den  gang
naar een Eindhovensch ziekenhuis te besparen, is in een
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10-tal jaren uitgegroeid tot een model klein-ziekenhuis.
De Geldropsche arts van Kimmenade, die vanaf de op-
richting directeur is en tot voor kort ook met de leiding
der interne afdeeling was belast, heeft de beteekenis
van een eigen ziekenhuis voor Geldrop ingezien. Een
eigen ziekenhuis doet de patienten eerder tot opname
besluiten   en wat belangrijker   is: zij liggen liever   in
hun eigen sfeer, zoo dicht mogelijk bij huis, dan dat
ze in een groot stedelijk ziekenhuis moeten vertoeven,
waar ze totaal onbekend, meenen gevaar te loopen min
of meer als een nummer te worden behandeld. Ver-
meldenswaard in dit verband is het verschijnsel, dat,
toen het ziekenhuis gedurende den oorlog geruimen tijd
door de Duitschers was gevorderd, de patilinten  met
breuken, blindendarm e.d. met hun kwalen bleven

- rondloopen en zich niet elders lieten opnemen.
In het begin der dertiger jaren is het ziekenhuis van
de meest moderne technische hulpmiddelen voorzien,
terwijl  aan het ziekenhuis werden verbonden  een  spe-
cialist-verloskundige en gynaecoloog, 'n chirurg en ten-
slotte een internist;  in  1935 werd het als B-ziekenhuis  en
in 1936 als A-ziekenhuis erkend, in 1942 kwam de be-
voegdheid tot opleiding aanteekening kraamverpleging.
Hetziekenhuis is een instelling van de Congregatie der
Eerwaarde Zusters van Liefde te Schijndel en wordt
door de zusters der Congregatie bediend; men heeft de
beschikking tot op heden over ruim vijftig bedden, welk
aantal binnenkort opgevoerd wordt tot honderdvijftig.
Onderstaand overzicht geeft een beeld van de toene-
mende beteekenis van het ziekenhuis. Dat er ook tal-
rijke patienten van elders in het Geldropsche zieken-
huis worden opgenomen toont bijlage V duidelijk  aan.

aantal aantal gemiddelde bezetting
Iaar verptecgd. patienten verpleegduur geregeld

1932 4214 184       23       12

1934 10819 425 26       30

1936 15862 474        34        44

1939 17286 598.       29        48

1942 18150 593       31       50  

1943 21170 976       25       58
1944 24790 1082        23        68

1
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In 1923 werd te Geldrop opgericht een afdeeling der Levens-
verzekering-maatschappij „Concordia",  die  op'31  Decembervan dat jaar 68 leden telde. Aan deze maaischappij is een
voorzorgskas verbonden, een instelling, waaruit in geval vanziekte, gezinsvermeerdering, onvrijwillige werkloosheid en
bij erkende staking en uitsluiting de premie betaald wordt,zoodat in de genoemde gevallen de arbeider van de premie-
betaling is vrij gesteld. 70 % der gemaakte winsten door deze
maatschappij wordt op den polis der verzekerden bij ge-
schreven.

Deze maatschappij heeft  van  1924  tot  1934 een instelling
.,Eigen Huis" gehad, die het de arbeiders mogelijk maakte
op een gemakkelijke wijze in het bezit te komen van een
eigen woning. Concordia stelde jaarlijks vbor dit doel terbeschikking f 200.000.- van de door haar te·beleggen gelden
en verschafte hypotheek tegen een minimum  van   4 0/0.   In
1928 had deze instelling reeds aan 37 arbeiders in het Bos-
sche bisdom een eigen woning bezorgd, waarviln 4 te
Geldrop.
De arbeiders vormden een woningbouw-vereeniging metgroepen van 14 tot hoogstens 28 leden. De arbeiders namen
een verplichte spaarinschrijving, welke een maandpremie
vorderde van f 2.50 of 58 ct. per week, gedurende 14 jaren
te betalen, waarna f 500.- werd uitbetaald. Voor het ver-
krijgen van een eigen woning verstrekte Concordia 4 X
f 500.- kapitaal als eerste hypotheek, zoodat de deelnemer
over f 2500.- beschikte, als hij een inschrijving van f 500.-
had genomen. De hoofdsom met rente moest in ten hoogste
30 en ten minste 20-jarige annuiteiten terugbetaald worden.*

De terugbetaling der hoofdsom geschiedde wekelijks in
plaats van huurbetaling, hierin was dan begrepen een be-
langrijk be;irag der aflossing, een reserve, waaruit de assu-
rantiepremie, de. grondbelasting  en het onderhoud konden
worden bestreden. Wanneer 66n deelnemer 14 jaren noodig
had om f 500.- te besparen, dan konden 14 deelnemers het
in 66n jaar.
In totaal hebben van de groep Geldrop, bestaande uit 20
deelnemers, 8 een eigen huis gesticht; de overige 12 hebben
hun  geld bij afloop  van den spaarpolis, waarvan de duur
14 jaren was, terug ontvangen.
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De laatste deelnemer, die in Geldrop bouwde, kreeg in
October 1932 zijn hypotheek toegewezen. De reden, dat de
overige 12 deelnemers niet van de gelegenheid, om tot een
eigen huis te komen, hebben gebruik gemaakt, moet groo-
tendeels gezocht worden in de slechte economische toestan-
den met de toenemende werkloosheid in die jaren, waardoor
een last van f 5.- a f 6.- voor hen te zwaar werd. 10)
Behalve de *genoemde instellingen van de R.K. Werklieden-
vereeniging kunnen verder nog vermeld worden de in de
twintiger jaren opgerichte Volksbank, aangesloten bij de
Centrale Volksbank; deze instelling beoogde het sparen door
de arbeiders te bevorderen en verstrekte hypotheken.
Ook heeft te Geldrop, zil het met enkele jaren onderbre-
king, een plaatselijk comit6 van „Herwonnen Levenskracht"
bestaan. Voor dit fonds werden geregeld collecten gehouden
en bloempjesdagen georganiseerd, terwijl tuberculeuze arbei-
ders uit Geldrop van dit fonds profiteerden, doordat ze uit-
gezonden werden ter vdrpleging in een sanatorium. In 1932
bedroeg het aantal vdrpleegdagen voor Geldropsche patiEn-
ten 1053 en in 1933 bedroeg dit 833. Voor het jaar 1937 werd
vermeld, dat er 5 patiiintdn opgenomen waren in het sana-
torium „Berg en Bosch"; van het gemeentelijk armbestuur
oddervdnd deze verdienstelijke organisatie finantieelen
steun.
In 1924 werd een bibliotheek opgericht door de werklieden-
vereeniging, die in 1929 f 200 boeken telde, meer speciaal
ter voorlichting in sociale vraagstukken. In eerstgenoemd
jaar kwam ook een zangvereeniging tot stand, die aanvan-
kelijk den mooien naam had van „de Blijde Werkers". Deze
vereeniging, waarvan in het begin uitsluitend mannen lid
waren, werd later een gemengde zangvereeniging en heeft
zich  steeds  in een, toenemenden bloei mogen verheugen. De

. ,

10) In 1934 bedroeg het totale aantal leden van ..Eigen Huis- 1093 en het
aantal huizen 363, terwill het -daarvoor verstrekte bedrag der hypotheken
f 1.196.850,97 bedroeg. Er is daarna geen ultbreiding meer aan gegeven. omdat
de  Verzekeringskamer van meening  was,  dat  „Eigen  Huis"  niet  als  nevenbedrij f
door .,Concordia" mocht worden geexploiteerd.
Een en ander werd welwillend medegedeeld door de Directie der Coaperatieve
Levensverzekering-Maatschappij ..Concordia" ILA. te Utrecht. Zie ook Gedenk-
boek blz. 167-172.                                                          '
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muzikale belangstelling  zit den Geldroppenaar  in· het bloed,     ,
goede zangers zijn er altijd geweest. .... - ..

Een belangrijke gebeurtenis voor het vereenigingsleven was
de aankoop in 1929 van het Bondpgebouw, een gebouw, dat
zeer geschikt was voor groote en kleinere vergaderingen en
tooneeluitvoeringen en dat tot dan, aan het r.k. kerkbestuur
in eigendom had behoord. De arbeiders kwamen daar op
Zaterdagmiddag, Zondag en Maandagavond bijeen in het
ontspanningslokaal, waar men consumpties, uitgenomen ster-
ken drank, kon gebruiken. Deze geleg6nheid tot samenkomst
was uitstekend geschikt om het onderling. contact tusschen
de arbeiders te bevorderen en het.vereenigingsleven te doen
bloeien; bovendien was de exploitatie de eerste jaren 100-
nend;  in  1933 was  er een batig saldo van f 1096.66. Het
bestuur zorgde in die jaren, dat er bij kermis en carnaval
in het bondsgebouw veredelende ontspanning  werd  gebo-

-             den, er werden via de kunstcommissie van het R.K. Werk-
liedenverbond tooneelgezelschappen met naam geEngageerd
en de groote tooneelzaal van het Bondsgebouw was vaak te
klein om alle belangstellenden op te nemen; doch later bij
de toenemende beteekenis der bioscoop en de attractie, die
de dansgelegenheden boden (Geldrop's inwoners dansen
graag) werd de concurrentie zoo groot, dat het engageeren
van behoorlijke gezelschappen finantieel niet meer moge-
lijk was.     '

.,          De belangrijkste vakorganisatie te Geldrop was de textiel-
arbeidersbond „St. Lambertus", die in 1916 was opgericht.
Vanaf het begin was zij een plaatselijke afdeeling van den
Ned. R.K. Textielarbeidersbond, die zijn zetel in Tilburg had.
Het contact met deze landelijke organisatie was zeer nauw
en van een geheel anderen aar,d als het contact, dat bestond
tusschen de plaatselijke werkliedenbonden en den diocesa-
nen bond. We behoeven hierbij maar te denken aan het tot
stand komen der collectieve arbeidsovereenkomsten, die
door de landelijke organisaties werden afgeslotdn en welker
bepalingen ook voor de Geldropsche arbeiders hun betee-
kenis hadden en den grondslag vormden voor de verhouding
tusschen ded werkgever en den werknemer. Bij plaatselijke

