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vERrELr (z)

in zijn werkplaatsrnet ztrr primitieven rreefstoel(weefgetouw) en de daarbij behoorende gereedschappen: Het getouwrneestal van zeer zwaar eikenhoutrwas zeer oud., zelfe zo
oud,dat bfina geen wever wist,wanneel er een nieuw weefgetouw
genaakt was.ïn veel gevallen was het weefgetouw eigentlom van
d.en weveï zeIf, terwijl de neer arne wever eï eèn huurde voor
d.en.prijs van een 6'u1den of 75 cent,sons ook )O ct per jaar.
Deze weefgetouwen werden verhuurd door Íd.en patroonrr of een
meer gegoed.e weve!, een zoogenaamde rrrijken weverÍ, die soms
4 à 5 tot tien getouwen verhuurd.e.
Sehalve een getouw had de wever nog heel wat gereedschappen
neer nodig om te kunnen lreven. De spoel lraarop trmoeder-devrouwrr d.e kleine klosjes spoelde;klosjes die moesten overgebracht worden naar d.e spoel van d.e wever(veel gel{jkentl op tt
spoeltje van rt tegenwoord.ig naaimachine, d.och veel prinitiever en van hout);d.e kroon (haspel) waarop rt garen in strengen werd. gehangenl d.an nog de ketting of tt stuk gewonden op
den garenbooro l dan nog ale kanmên en rt rietrwelke laatste zfrn
naam ontfeende aan het fei.t dat rt vroeger van ri-et werd genaakt ( tegerrwoord"ig van staal)lvoorts nog d.e 1a of Laai en d.e
wever kon rreven, afs hij tevoren de hulp van d.ê buuïlui had"
ingercoêpen. De hele buuït kÍ,ram er vaak aan te pas, lrant het
wintlen van rt.6jaren op rrden boomrr d.àt was geen kleinigheid.
De zoogenaancle ketting, d.ie ale lrevêr thuis kreeg of was gaan
halen, d.at was rn hoop garenrop en bij elkaar geschalnd. Dit
garen moest op d-e garenbooro worclen gewonclen, of zoals d.e wever
It zei rropdraaienrr. Drie tot vier buurLui werden er vaak bijgehaald on nee te helpen rrbooinetr.fn den tijd van een wttr zat
het kettinggaren clan op z{jn plaats.
Vervolgens noest de rraandraaÍsterrr konen. Vrouwen of meisjes
deden dit werk meestal; zij brachten d.e d.raden van het roude
stuk aan het nieuwe stuk, en dat noemde men rraandraaienr'. De
aandraaÍsters werden uitbetaald door de weveïi nen betaal-d.e
daarvoor (schrik ni-et lezer) 1 d.uit voor d.e 1OO drad.en,zod.at
d.it voor tn stuk, van 2O0O oí meer dradenrsoms 16 of 18, sons
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ook 20 cent was.Daarvoor had nen 6 à 7 uur moeten rraandraaienrr. líanneer dit kLaar was, dan werd het garen gesterkt net
stijfsel, dat net twee groote borstels werd aangewreven. IIet
natte garen werd. d.aarna gedroogd net In zelfgemaakte waaieri
Ín den wintertlag,met 'n slappe natuur tlroogde nen net vuu3.
Was dit al1es klaar' &an kon de',wever bêginnen te r.reven. nan
ging I t er op los; er moest zo spoedig nogelijk een rtpartjerl

toeteeidMet deze voorbereiding en a1 deze werkzaa.nheden enrrEet

Eoog
selen tesaroen, heette dit vak, -lezerruw pet af Àmbachtrr. A]]e toebereiclselen noesten door cle wever zeff betaafd. word.en, d.ie toch eigenlijk niets kon missen. Maar het
moestrwant and.ers kon men niet weven.Eet kon er tlan ook niet
af dat nen zich voo:cza,g van flink nieuw gereetlschap. Neenrer
werd gewerkt net oude spoelen en net sterke o:de borstels van
grootvader of nóg een faniliestan terug. Er werd gewerkt net
klosjes die op Zond.ag rrel ooit cloor d.e wever gesneden en 8enaakt nerd.ên, orod.at |t er niet aanza't om nieuwe te koopen.
Zi-ch net alles behelpen,dát was het dagelijks parool van den
weverl zich al1es ontzeggenrnet de woorden van rrhet Saat ltel
weer" (omdat het rooest!). Zoo werkte d.e wever met ziin vrouff
en kinderen, want ook d.e kinderen noesten vroegtijdig op cle
spoe1.
het afIn a1 zijn eLlende en ontberingen noest d.e wever zich
lernood zakelsks te ontzeggen' aan ziln verheven vak rrEet Eoog
Ambachtrr. De wever'd.ie a1tÏd tÍêrkte'alt{cl behulpzaaln wasrwas
a1s het ware een echte (Utopist), dat wil zeggen: had altijd
wenschenrdie toch nooit in vervuLLing zoudenítga'an. Zich vetvoorbeeld van
Loochenentl in allesrziin kruis opnemend naar
zijn Verlosser, die ook êens zijn Verlosser in allê eeuwigheidzorr zijn.
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