Herenweging vóór en na de maaltijd
(Red.-AO)

Lau Huijbers reageerde op het artikel “Armen-

maaltijd heeft het gezelschap hem daarmee ook

hoeve ook Herenhoeve” in het vorige Gemerts

willen belasten maar hij wist er zich onderuit te

Heem met nog enkele curieuze gebruiken bij de

praten omdat hij ergens gelezen had dat die rol

jaarlijkse herenmaaltijden waar hij van 1967 tot

was weggelegd niet voor de jongste kerkmeester

en met de laatste maaltijd in 1976 heeft aange-

maar voor de jongste kapelaan. In zijn tijd als

zeten. Alle deelnemers werden indertijd voor en

kerkmeester heeft Lau vervolgens nooit meer

na de maaltijd gewogen, zo vertelde hij, om de

een kapelaan als kalfsvanger bij de Armenhoeve

hoeveelheid te kunnen bepalen van alle lekkers

in de wei gezien. Kapelaan Van Spijk, de latere

dat er in het lichaam was opgenomen. Exclusief

pastoor-deken van Schaijk, eveneens deelnemer

de kleine en grote boodschappen. Dat wel!

aan de Herenmaaltijd, moet ook een goede re-

Vermeldenswaard vond Lau zeker ook dat de

den gehad hebben om niet de wei in te hoeven.

jongste kapelaan na de maaltijd – dus met een

Hij zou niet de jongste kapelaan zijn geweest, en

volle maag – in de wei een kalf moest vangen.

wat de jongste betreft, die zal gemakshalve wel

Toen hij in 1967 voor het eerst deelnam aan de

gewoon verstek hebben laten gaan…

Uit andere tijden:
Kermiswens van pastoor Poell
Gepubliceerd in het door hem geredigeerde ‘Kerkklokje’ van 5 juli 1931
Twintigduizend gulden komt er los! Wat kunnen daar de huishoudens van bekomen! De huishoudens
die ’t in den laatsten tijd zoo schriel hadden. Intusschen kwamen er op de speening der Armenhoeve
maar zeven personen uit slechts twee verschillende huishoudens!
Twintigduizend gulden. En nòg meer: want dit zijn enkel de herbergspaarpotten. Als er maar geen
dronkenschap in zit, geen verwatenheid, geen wellust!
Gemertsche wil. Genoegen zonder zonde: plezier zonder bijsmaak: aardigheid zonder verbittering.
En allemaal ’s-morgens naar de kerk. Laat er Onze Lieve Heer ook plezier aan hebben en Onze Lieve
vrouw, de Zoete Moeder, en uw Engelbewaarder. Plezierige Kermis!
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