' conflicten hadden de districtsleiders,der organisatie ben. be-
langrijke rol te vervullen bij de besprekingen met de werk-
gevers.
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Het aantal leden der vakorganisatie „St. Lambertus" te Gel-
drop  bedroeg  per   1   Januari  van  de volgende jaren:

Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen

1925 251 _ 11) 1933 475 130
1926 295       -- 1934 444      -
1927 314       63 1935 421       81
1928 341       96 1936 405 69
1929 370 109 1937 412       65
1930

'
373 118 1938 395      55

1931 432 138 1939 383       48
1932 502 150 1940 377      44

Als belangrijkste oorzaak van het afnemen van het aantal
leden in de dertiger jaren kan opgegeven worden, dat velen
teleurgesteld waren over de betrekkelijke resultaten, die de
organisatie had weten te bereiken in zake het tegenhouden
der loonsverlagingen c.q. het tot stand brengen van hoogere
loonen. Ook hadden verschillende arbeiders in de minder
gunstige jaren hun beroep in de textielnijverheid verlaten            -
en waren in een andere branche gaan werken, waardoor het
lidmaatschap yan „St. Lambertus" geen zin meer had.
De belangrijkste plaatselijke gebeurtenissen, die de jaarver-
slagen vermelden, waren de fabrieksvergaderingen: Telken
jase werden er ongeveer een tiental vergaderingen met v€r-
schillende werkgevers gehouden in verband met klachten
meestal ingediend door een heele groep arbeiders, b.v.
wevers of stopsters bij een bepaalde onderneming, doch ook
individueele klachten waren vaak onderwerp der bespre-
kingen.
In de meeste gevallen had de gedachtenwisseling met de
werkgevers een bevredigend resultaat, zoodat door dit con-
tact voor de georganiseerden vruchtbaar werk werd verricht.
In het „Hoog Ambacht", orgaan der landelijke R.K. vakorga-
nisatie van textielarbeiders van Mei 1936 staan enkele resul-
taten der plaatselijke acties te Geldrop vermeld, waarvan
er hier enkele worden weergegeven:
Bij de N.V. . . . . . . . . werden wegens de lage tarieven zeer

11)  Voor de vrouwen en meisjes waren voor 1925. 1926 en 1934 geen betrouw-
bare gegevens aanwezig.
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lage loonenverdiend. Na een-bespreking werden de tarieven
met % cent per 1000 schot verhoogd.
Bij de N.V.  . . . . . . . . Eene nieuwe moeilijkheid was ·hier ge-
rezen voor de hulpenwevers. Met de directie en onze orga-
nisatie zou in overleg met de fabriekscommissie een regeling
worden getroffen, die voor deze hulpen een verbetering in-
hield. Afgekeurd moet worden de houding   van   hen,   die.
tijdens de onderhandelingen plotseling den arbeid neerleg-
den. Door tusschenkomst van onze organisatid is een rege-
ling tot stand gekomen, die voor de hulpen eenige rechts-
zekerheid biedt.
Bij de N.V.  . . . . . . . .  was een kwestie ontstaan bij de stop-
sters wegens ingevoerde maatregelen der cintr6le.   De
meisjes konden zich hiermede niet vereenigen en legden
op 9 November plotseling den arbeid neer.  '
Een bespreking met de'directie  gaf ons· het inzicht, dat deze
slechts bedoelde een goede contr6le op het werk. Met enkele
meisjes werd vergaderd, de meeste meisjes ·zijn niet georga-
niseerd.  Een en ander heeft tot gevolg gehad,  dat  op  11   No-
vember de arbeid weer werd hervat.
Door enkele wevers van de N.V.  . . . . . . . . werd geklaagd
over het verwerken van zeer slechte kettingen. Wij verzoch-
ten hierop een toeslag te willen verstrekken, wiiaraan is
voldaan.

Behalve de vakorganisatie der textielarbeiders waren te
Geldrop nog andere vakorganisaties, waarvan het aantal
leden 12) per 31 December 1930 bedroeg:                                    -

R.K. Bouwvakarbeidersbond 93 leden.
„ Houtbewerkersbond      47 „
„ Metaalbewerkersbond 44  „
„ Tabaksbewerkersbond     18 „
„ Werkmeestersbond      16 „
„ Fabrieksarbeidersbond ,,    28 „
„ Transportarbeidersbond     5 „

Het heeft lang geduurd, v66r dat de Geldropsche arbeiders
zich met de politiek gingen bezig houden. In de twintiger

13) Hieronder begrepen mannen cn vrouwen.
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jaren was hun politieke belangstelling zoo gering, dat ze
niet eens lid der r.k. kiesvereenigingen waren, met het ge-
volg, dat in den gemeenteraad de arbeiders niet vertegen-
woordigd waren, geen enkele arbeider had daarin zitting.
Dit was wel een eigenaardige toestand voor een arbeiders-
gemeente bij uitstek.
Door het bloeiende organisatie-leven, dat intusschen een
pracht-school was voor de leiders om zich in verschillende
maatschappelijke problemen te verdiepen en zich een be-
hoorlijke ontwikkeling eigen te maken, waren de arbeiders
zich geleidelijk bewust geworden van hun beteekenis in de
Geldropsche gemeenschap, en groeide hun politieke belang-
stelling dusdanig,   dat zij besloten   in   1931 met eigen
candidaten aan de gemeenteraadsverkiezingen deel te
nemen.
De arbeiders dienden buiten de R.K. Staatspartij een eigen
lijst in en wel in samenwerking met de werkgevers, die op
dit punt contact zochten met de werklieden. Het mag wel
als een pcilitieke gebelirtenis vermelil worden, dat te Gel-
drop de arbeiders en de werkgevers 66n lijst vormden. Mis-
schien is het wel een unicum in den lande geweest. De uit-
slag der verkiezingen was, dat er twee werkgevers en twee
werknemers hun intrede in den Geldropschen gemeenteraad
konden doen, terwijl een derde arbeider, die een eigen
lijst had ingediend, ook als lid van den raad gekozen werd.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1935 en 1939 namen de
werkgevers en arbeiders binnen het verband der R.K. Staats-
partij deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. In beide ge-
vallen namen twee werknemers als lid zitting, terwijl in
1935 g66n en in 1939 66n werkgever tot gemeenteraadslid
werd gekozen. In 1939 werd de voorzitter der werklieden-
vereeniging, die bij de verkiezingen lijsttrekker was voor de
lijst van de R.K. Staatspartij, tot wethouder van sociale zaken
benoemd. Hiermede hadden de werklieden  ook op. politiek
terrein hun plaats veroverd.
Het is in dit verband goed, aan de hand -der verschillende
verkiezingsuitslagen een overzicht te geven van de politieke
denkbeelden onder de Geldropsche bevolking. Onderstaand
staatje geeft een overzicht van het aantal stemmen, dat bij
verschillende verkiezingen op de diverse partijen werd uit-
gebracht
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1933 1935 '1937 1939

St. G. Prov. St. St.. G. Prov. St.

R.K. Staatsparm 3008 2880 3327 3467

S.D.AR 293 306 283 415

Anti Rev. Partij 66'       56       104        82
Christ. Hist Unie              61      149      43      84
Vrijzinnig Dem. Bond              19       16       25       48
Vrijheidsbond -1 1 9- -
Comm. Partij Holland                 17         11         22        -
N.S.B.                               18 109 107 111

RIC Volkspartij                 27      -    '  -
Kath. Dem. Bond 19 77        22       --
Staatk Gen Partij                8       -       4       6
Ned. Christ Arb. Partij            20                 -       -
Actie Bouwman                           -                       110          46
Zwart Front                     -       -        3       -
Overige Partijen 35-         4        21

Totaal geldig uitgebr. stemmen 3602 3617 4071 4259

Uit het bovenstaande blijkt duidelijk, dat veruit -de meeste
stemmen op de lijst der R.K. Staatspartij werden uitgebracht.
Daarna volgde de S.D.A.P., waarvan het aantal stemmen
veel en veel lager was. In percenten van het totaal aantal
geldig aitgebrachte stemmen bedroeg het aantal voor elk
der beide partijen bij de 4 bovengenoemde verkiezingen:
Voor de R.K. Staatspartij resp.    83.5%,  79.6%, 81.7%; '81.4%.
Voor de S.D.A.P. resp. 8.1%, 8.4%, 6.9%, 9.7%.
Uit een onderzoek  naar de uitgebrachte stemmen  in   de
woonwijk Tivoli, welker inwoners niet tot de autochthone
bevolking van Geldrop zijn te rekenen, bleek dat de stem-
men op de andere partijen- dan die der R.K. Staatspartij
voor een groot deel daar waren uitgebracht. Onderstaande
tabel zal dit bewijzen.
Hierin staat vermeld het hantal stemmen, dat op de vel-
schillende partijen werd uitgebracht in stemdistrict V, waar-
onder practisch uitsluitend de bewoners van de wijk Tivoli
waren ingedeeld.

d & 2 E & i 07 

2,     1     2    4,  1,  li   : 1   1,    «   111    ti -iii
=a vi    Z.   40.  >O.   -a  <0   UP   d  MICA  N  Oa  H'B:

1939 554 269  31   48   19 4 -38----963
1937 415 189 25 48 8 4 5    20  '9    5    1,9    738
1935 384 141  38   23    8 -- -2 6 2 7- 2   631
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In vergelijking met de reeds eerder gegeven cijfers blijkt,
dat in het eigenlijke Geldrop op de lijst der S.D.A.P. in
1935 en 1939 + 150 en in 1937 nog geen 100 stemmen waren

4 uitgebracht.
DeAnti-RevolutionnairePartij kreeg eveneens in het district,
waaronder Tivoli ressorteerde het grootste deel der stem-
men en de Christelijke Historische Unie een groot deel.
Uit de bovenvermelde gegevens blijkt duidelijk, dat de reac-
tionnaire en de niet-katholieke politieke partijen op de be-
volking v.an Geldrop weinig vat hebben gekregen. De verkie-
zingsuitslagen geven dus een vrij constant beeld met een
sterk overwegenden ahnhang 'der R.K. Staatspartij.

82. De Werkgevers-organisatie.

Na de behandeling der werkliedenorganisdties en hetgeen
daarmede nauw samenhangt, verdient thans de organisatie
der werkgevers de aandacht. Op 12 Maart 1931 werd te Gel-
drop opgericht de „R.K. Vereeniging van Textielfabri-
kanten" met het doel door onderlinge samenwerking met           -
aanwending van elk wettig middel de industrie en de goede
verstandhouding tusschen patroon en werkman te bevor-
deren. Zij streefde dit doel na als plaaiselijke vereeniging . 1

der ,;Nederlandsche R.K. Vereeniging van Werkgevers in
de Textielnijverheid". Besluiten, welke genomen werden in           »  
strijd met.de statuten en reglementen van laatstgenoemde
vereeniging konden door haar bestuur worden geschorst.
De leden der plaatselijke vereeniging moesten lid zijn der
„Nederlandsche R.K. Vereeniging van Werkgevers in de
Textielnijverheid". In het bijzonder had de plaatselijke ver-
eeniging ten doel de behartiging van de gemeenschappelijke
belangen der textielfabrikanten te Geldrop, de bespreking
van de onderwerpen, die op de algemeene vergadering der
landelijke roomsch-katholieke prganisatie aan de orde kwa-.
men, de bevordering van de uniforme doorvoering van de
besluiten door evengenoemde vereeniging genomen, het tref-
fen van uniforme regelingen omtrent aangelegenheden, die
niet tot 't werkterrein der „Nederlandsche R.K. Vereeniging
van Werkgevers in de Textielnijverheid" behoorden e.d.
meer.'t Specifiek roomsch-katholieke karakter kwam tot uit-

· drukking in de taak der leden tot het hoog houden van den
godsdienst en de zedelijkheid in de fabrieken der leden, o. a.
door het onvoorwaardelijk tegengaan van vloeken, gods-
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lasteringen en het spreken van onzedelijke taal en het belet-
ten van socialistische en communiAtische propaganda.
Zooals reeds eerder gezegd, was de grondslag voor· de ver-
houding tusschen de werkgevers en werknemers in de Gel-
dropsche industrie de collectieve arbeidsovereenkomst, zoo-
dat de plaatselijke werkgeversorganisatie op dit punt geen
zelfstandige beslissingen meer kon nemen. Dit is de hoofd-
oorzaak van.het feit, dat deze organisatie practisch niet naar
buiten optrad en haar kerkzaamheid meer binnenskamers
plaats vond, voornamelijk ter bespreking van d6 kwesties,
die door de landelijke roomsch-katholieke organisatie aan+
de orde werden gesteld.

§ 3.  De Boerenbond.
De belangrijkste sociaal-economische organisatie te Geldrop,
naast de werkliedenvereeniging, is de boerenbond.
Bij de beschouwing van het ontstaan en de ontwikkeling
dezer organisatie kunnen we twee perioden onderscheiden
en wel de periode van 1896-1921 en die van 1921-1940.
De eerste periode heeft hoofdzakelijk beteekenis als,het Aid-
vak, waarin de organisatie-idee enthousiast aanvaard werd
en  de uitbouw daarvan geleidelijk tot stand kwam;  in  h6t
tijdvak na 1921 was de grondslag door de vereeniging met
den boerenbond te Zes-Gehuchten economisch verbreed, het-
geen aan een vruclitbare werking der instellingen ten goede
kwam, terwijl de organisatie verder werd uitgebouwd.
D e p e r i o d e 1896-1921.
Alhoewel de landbouwende bevolking te Geldrop ten op-
zichte van het deel, dat in de industrie werkzaam was,
steeds weinig talrijk is geweest, had de organisatie der
boeren te Geldrop, omdat zij een der eerste eigenlijke
boerenorganisaties was, in de eerste jaren van haar bestaan
vooral van principieel standpunt bezien, beteekenis. Het was
geen toeval, dat juist in die plaatsen de eerste boerenbonden
tot stand kwamen, waar de voortrekkers der organisatie-
gedachte werkzaam waren, zooals Heeswijk (Pater van den
Elsen), Meijel (Jan Truyen), Schijndel (Bolsius), e.a. Ook
Geldrop en omliggende gemeenten als Zes-Gehuchten,
Mierlo, Heeze en Leende waren plaatsen, waar terzelfder
tijd boerenbonden waren opgericht, omdat ook de Geldrop-
sche boeren dergelijke voortrekkers hadden; naast burge-
meester ter Boigh, die de eerste voorzitter werd van den
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plaatselijken boerenbond, moet genoemd worden Vincent
van den Heuvel. Deze persoon kreeg al spoedig een invloed,
die zich veel verder uitstrekte dan het enge terrein der
plaatselijke organisatie;  bij den opbouw der landelijke  en

* regionale boerenorganisaties heeft hij een belangrijke rol
gespeeld. „Zoodra dan ook de eerste besprekingen over de
stichting van den Nederlandschen Boerenbond met provin-
ciale afdeelingen gehouden werden, ontmoetten wij naast
Ridder de van der Schueren, Jan Truyen, Pater van den
Elsen en eenige anderen ook Vincent van den Heuvel". 1)
Nadat op een vergadering van 31 Januari 1896 te Arnhem
besloten was tot oprichting van den Nederlandschen Boe-
renbond, werd op de algemeene vergadering in het begin
van Juni van dat jaar te Utrecht het algemeen reglement
voor deze organisatie vastgesteld. Als afgevaardigden van
Geldrop waren daar aanwezig burgemeester ter Borgh en
Vincent van den Heuvel. Kort daarop benoemden de provin-
ciale besturen van den Nederlandschen Boerenbond commis-
sian tot voorbereiding van het assurantiewezen, van den
gemeenschappelijken aankoop en van de Raiffeisen-    '
banken. 2)
De oudste dezer commissiEn voor de Raiffeisenbanken was
de  Noord-Brabantsche; zij bestond  uit de heeren Vincent
van den Heuvel (Geldrop), Jhr. L. van Riickevorsel (Vught)
en  C. van ·Iersel (Udenhout). De commissie had de belang-
rijke taak om de eerste statuten te ontwerpen voor de plaat-
selijke leenbanken. 3)
„Toen de noodzakelijkheid bleek van nauwere samenwer-
king tusschen de verschillende plaatselijke boerenleenban-
ken behoorde - natuurlijk mogen we wel zeggen - Vincent
van den Heuvel tot de Commissie, die Statuten voor een

1 Centrale Bank zou ontwerpen en op de vergadering van
Venlo in December 18984) waar de Centrale Boerenleenbank

1) .Mededeelingen" van de Coaperatieve Centrale Boerenleenbank te Eind-
hoven. No. 51 Septembgr 1920, blz. 78.
2) Gedenkboek 25-jarig bestaan der Cooperatieve Centrale Boerenleenbank te
Eindhoven 1898-1923 blz. 8.
9  Zie onder 2) blz. 8 en 10. In deze commissie werden kort daarop de heeren
van Rijckevorsel en van Iersel vervangen door den ZeerEerw. Pater van den
Elsen en den heer P. van Vorst.
4) Op dien datum bestonden in Noord-Brabant en Limburg nog slechts 27
boerenleenbanken. 22 waren op die vergadering vertegenwoordigd, w.o. die van
Geldrop, onder de niet-vertegenwoordigde leenbanken behoorde die van Zes-
gehuchten. Zie onder 2) blz. 17-19.
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tot stand kwam, werd Vincent van den Heuvel tot eerste
»- voorzitter-gekozen- 5). Vanaf de oprichting tot. aan'zijn dodd       -

op  11  September  1920 is Vincent  van den- Heiivel  achtdreen--      · volgens voorzitter geweest van den Raad van Toezicht en
sedert 1905 voorzitter van het Bestuur der CoBperatieve- Centrale Boerenleenbank te Eindhoven.
Dat de plaatselijke boerenbond te Geldrop van een dergelijk
invloedrijk man - tot 1903 was van den Heuvel ondervoor-
zitter en van 1903-1920 voorzitter van de afdeeling Geldrop
van den Nederlandschen Boerenbond - vooral in de eerste
jaren van oprichting en uitbouw veel steun heeft onder-
vonden, staat buiten twijfel.
Het ligt buiten het bestek.van deze studie om de beteekenis,
die Vincent van den Heuvel voor de boerenorganisaties en
speciaal voor de boerenleenbanken gehad heeft, volledig te
beschrijven; we zullen verder volstaan  met de korte, betee-
kenisvolle typeering door Pater van den Elsen gegeven aan
het  graf van dezen socialen werker: „Wat Raiffeisen  was
voor Duitschland, was Vincent van den Heuvel voor Neder-

'' land......".6)
Het is nog vermeldenswaard, dat Vincent van den Heuvel 7)
als   voorzitter   van   het · bestuur der Coliperatieve   Ceiftrale
Boerenleenbank Iyerd opgevolgd door den Geldropsclien
burgemeester A. N. Fleskens, 8) die sedert 1912 lid was van
den raad van toezicht en sedert 1915 lid was van het bestuur
dezer bankinstelling.  Ook deze Geldroppenaar· heeft in ver-
5)  Zie onder 1) biz. 79.
9 .Mededeelingen" van de Coaperatieve Centrale Boerenleenbank te Eind-
hoven. No. 51, September 1920, blz. 86.
7) Vincentius Adrianus Maria van den Heuvel werd geboren te Geldrop  op  
8 December 1854. Na beeindiging zijner studien werd hij medefirmant in de
firma A. van den Heuvel en Zn. Om zich beter aan het algemeen welzijn te
kunnen wijden trad hij in 1903 uit deze firma; in 1895 was hij lid geworden
van de Provinciale Staten en in 1898 werd hij gekozen tot lid der Tweede Kamer
der Staten Generaal. In 1909 bedankte hij als Kamerlid en nam vervolgens zitting
in het college van Gedeputeerde Staten der Provincie Noord-Brabant tot zijn
dood op 13 September 1920.
8) Albertus Nicolaas Fleskens werd geboren 20 April 1874 te Heesch, werd

. op 23-jarigen leeftijd gemeente-secretaris van Geldrop, n.1.31 Januari 1898, werd
21 September 1905 burgemeester van Zes-Gehuchten en 7 September 1908 burge.
meester van Geldrop. In 1910 volgde zijn verkiezing tot lid der Tweede Kamer
der Staten Generaal en hij werd tot 1935 zonder onderbreken telkens herkozen.
In 1935 werd hij lid der Eerste Kamer der Staten Generaal. zoodat de heer
Fleskens gedurende vof en dertig jaren zitting bleef hebben in de wetgevende '
lichamen. In 1939 volgde eervol ontslag als burgemeester van Geldrop wegens
het bereiken van den 65-jarigen leeftijd.
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schillende landelijke en regionale landbouworganisaties
belangrijke functies waargenomen en zag zich in 1939 geko-
zen tot voorzitter van den Nederlandschen R.K. Boeren- en
Tuindersbond en kreeg daarmede de hoogste leiding in de
centrale katholieke organisatie op landbouwgebied. Op de
beteekenis en de verdiensten, die de heer Fleskens in deze
functies gehad heeft, kan hier niet verder worden ingegaan.
Het verdient echter vermelding, dat uit de industrieplaats
Geldrop mannen zijn voortgekomen, die op landbouwgebied
in den lande belangrijke posten hebben ingenomen.
Zooals gezegd de boerenbond te Geldrop was een der eerste
eigenlijke landbouwersorganisaties. 9)
Op 28 Mei 1896 kwam te Geldrop een vergadering bijeen
van landbouwers en grondbezitters; burgemeester ter Borgh
sprak de vergadering toe en verklaarde, dat het doel was
van den boerenbond, door samenwerking den boerenstand
te verheffen en zijnbelangen te bevorderen. Dit zou kunnen
geschieden door het bestrijden van slechte gewoonten, door
het aanmoedigen van spaarzaamheid, door het verbeteren
van' het landbouwcrediet, door het gezamenlijk aankoopen
van meststoffen en door het verbreiden van voor den boeren-
stand nuttige kennis.
De plaatselijke organisatie zou een afdeeling worden van
den Nederlandschen Boerenbond, voor welke laatstgenoem-
de organisatie op de vergadering van Juni 1896 te Utrecht
het algemeen reglement nog moest worden vastgesteld. Voor
den Geldropschen Boerenbond gavell zich 55 der aanwezigen
als .lid op. Op de vergadering van  14 Juni 1896 werd het '.

voorloopig reglement voor de afdeeling Geldrop vastgesteld
en werd de mededeeling gedaan, dat den eerstvolgenden
Zondag gelegenheid zou worden gegeven om gezamenlijk
meststoffen aan te koopen en dat er zou worden opgericht
een  spaar- en voorschotbank, waarvan zeven  met  name   ge-
noemde personen zich met het bestuur zouden belasten, ter-
wijl ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk zou ziin voor de
in bewaring gegeven gelden. De op deze vergadering opge-
richte boerenleenbank is de eerste geweest in het land. Gel-
drop was den algemeenen gang van zaken ver voor; dit blijkt

9) Over de beteekents van de .,Koninklilke Landbouwvereeniging" (1856)
de ..Landhuishoudelijke Maatschappil" te Eindhoven (1857) en de .,Noord-
Brabantsche MaatschappiJ van Landbouw" (1882). welke laatste de boeren  tot
samenwerking bracht, zie Dr. L. N. Deckers. Landbouwers van den Noord-
Brabantschen zandgrond. Eindhoven 1912. blz. 260-268.
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uit het verslag der vergadering op 6 December van den
Geldropschen boerenbond, waarin Vincent van den Heuvel,       -lid der commissie van de Raiffeisenkassen, mededeelde, dat
het voorloopig reglement der opgerichto spaar- en voor-
schotbank in sommige punten, zooals het aansprakelijk zijnvan alle leden en het vereischen van borgen, afweek van
de als voorbeeld gestelde Raiffeisenkassen, doch hij meende
dat daarin geen verandering moest worden gebracht, v66r
het provinciaal reglement daarvoor zou zijn vastgesteld.
„Voor ;zoover bekend, is de eerst in werking getreden boe-
renleenbank die van Geldrop, waar reeds den 22 December
1896 de eerste uitleening geschiedde, hoewel zij toen nog
geen rechtspersoonlijkheid bezat". 10)
De verschillende programmapunten, die de boerenbond zich
gesteld had, werden serieus uitgewerkt. Wat de voorlichting
betrof, op 21 December 1896 hield de in die dagen algemeen
bekende landbouwdeskundige van Hoek een lezing over
goede melkbeesten en goede bemesting voor het verkrijgen
van beter veetoeder, terwijl Pater van den Elsen op 14 Maart
1897 een opwekkende rede hield over het nut der leen-
banken. Be lezing van eerstgenoeihde heeft ongetwijfeld in-
vloed gehad op de zes dagen later gedane opgave van mesh
stoffen en veevoeder voor gezamenlijken aankoop. In totaal
werden opgegeven:

4000 kg. kainiet;
1600 kg. slakkenmeel;
3400 kg. superphosphaat;
3800 kg. chilisalpeter;
500 kg. zwavelzure kalimagnesia;

2500 kg. raapkoeken.
Ook werd besloten voor gezamenlijke rekening een stier te
houden, waarvoor de voorzitter, burgemeester ter Borgh, een
subsidie van het gemeentebestuur belobfde. Het is opval-
lend, hoe gering de veestapel van de leden was, waaruit
tevens de geringe omvang der boerenbedrijfjes kan blijken.
In Februari 1897 telde de Geldropsche boerenbond onder
de 55 leden slechts 36 koeien-houders, met een totaal van
135 stuks. Er was 66n lid met acht koeien, dan volgden er
10)  Zie 2) blz. 11.
1Iit het finantieel overzicht van 1896 bleek, dat het eerste voorschot ver-
strekt  was  op 19 December  1896  aan  P.  de  Vet ten bedrage  van  f 150-.
De eerste spaargelden waren ingelegd dp 24 Juli 1896. Als spaarbank was de
Geldropsche boerenleenbank dus nog vroeger werkzaam.
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een drietal met zeven, terwijl de meeste overigen slechts
2,3 en 4 koeien hadden. Hieruit blijkt dus, hoe beperkt het
werkterrein van den liond was, terwijl economisch de orga-
nisatie een te kleine eenheid vormde om met veel nut werk-
zaam te kunnen zijn.
Op 25 April 1897 was het huishoudelijk reglement der plaat-
selijke afdeeling door het bestuur van den N.C.B. goedge-
keurd en kon een definitief bestuur worden gekozen.
Ook de boerenleenbank kreeg in Augustus van dat jaar haar
definitieven vorm. De statuten en het huishoudelijk regle-
ment werden in de v,ergadering van 8 Augustus 1897 door
alle leden aangenomen. Op 9 Januari 1898 werden de raad
van toezicht en het bestuur der boerenleenbank aangewezen.
Daar het hoofdbestuur een subsidie had uitgetrokken van
f 150.- vaor de eerste tien leenbanken en f 100.- voor de
eerste tien fokvereenigingen was met het een en ander nog
wat meer voorivarendheid aan den dag gelegd. De fokver-           -
eeniging was op 15 November 1897 opgericht.
De verkoop der kalveren geschiedde in de eerste jaren voor
een deel georganiseerd. Er waren namelijk verschillende
boeren, die hun kalveren verkochten door bemiddeling van
den Meijerijschen Bond. Dit was een instelling, opgericht in
1897, op initiatief van burgemeester Otten te Erp en van
Pater van den Elsen, met het doel den veehandel, speciaal
den kalverhandel, in goede banen te leiden. 11) Aanvankelijk
was deze organisatie vooral in Veghel en omstreken werk-
zaam, doch reeds in 1898 stonden ook de Geldropsche boeren
met haar in contact, immers in dat jaar werden 35 kalveren
door bemiddeling van den Meijerijschen Bond verkocht, ter-
wijl zich voor het jaar 1899 wederom 12 boeren verbSnden,
om uitsluitend de kalveren via deze organisatie te verkoo-
pen. De Meijerijsche Bond heeft evenwel niet lang bestaan,
door verschillende moeilijkheden werd deze bond in 1913
opgeheven. Ook te Geldrop bleek het enthousiasme voor
deze organisatie spoedig verdwenen; in 1900 werden nog 94,
in 1901 slechts 17 kalveren via deze organisatie verkocht, in
de volgende jaren werd van haar bemiddeling geen gebruik
meer gemaakt. '

De boerenbond schafte voor gezamenlijke rekening der
leden landbouwwerktuigen aan, zoo kocht zij in 1901 een
ketting-eg, waarvan de leden tegen een vergoeding van

11)  De R.K. Boerenorganisatie N.C.B. door ..Cultivator" 1936 biz. 57.
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.-. - 10  cent  per dag gebruik kdnden maken, terwijl niet-leden      .

voor het gebruik 50 cent moesten betalen. Ook werd in dat
jaar een wals gekocht, terwijl op 26 December 1901 een
verloting plaats vond van diverse landbouwgereedschappen
ter waarde van' f  52.55. Dus ook het gebruik van goede werk-
tuigen en gereedschappen wilde men zoo veel mogelijk be-
vorderen. Later in 1918 werd voor gezamenlijke rekening
een zaaimachinf gekocht.
De boerenleenbank ontwikkelde zich gunstig, zooals de vol-
gende cijfers aantoonen:

Aantal Ingelegd Opgevraagd Uitbet. Voor-
Iaar inleggers bedrag bedrag rente schotten

1899            Al           + f 20.000.- + f 12.000.- f 400._ f 5000._
1901 116 2= f 30.000,- t f 20.000.-           f 676.- f 9000.-

1902 + f 46.000.- + f 40.000.- f 8500._

In 1903 bedroegen de voorschotten f 4800.« in 1906 slechtsf 450,_, hetgeen opvallend weinig was, doch in 1907 stegeil
ze weer tot f 9164.-.
In Augustus 1906 werd de Geldropsche Boerenbond een.zui-
ver roomsch-katholieke organisatie. De bisschop van 's-Bosch
had den wensch te kennen gegeven de bonden op zuiver
katholieken grondslag te plaatsen. Sedert den zomer van
1897, toen de organisatie van den Nederlandschen Boeren-
bond definitief was vastgelegd, hadden de provinciale bon-
den zelfstandigheid gekregen. De Nederlandsche, Boeren-

, bond bestond sedert uit provinciale bonden op christelijken
grondslad. 12) De plaatselijke bonden hadden dus uitsluitend
met het provinciaal verband te maken, dat voor deze pro-vincie gevormd werd door den Noord-Brabantschen Chris-
telijken Boerenbond. „In 1914 werd de N.C.B., die reeds in
1906 naast Christelijke hfdeelingen ook Katholieke afded-

- lingen vormde, tot een zuiver Katholieke organisatie, en
Diocesaan ingedeeld, maar bleef om de traditie zijn haam
N.C.B. dragen." 13) De Geldropsche Boerenbond had dus de

-       reorganisatie van den provincialen bond niet afgewacht,
doch reeds vroegtijdig de principieele wijziging  in  haar

12) Zie onder 11) biz. 39.
13) Zie onder 11) bk 40.
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reglement vastgelegd. Practisch moet deze verandering geen
gevolgen gehad hebben in het katholieke Geldrop, er viel
althans geen enkel storend feit in den gang van zaken waar
te nemen.                                                                       -
Belangrijk waren steeds de werkzaamheden van den bond
betreffende het gezamenlijk inkoopen van meststoffen, vee-
voeder en later van zaaigranen. Vooral op dit gebied Meek
de boerenbond te Geldrop van een te kleinen omvang te
zijn. Reeds in 1898 gingen er in de vergaderingen stemmen

op, of het niet mogelijk was om met de organisaties der
omliggende plaatsen tezamen inkoopen te doen. In 1905 wilde
men op dit punt met den bond te Zes-Gehuchten samen-

werken; men wilde met dezen bond een magazijn bouwen
voor opslag van meststoffen en voederartikelen. Doch, voor
zoover viel na te gaan, werd eerst in 1911 overeenstemining
bereikt, Belangrijk was het besluit van il Augustus 1912
om -zich  aan  te  sluiten'bij  de Co6peratieve Handelsvereeni-
ging te Efndhoven, later Veghel, voor het b€trekken van
meststoffen, veevoeder en zaaigranen. Om hieromtrent
enkele cijfers te geven: in 1918 werd in totaal van de C.H.V.
betrokken: 65864 kg. kunstmest, 35350 kg. veevoeder en
1450 kg. zaaigraiten, hetgeen een waarde vertegenwoordigde

van f 12.798.48.
Geleidelijk werd op andere gebieden de wensch tot samen-

werking met den bond te Zes-Gehuchten sterker. In 1912
wilde men tezamen met dien bond een onderlinge veever-
zekering oprichten en in 1914 wilde men voor gezamenlijke
rekening een stier houden.
In 1918 kwam de verlangde veeverzekering tot stand, terwijl
men. in 1919 twee stamboekstieren aankocht, waarvan 66n ie
Geldrop en 66n te Zes-Gehuchten werd geplaatst.
De practijk wees uit, dat het zeker voor den bond te Geldrop
met het gering aantal leden, dat steeds varieerde tusschen
de 50-60, - op 31 December 1920 telde de afdeeling 54 wer-
kende leden, 17 Bontribueerende leden en 18 boerenarbeiders
- wenschelijk was, dat een samensmelting met den bond
te Zes-Gehuchten tot stand kwam. In de vergadering van
27 Mei 1921.werd met algemeene stemmen besloten de be-
staande afdeeling te ontbinden en een nieuwe vereeniging
tezamen met Zes-Gehuchten op te richten.
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D e p e r i o d e 1921-1940. 1)
De nieuwe boerenbond zou zich in de komende periode tot
een model-organisatie ontwikkelen.
We moeten eerst even nagaan, wat er in de gemeente Zes-
Gehuchten op organisatorisch gebied door de boeren was tot
stand gebracht.
Ofschoon de boerenbond aldaar driemaal zooveel leden
telde als die te Geldrop, had de organisatie v66r 1921 niet
tot bloei kunnen komen. Op initiatief van een viertal-boeren
was een boterfabriekje opgericht, doch wegens onjuist be-
heer was het handkrachtfabriekje, een groote schuld achter-
latend, weer. verdwenen. Het gebouw iverd later  door  den
boerenbond gekocht en gebruikt als opslagruimte voor voe-
derartikelen, steenkolen, etc. Het inkoopen van deze-arti-
kelen geschiedde door bemiddeling van de Coiiperatieve
Handelsvereeniging van den N.C.B. te Veghel. Verder was
opgericht een afdeeling van de CoBperatieve Eiermijn te
Roermond, die de eieren van de boeren opkocht en naar de
veiling verzond. Ook deze instelling werd wegens slecht
beheer na korten tijd opgeheven. Alles bijeen had de boeren-

,  organisatie te Zes-Gehuchten een weinig bloeie Id bestaan
gehad. Slechts de boerenleenbank, - die naast die van Gel-
drop thans nog bestaat - een fokvereeniging en een brand-
assurantie-afdeeling van den N.C.B. konden tot ontwikkeling
komen. In Februari 1921 had men de organisatie op basis
van nieuwe statuten tot een nieuw leven willen opwekken,     -
toen kort daarna het verzoek kwam van den boerenbond
te Geldrop om tezamen 66n organisatie te vormen. Deze
kwam tot stand op 19 Juni 1921.
Een der eerste daden was het oprichten van een handels-
raad, die den inkoop van ineststoffen en veevoederartikelen
Mou regelen en de verkoopprijzen daarvan zou vaststellen.
De raad bestond uit drie leden buiten en 66n lid uit het     I
bestuur van den boerenbond. De handelsraad op 3 Juli 1921

1)  De gegevens voor deze periode werden mij welwillend verstrekt door den
Heer H. J. M. van Vlerken. die gedurende 19 jaar secretaris was van den
boerenbond.
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opgericht, ging direct aan het werk. Wat deze handelsraad
sindsdien gepresteerd heeft moge blijken uit een overzicht
van de hoeveelheden voederartikelen en kunstmeststoffen,
pootgoed, kalk en steenkolen, die werden omgezet in ver-
schillende jaren met vermelding der inkoopwaarden.

1922 . 667.258 kg. f 23.085.42
1923 716.244 kg. f 30.369.05
1940 4.143.461 kg. f 195.827.92

Het filiaalpakhuis van Geldrop, dat de C.H.V. reeds eerder -
te  Geldrop had opgericht,  werd in Augustus  1923  door  den
Geldropschen boerenbond in eigen exploitatie overgenomen.
Deze pakhuis-exploitatie is voor den Geldropschen boeren-
bond de grondslag geweest, waarop zij alle andere instel-
lingen in het leven heeft kunnen roepen. Alle winsten, die
deze eigen exploitatie opleverde, kwamen aan den boeren-
bond ten goede, waardoor zij met subsidies neveninstellingen
en onderafdeelingen kon steunen. De standsorganisatid, die
eigenlijk geen inkomen heeft behalve de contributie der
leden, werd hierdoor finantieel sterk.
In den loop der jaren heeft de aan- en verkooporganisatie
te Geldrop, zooals reeds uit de omzetcijfers kon worden
afgeleid, zich in een grooten blnei mogen verheugen. Het
aantal' afnemers nam voortdurend  toe; niet alleen de leden
van den Geldropschen boerenbond waren klant, doch ook
de boeren uit andere plaatsen als Mierlo, Heeze, Aalst,        -
Waalre, Nuenen, Tongelre en Stratum (Eindhoven) kwamen
hier hun benoodigdheden koopen. Ook werd groothandel ge-
dreven met kleine handelaren uit Valkenswaard, Mierlo,
Maarheeze e.a.
Geen wonder, dat de zaak zelf zich in de dertiger jaren
aanmerkelijk heeft uitgebreid. Nadat in 1928 het nieuwe
gebouw in gebruik was genomen, werd nog datzelfde jaar
een weegbrug met een draagvermogen van 10.000 kg. aan-
gebracht en een electrische mengmachine geplaaist voor het
samenstellen van veevoeders. In 1931 werdeh de gebouwen
uitgebreid in verband met een maalinrichting; in 1934-1935
volgde een nieuwe uitbreiding in verband met het inrichten
van graansilo's, het plaaisen van een electrische meng-
machine, een elevator met transportschroef en exhaustor.
In de volgende jaren werd de opslagruimte herhaaldelijk
vergroot, terwijl in 1938 een hamermolen (een soort maal-
machine) werd geplaatst. Het geheel bestaat nu uit een
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aantal opslagloodsen, gradnzolder,     maaldebij;    mengerij,           ·
.-i

.

graansilo's, eierpaklokaal, laboratorium voor melkonder-
zoek, honingslingerij; kantoor, bestuurskamer, groote verga-
derzaal met tooneel en leslokalen. Deze gebouwen zijn het   '
middenpunt van den Geldropschen boerenbond en haar 12
instellingen of onderafdeelingen. Ondanks de hooge kostsn,       -
die met de uitbreiding gepaard gingen, was in 1940 de toe-
stand dusdanig, dat alles onbelast eigendom was geworden.
Thans volgt in groote lijnen nog een overzicht van de ovErige
instellidgen van den Geldropschen. boerenbond. Nadat de
beide boerenbonden tot 66n organisatie waren vereenigd,
volgde de reorganisatie der bestaande en de oprichting van
nieuwe afdeelingen. De brandassurantie-afdeelingen, die in
1921 tezamen 121 verzekerden telden met een verzekerde
waarde  fail f 559.711.- groeiden   aan   tot 155 verzekerden
met een verzekerd bedrag in 1940 van f 1.005.725.-L. In 1922
kwam een onderlinge veever2ekering tot siand met 88 leden
en 316 dieren, in 1940 bedroeg het aantal leden 96 met 595
dieren. De reorganisatie der fokvereeniging had plaats in
1924; het aantal leden in genoemd jaar bedroeg- 60 en steeg
in 1940 tot 101, terwijl de vereeniging in laatstgenoenid jaar
over 3 stieren beschikte.
In 1925 volgde de wederoprichting van den pluimveehou-
dersbond; de volgende cijfers geven een overzicht  van de
I .beteekenis  van deze instelling:

Aantal leden. Afgeleverde tierm. Totale opbrengst. Opbrengst per stuk.

1925 71 ' 180.050 f 13.231.28 7.4 ct.

1932 91 1.042.793 f 30.271.90 2.9 ct.
1940 68 600.550 f 24.500.83 41  ct.          f

De zeer lage prijzen, die de eieren in de dertiger. jaren
deden, woren de oorzaak van het terugloopen van het leden-
tal,in deze jaren. De schommelingen in de prijzen komen tot
uitdrukking in de bovengemelde opbrengsL per stuk.

.,                 De volgende organisaties kwamen in-den looF der jaren nog
tot stand:·

1926 Bijenhoudersbond met 141eden, in 1940: 541eden;
1934 R.K. Jongen ·Boerenstand  „   20 „ „ „ 42 „
1935 R.K. Boerinnenbond „ 59    „   90 „
1935  Paardenverzekering   .     "   „    35      .,          „              41      „
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Bij deze verzekering waren op de vermelde tijdstippen resp.
42 en 52 paarden terzekerd.
Belangrijk was stee(Is de zorg voor bet onderwijs; zoo werden
doorloopend cursussen gegeven voor landbouwonderricht en
ook cursussen voor herhalingsonderwijs, als vervolg op het
onderwijs der lagere school. De boerenbond ontving hier-
voor subsidie van het Rijk en de Provincie.
Bovenstaand overzicht moge in het kort aangegeven hebben,
wat de Geldropsche boerenbond voor zijn boeren heeft
gedaan. Alle boeren waren aangesloten en wat zij met hun
klein getal van ruim honderd leden hebben gepresteerd,
dwingt respect af.
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BIJLAGE I.

De volgende omschrijvingen der genoemde verfstoffen ziJn ontleend aan de
Leldsche dissertatie van W. L. I. de Nie: „De ontwikkeling der Noord-Neder-
landsche Textielververil van de veertiende tot de achttiende eeuw". Leiden 1937.'

Erfortsche weijdt: dit was de uit Erfurt afkomstige weede, die in de middel-
eeuwen de voornaamste indigotine-bron was en daarom gebruikt werd voor het
blauwverven.   (Blz.' 64.)   Tot  1551   werd te Leiden uitsluitend weede uit Erfurt
gebruikt. (Blz. 68.) De weede werd later geheel vervangen door de indigo.
Uit een mededeeling van het Jaar 1726 blijkt dat het verfstofgehalte der weede
zeer xeel was  teruggeloopen.  daar  men er slechts een lichtgekleurd, groenachtig             .---
blauw mede kon ·verven. Deze achteruitgang van het kleurstofgehalte, - door
verschillende pnderzoekers toegeschreven aan de cultivatie der plant. - ging
steedi verder. zoodat de weede tenslotte uitsluitend een gistingsmiddel werd.
(Blz. 109.)

..

Gainoten, koperrood   en   sumak. Deze werden. gebruikt   voor   de   zwartververij.
Voor alle zwarte lakens werd een blauwe ondergrorid vereischt In de 16e eeuw
,werden te Leiden de blauwit lakens gebeitst met zemelen en aluin en daarna
werden zij uitgeverfd met meekrap. (Blz. 188.) In het midden der 17e eeuw
werd het verven met meekrap vervangen door het verven met loo:stoffen en
ilzerhouten: in 1669 -werd meekrap bilna niet meer gel,ruikt; zuiver mee-zwarte
lakens kwamen in dat jaar niet meer voor, bijua alle lakens werden met galnoten
en ferrosulfaat geverfd. Galnoten, ferrosulfaat en sumak namen in de kastoor-
zwartververij een voorname plaati in. (Blz. 190.)

Galnoten zijn de uitgroelingen van de bladeren en jonge takken van de ververs-
of galnoteneik. Quercus infectoria. Deze uitgro ingen ontstaan door den steek
van de elkengalwesp. De noot heeft een hoog looistofgehalte. (Blz. 192.) De
beste galnoten kwamen uit den Orient Aleppo was de meest bekende plaats.
Onder sun:ak verstond men de fijngewreven bladere&, bladstelen en jonge takken
van de Rhus coriara en de Rhus cotinus en andere soorten. De stof kwam
voornamelijk uit Sicilia. ItaliE. Spanle. Portugal en Frankrilk. De stof vond
toepassing vanwege haar looistofgehalte; men moest meer sumak dan galnoten
gebruiken om hetzelfde resultaat te bereiken. doch de kleur trok iets meer naar
groen.    (Blz:    192.)    Na het midlen   der   17e   eeuw   werd het gebruik van sumak
en andere verfstoffen te Leiden toegestaan. (Biz. 201.)
Koperrood is,niet, zooals de naam zou doen vermoeden. een koperzout. dod]
meer of minder zuiver ferrosulfaat. In.de ververiJlitteratuur zijn verschillende
soorten koperrood beschreven; de voornaamste zijn: blauw (kopersulfaat),   wit
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(zinksulfaat  of gecaldneerd ferrosulfaat) en groen koperrood (ijzersulfaat).  Wan-
neer een nadere aanduiding ontbreekt werd meestal ijzersulfaat bedoeld (Blz.
192-193.)                     - - - - -
De blauwe ondergrond was niet strikt genomen noodig bij deze verfmethode.
De genoemde drie verfstoffen werden te Leiden in de 182 eeuw dus ook gebruikt

Mul was un slechte kwaliteit meekrap. De mindere kwaliteiten ontstonden
door het zeven en sorteeren van den afval bij het stampen. Mul bevatte  10-16 %
aarde en was dus zeer minderwaardig. (Blz. 135.) De verfstof kon gebrulkt
worden bil het rood en zwart verven.

Omtrent de overige verfstoffen verschafte de Heer L. A. Driessen te Hengelo
de volgende gegevens:

Kalatoerhout hiermede wordt bedoeld het Caliatour- of Sandelhout, een verf-
hout afkomstig van Pterocarpus santalinus, inheemsch in In<lie, Ceillon enz.
Een afkooksel van dit geraspte hout geeft op aluin-gebeiste stof een roode kleur;
het behoort tot de roodhouten.

Indieshout: zeer waarschijnlijk wordt hiermede bedoeld een ander roodhout
brasilhout of een verwante soort, afkomstig van den Caesalpiniasoort Brasilhout
werd reeds in de veertiende eeuw uit Indie aangevoerd en in de ververij gebruikt.

Provenshout: evenals brasilhout is dit een roodhout van een Caesalpintasoort,
welke in Zuid-Frankrijk grdeit. Provenshout werd in de Leidsche keuren voor
het  eerst  in 1602 genoemd  en  in  die keur uitdrukkelijk verboden  voor  hee echt
roodverven; dit diende toen nog uitsluitend met meekrap te geschie(len.
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BIJLAGE II.

10 September 1830. EXTRACT UIT HET REGISTER
NOTA. DER BESLUITEN VAN DE

Men gelieve bij het antwoord den datom. GEDEPUTEERDE STATEN DER
de letter. de afdeeling en het onderwerp PROVINCIE NOORD·BRABAND.
dezes. nauwkeurig aantehalen.

Litt. P.P.  

AFDHELING
Van

Policie

Getal bijlage                                                                                  -
-                 ONDER W ERP:

Automatic tot het oprigten uner Wol-
Spinnerij €nz.

DE GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE NOORD-BRABAND,
Gehoord hebbende het gerapporteerde. ingevolge appointement Commissoriaal
van den 7e dezer Maand Litt I, Op de Rekeste van Hendrik Nahmer, Wonende
te Geldrop, houdende Verzoek, om permissie, ten einde aldaar eene Wolspinneril
door eene Stoom-Machine gedreven. op te rigten.
Gezien het berigt en Consideratlen van den Heere Districts Commissaris van
Helmond, en het daarbij ingezonden berigt van het Gemeente-Bestuur van Geldrop,
als mede het Kopijelilk daarnevens gevoegde Proces-Verbaal de Commodo et
incommodo.
Hebben goedgevonden en verstaan, des Adressants verzoek te accorderen. en
mitsdien denselven te permitteren, om ter plaatse, in het Proces-Verbaal de
Commodo et incommodo. omschreven, een Wolspinnerij door een Stoommachine
gedreven Wordende opterigten: Zullende de Adressant alvorens van dit Stoom-
werktuig gebrulk te mogen maken, Verpligt zijn van de Zamenstelling en
inrigting van hetzelve. aan den Heer Gouverneur dezer Provincie aangifte te
doen, overeenKomstig de bepalingen. van het Koninklijk Besluit van 6 Met 1824.
(Staatsblad No. 32) en tevens behooren aftewachten. de acte van permissie
waarvan in Art 4 van dat Besluit gewag wordt gemaakt
Een afschrift van dit Besluit zal. met bijvoeging van een formulier van de te
doene aangifte van het Stoomwerktuig. aan den adressant worden uitgereikt, tot
autorisatie en narigt; 7.ullende een gelilk Afschrift worden gezonden aan het
Gemeente-Bestuur.van Geldrop tot informatie.

9 Hertogenbosch  den 10 September  1830.
De Gedeputeerde Staten Voornd.

(geparapheerd)  A J. L. VAN DEN BOGAERDE.   '
(onderstond) Ter ordonnancie van dezelven
(geteekend) F. H. VERHEUEN.

Accordeert met voors: Register
De Griffier
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BIJLAGE III.

WAGENDIENST.
O n d e r n e m e r:  LUCAS VAN BUSSEL.

Vrachtrijder te Geldrop.

De dienst wordt uitgeoefend met een wagen voor 8 personen eh 250 KG. bagage
van GELDROP over den Rilksweg naar EINDHOVEN vise-versa.
Het in- en uitlaten der reizigers geschiedt te GELDROP bij Mej. de Wed
W. KNAAPEN en te EINDHOVEN biJ den Heer H. MOONEN.
Deze dienst begint den 12 November 1884 en geschiedt dagelijks.
De vrachtprijzen zijn: voor personen, enkele reis 25 cts., retour 45 cts., voor
bagage 30 cts. per 100 Kilogrammen.

De Ondernemer.
LUCAS VAN BUSSEL.

AANKONDIGING.
ingevolge Artt 2. 3 en 10 der Wet van 23 April 1880, Staatsblad No. 67.

-              Wagendienst van Weert naar Eindhoven, bestaande sedert 1 Juni 1880. Onder-
neming van Petronella Beelen, weduwe van Johannes Bols. Riltuigverhuurster
te Weert, alwaar het Hoofdkantoor is gevestigd.
De dienst wordt dagelijks. uitgenomen des Zondags, uitgeoefend. met een gesloten
wagen. inhoudende tien zitplaatsen, bespannen met twee paarden, volgende den

»         Rilksweg van Weert, langs Maarheeze, Leende, Heeze en Geldrop tot Eindhoven,
vice-versa, op al welke plaatsen geregeld wordt stil gehouden. tot het in. en
uitlaten van reizigers.
De ·uren waarop de wagen van elk der bovengenoemde plaatsen vertrekt en
aankomt.  zijn  als volgt: Vertrek uit Weert des voormiddags  ten  6  ure,  uit  Maar-
heeze ten 7, uit Leende ten 7.45. uit Heeze ten 8.15. ult Geldrop ten 8.50. aan.
komst te Eindhoven 9.30.
Vertrek ult Eindhoven des namiddags ten 6 ure. uit Geldrop ten 6.45. uit Heeze
7.30. uit Leende 8 ure. uit Mairheeze 9 ure. aankomst te Weert 10 ure.
De vrachtprijzen voor reizigers, vice-versa. zijn:

Van Weert naar Maarheeze f 0.50
Van Maarheeze naar Leende f 0.25
Van Leende naar Heeze f 0.25
Van Heeze naar Geldrop f O.25
Van Geldrop naar Eindhoven f 0.25
en voor de bagage. per 50 Kilogram fo.50

De onderneemster voornoemd.

P. BEELEN Wedw. J. BOLS.
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BIJLAGE IV.

BEDRUPSLABORATORIUM VOOR GRONDONDERZOEK TE GELDROP.

OVERZICHT VAN DE RESULTATEN VAN HET REGIONALE
GRONDONDERZOEK TE GELDROP 1942-1943.

Bij het regionale onderzoek wer<len verkregen 511 monsters, waarvan 398 bouw-
landmonsters en 113 graslandmonsters. Een belangriJk percentage van het totaal
aantal perceelen werd bemonsterd. zoodat een beeld van den vruchtbaarheids-
toestand van den grond in de gemeente Geldrop kan worden verkregen door
het genoemde aantal als representatief te beschouwen. Men dient echter te
bedenken, dat in het algemeen de meer vooruitstrevende landbouwers, die ook

- -        hun grond beter bemesten dan andere. in de eerste plaats ertoe besluiten hun             -·--
perceelen, die tot hun bedrijf behooren. te laten onderzoeken. Het is derhalve
nlet -uitgesloten, dat het verkregen overzicht een iets te gunstig beeld geeft
Van de 511 monsters waren er 224 van ouden zwaren zandgrond en 209 van
den ouden lichten zandgrond. De getallen geven ook ongeveer aan de verhouding
van de_oppervlakte ouden zwaren en lichten zandgrond. Verder waren nog
genomen 78 monsters van ontginningsgronden en van broekgrond.
In de tabellen en bij de bespreking worden de volgende afkortingen gebruikt:

A = oude zware zandgrond.
B = oude lichte zandgrond,
C = ontginningsgrond en broekgrond.

Het humusgehalte.
Humus is een zeer belangrijk bestanddeel van den grond. niet het minst bil
zandgrond: immers daardoor verkrijgt cle bouwvoor allerlei gunstige physische en
physisch-chemische eigenschappen, als betere vochthoudendheid etc.
In tabel I worden gegeven de aantallen monsters. gerangschikt naar de grondsoort
en het humusgehalte.

TABEL L
Bouwland Grasland

Humusgebalten A B        C        A       B'C

1..-2.0        1       3       6       2                3
2. -3.0        4      12     .14                1
3. - 4.0       70      135      19       9       5       6
4  - 5.0          66        ' 38          13         27          5          2
5.  -  6 0                 8                                5         '    20               8               3
6. - 7.0               1       2      6              4
8..-8.0      1                   37.-9.0                          4     1      1
9. -10.0                               1

10. -11.0
11._-12.0                                                        2

Aantal 150 189       59       74       20       19
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Ult den aard der zaak geven de aantallen monsters in de verschillende klassen
geen voldoende inzicht in de verdeeling van de monsters over de humusgehalten.
Daarom werd samengestekl tabel II, aangevende de percentages van de monsters,
die in cle onderscheidelijke klassen vallen.        -

TABEL IL

Bouwland Grasland
Humusgehalten A B C A B C

1.1-2.0        1       2      10       3               16
2.1- 3.0          3         6        24                    5
3.1- 4.0          47         71         32         12         25        32
4.1- 5.0       44       20       22       37       25       11
5.1-6.0             5                         9          27          40          16
6.1- 7.0                      1          3          8                    21
7.1- 8 0              1                                         4
8.1-9.0                                                5          5          5
9.1.-10.0                                                                    1

10.1-11.0
11.1-120                                                                    3

1

Het valt op. dat bij de bouwlandperceelen van de oude zandgronden de humus-
gehalten in + 90% van de gevallen liggen in de klassen 3.1-4.0 en 4.1-5.0.
Bij de lichte oude zandgronden is de klasse 3.1--4.0 sterker vertegenwoordigd.
De gevonden humusgehalten zijn normaal voor de Brabantsche zandgronden:
in de Noordelijke provincies wordt in het algemeen meer humus in de oude
perceelen aangetroffen.
Bij de ontginningen merken wij op, dat een groot percentage van de bouwland-
perceelen humusgehalten hebben kleiner dan 3.0. Blj de lage humusgehalten zal
in het algemeen de opbrengst te wenschen overlaten. Vaak ls de oorzaak daarvan
te zoeken in een minder oordeelkundige ontginning, waardoor de oorspronkelijk
op de heide aanwezige humus niet in de bouwvoor behouden bleef. Er komen
in deze groep ook perceelen met hooge gehalten voor. blijkbaar op perceelen
waar de plag oorspronkelijk wat venig is.
De graslandperceelen vertoonen gemiddeld hoogere percentages organische stof
in de bouwvoor dan de bouwlandperceelen, gemiddeld is dat 1 % hooger! In de
graslandmonsters worden aangetroffen meet· gedeeltelijk verteerde wortel- en
bladresten.
Overigens geven de percentages geen aanleiding tot bepaalde opmerkingen.

De kalktoestand.
Zonder regelmatige kalkaanwending blijken de zandgronden te zuur te worden.
hetgeen samenhangt met den afvoer van de basen uit de bouwvoor door opname
van het gewas. uitspoeling etc. Ook bil ontginning is in het algemeen een kalk-gift noodzakelijk Indien de perceelen te zuur zijn. dan wordt geen maximale
opbrengst verkregen en kunnen de verschijnselen van de z.g. Hooghalensche
ziekte optreden. Door een te groote kalkgift wordt de grond te alcalisch.
hetgeen gepaard kan gaan met de z.g. Veenkoloniale haverziekte. De contr6le
van den kalktoestand is derhalve wel zeer gewenscht, hetgeen ook moge blijkenuit de gevonden cijfers.
De kalktoestand wordt uitgedrukt door middel   van  de   PH, die aangeeft - de
negatieve logarithme  van de concentratie  der H ionen,  in  een wateri{ie grond-
suspensie gemeten.

In tabel III wordt gegeven de verdeeling van de pH's over de verschtllende
pH klassen.
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TABEL  III. Aantallen monsters  in  de  verschillende  pH kiassen.

Bouwland Grasland
PH's A    BC    A    BC

4.6-5.0                 1              13               1
5.1-5.5              7           57           13                                         1
5.6-6.0            31           68           11             7            2            4
6.1-6.5            55           34           16           26           16            7
6.6-7.0            52           14           15           38            2            3
7.1-7.5              4            3            3            3                          4

In tabel IV worden weergegeven de percentages van de monsters.

TABEL,IV.   Percentages  van  de monsters  in  de  pH klassen.
Bouwland Grasland

PH's A    BC    A    BC

4.6-5.0                 1               7               2
5.1-5.5               5            30            22                                            5
5.6-6.0             21            36            19             9            10            21
6.1-6.5             37            18            27            35            80            37
6.6-7.0                     35                     7                   25                   51 '                  10                   16
7.1-7.5               3             2             5             4                           21

Bij het bestudeeren van deze ciJfers blijkt het volgende: Er komen in de klasse
5.6-6.0 betrekkelijk weinig perceelen voor. De meeste gewassen van de zand-
gronden groeien bij de pH's tusschen 5.6--6.0 goed met. uitzondering van voeder-
bieten, die bil een hoogere pH (6.5 en hooger) pas de hoogste opbrengst geven.
Bil de PH 6.5 is er echter bil granen reeds kans op de Veenkoloniale haverziekte.
terwill de aardappelen bij PH's van 6.0 in veel gevallen reeds zeer sterk te lij<len
hebben van aardappelschurft, waardoor de aardappelen in belangrijke mate voor
de consumptie in waar<ie achtertilt gaan. In tabel IV volgt wel het groote verschil
in den kalktoestand van grasland- en bouwland-perceelen eenerzijds en van oude
zware zandgronden en oude lichte zandgronden anderzilds. De perceelen van
de oude lichte zandgronden hebben voor een belangrijk percentage kalktekort
(37 %),    terwijl   dai#rnaast nog sterk overkalkte perceelen voorkomen    (9 %).
Bij   de oude zware zandgronden hebben de bouwlandperceelen in slechts   6 %
van de gevallen te weinig kalk; het percentage overkalkte perceelen is belangrijk,
n.1.38 %.Deze perceelen liggen vaak laag en in verband met de vochthoudendheid
worden ze ook dikwijls voor <len verbouw van bieten gebruikt. Deze belde
omitandigheden leiden .in de practijk tot meerder kalkgebruik. daar de land.
bouwers in het algemeen de meening zijn toegedaan, dat lage perceelen zuur
ziin en dus kalk noodig hebben, terwill de landbouwers gaarne kalken in het
laar, dat bieten worden verbouwd In zeer veel gevallen is het ongewenscht
verder kalk aan te wenden en wordt daardoor geen meerdere opbrengst verkregen,
integendeel leidt het wel tot geringere productie.
Bij de ontginningen blijkt, dat zoowel overkalkte als zure perceelen in belangrilke
mate   voorkomen    (24   resp.   30 %). De graslandperceelen hebben   in   den   loop
van de jaren gemiddeld hooge pH's gekregen. De cijfers spreken voor zichzelf.
Samenvattende kan gezegd worden. dat de landbouwers in het algemeen er naar
gestreefd hebben de perceelen in goeden kalktoestand te brengen. evenwel is
vaak het doel voorbij geschoten. Dat demonstreert wet zeer duidelijk de nood-
zakelijkheid om de perceelen van tijd tot tild op pH te laten onderzoeken.
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De fosfaattoestand.
Naast enkele andere stoffen is fosforzuur een plantenvoedende stof, die·in normale
tilden door de landbouwers vrijwel elk Jaar aan den grond wordt gegeven,
meestal op de zandgronden in den vorm van slakkemeel. De hoeveelheid, die
dan wordt toegediend is vrijwel steeds ruim. zoodat in den grond een reserve
wordt gevormd. Dat is voor fosforzuur nlet zoo bezwaarlijk als bijv. voor kali
ea stikstof, daar deze plantenvoedende stoffen meer aan uitspoeling en luxe
consumptie onderhevig zijn. Fosforzuur wordt vrijwel niet uitgespoeld en van
de luxe consumptie is weinig bekend; wet kan fosforzuur op bepaalde gronden
in voor de planten vrijwel onopneembare vorm worden gebonden.Het doel van het ondetzoek van den fosfaattoestand van den grond is na te
gaan hoeveel fosforzuur in een voor de planten opneembaren vorm aanwezig is,
opdat naar de gevonden hoeveelheid dan de bemesting op rationeele basis kari
worden geregeld.
Bil het onderzoek wordt vastgesteld of·de fosfaattoestand moet wor<len genoemd:

slecht,
onvoldoende,
bijna voldoende,
vrij goed,
goed.

Bij een goeden fosfaattoestand is de voorraad fosfaat in den grond z66 groot .dat
de fosfaatbemesting achterwege kan blilven zonder kans op eenige oogstdepressie.
BiJ een vrij goeden fosfaattoestand behoeven de granen, in het algemeen de minder
fosfaatbehoeftige gewassen, geen bemesting; evenwel is.het gewenscht de gewas=
sen, die aan den fosfaattoestand hooge eischen stellen een lichte bemesting te
geven. Is de fosfaattoestand biJna voldoende, dan is een matige bemesting ge-
wenscht, terwill bil onvoldoenden toestand wordt geadviseerd normaal te bemesten,
waaronder verstaan wordt  bijv.  600 kg/ha  slakkenmeel of superfosfaat op granen
en 700 kg/ha op bieten e.d, Bij een slechten fosfaattoestand is gewenscht een
zware fosfaatbemesting. waardoor bereikt wor<it,  dat in korten tijd.de reserve
in de bouwvoor belangrijk wordt opgevoerd.

In tabel V wordt gegeven hoe het gesteld is met den fosfaattoestand van de
onderzochte perceelen.

TABEL V. Aantallen monsters,  gerangschikt  naar  den  fosfaattoestand  en
grondtype.

Fosfaat- Bouwland. Grasland.

toestand           A          B          C          A          B          C

slecht                        3              1            24            10             3              9
onvoldoende             38            24            10            36             8              5

bilna voldoende     46       69       13       14        9        3
vril goed         39      56      11       9                2
goed              24       39        1        5

In tabel VI wordt gegeven een aanvulling van tabel V.
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TABEL VI. Percentages monsters gerangschikt naar den fosfaattoestand en
grondtype.

Bouwland Grasland
Fosfaattoestand

ABC  'ABC

Slecht                      2             1           41           14           15           47
Onvoldoende 25 ,    13      17     49     40     26
Bijoa voldoende     31        37        22        19        45        16
Vrij goed          26      30      19      12               11
Goed                                  16                21                   2                   7

Uit de bovenstaande tabellen blijkt. dat het met den fosfaattoestand van vele
perceelen nog in orde is, ondanks dat er sinds een drietal jaren geen fosfaat-
kunstmeststoffen meer beschikbaar zijn geweest.
Van  de oude zware en lichte bouwlandperceelen  was  in  42 %  resp.  51 %  vande gevallen de toestand vril goed of goed en slechts in enkele gevallen slecht.
Het grasland blijkt minder goed naar vdren te komen. ki de meeste gavallen
wordt daar de klasse onvoldoende gevonden, De fosfaattoestand van de ont-
ginningen  is  door  het  feit,  dat -er  op vele perceelen  neg geen voldoende reserve
werd  gevormd in' bijna  50 %  vRn de monsters slecht. In enkele oudere ontgin-
ningen wordt ook aangetroffen een vrij gdeden of een goeden fosfaattoestand.

Overzien wij nu nog eens de gegevens van het grondonderzoek 1942-1943.
dan komt wel zeer duidelijk naar voren. dat in het algemeen de landbouwers in
Geldrop voldoende gemest hebben. zij het dan ook, dat het onderzoek heeft
kunnen uitwilzen, dat niet steeds rationeel is gehandeld. De boeren hebben
getracht ult den grond.te halen wat er in zat en waren in staat voldoende
kapitaal te ixivesteeren om dat doel te bereiken. In dit verband' moet niet over
het hoofd gezien.worden de gunsttge invioed.  die de industrie en handel  uit-
oefenen op den landbouw. Rond belangrijke industriecentra wordt vaak opgemerkt.
dat de landbouw profiJt trekt van een nabijgelegen afzitgebied van de producten.
Natuurlijk is deze invloed niet steeds even groot.
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BIJLAGE V.

AANTAL PATIENTEN NAAR DE PLAATS
VAN HERKOMST.

OPGENOMEN IN HET ST. ANNA-ZIEKENHUIS.

1934 1936 1942

Geldrop 249 239 369

Eindhoven 149 191 105

's-Hertogenbosch                            2                                           19
Someren                                                                                  4                           21
Heeze                                                  4                         5                        13
Mierlo                                                 6                          5                        12
Mierlo-Hout                                         2                          1                          2
Son                                                      2                          1                          9
Eersel                                                                              3                          6
Nuenen                                                          1 1                                4                                5

Schijndel                                      1                      1                     5*

Leende                                          1              3

Valkenswaard                                  3                       2
Overige plaatsen                                                     15                                         17                                        24

444 474 593

231   00[KER'J    '311
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BIJLAGE VI.

BURGEMEESTERS VAN GELDROP.

PETER BOLSIUS 1)
tot 17 Maart 1834.
overleden 8 Febr. 1835 te Geldrop.

FRANCIS KNAAPEN
van 17 Maart 1834-12 Nov. 1854,
geboren 21 Aug. 1785 te Asten,
overleden 6 Dec. 1861 te Geldrop.

WILLEM KNAAPEN
van 28 Febr. 1855-9 Met 1874,
geboren 22 Oct. 1825 te Geldrop.
overleden 9 Mei 1874 te Geldrop.

CHRISTIAAN JACOBUS TER BORGH
van 15 Juni 1874-22 Juni 1908,
geboren 19 Sept 1830 te Geldrop.
overleden 22 Juni 1908 te Geldrop.

ALBERTUS NICOLAAS FLESKENS
van 7 Sept. 1908-1 Met 1939,
geboren 20 April 1874 te Heesch.

-,-

KAREL LODEWIJK HENRI·VAN DER PUTT
van 1 Juni 1939,
geb. 17 Dec. 1887 te Eindhoven.

1) Voor zoover viel na te gaan werd Peter Bolsius op 18 December 1820
Schout van Geldrop. sedert. 13 October 1825. teekent hij als Burgemeester.
De eerste twee burgemeesters waren tevens burgemeester van de gemeente Zes-
Gehuchten. Nadien waren burgemeester van de gemeente Zes-Gehuchten:
JOHANNES BAFIlSTA VAN'GENNIP 25 Mei  1855-15 Aug. 1868.
ADRIANUS ANDREAS DEELEN (tevens '

burgemeester van Heeze) 5 Nov. 1868- 8 Aug. 1874.
JOHANNES SMULDERS 20 Oct. 1874-29 Juni 1905.
ALBERTUS NICOLAAS FLESKENS 21 Sept. 1905- 1 Mei 1921.
Laatstgenoemde was op 7 September 1908 tevens burgemeester van Geldrop
geworden; onder zijn bestuur werd op 1 Mei 1921 de gemeente Zes-Gehuchten
bil Geldrop geannexeerd.
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