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Sehalve op de Zondagen was ontspanning voor d.en wever iets
zeer zeló.zaans. De Severus-d.ag was iets heel bizonders en
vormde een uitzonclering op deze regel.
Toch was in en rond het wevershriis vaak iets waar te nemen
dat op ontspanning leek. Zo zagen wij de schooljeugd: de
neisjes met garen ballenrdat waren de kaatsêbafl-en; schenkjes,bjj geit of schaap uit de knie gehaald,dat waren de hi-1tjes en spelen rnet de hiltjes dat was een zeêr geliefd. spel
bii de roeis j es.
tdie een elastieke kaatsbal had en cian nog 4 of 6 van die
hiltjes d.ie rrerd tot de beste spêel-makkers gerekend en tot
vriendin gehoud.en orn toch oaar sanen (neestal net zrn vler-

en) te kunnen hilten.
De neisjes had.d.en ook toen hun poppenwagen. Die wexalen genaakt van platte afgesleten klornpen nêt een paar legê naaiklosjes eronder voor wlelenl een touwtje aan de klonp en
de wagen 1iep. De pop was neestal een eigen gemaaktel nten
erpel net een lapje of vodje erom en klaar was de pop.
De jongens vernaakten zich net p{jpen stelen, neestal steeltjes van 1 of 2 centineter lengte, gezocht rond. en bij het
huis. Dat spel werd. genoemd. rrkremêrenrr. Ook speelde Ílen wel
t'tik tak tollen". A1 die spelen gebeur"negens t ekkerenrr en
d.en op d,e vrije grond, buiten.
Het zogenaarode reepen (a1s hoepelen nog eên beetje bekentl),
was toen voor d.e weversjeugd een zêer grote liefhebberÍj.
Yaak werd. er gehoepeld. 'rin rredstrijdtr wie er het eerst aan
de tr'alie of op Koks was en weer terug. ne winnaar werd bea1s een goede lcêeper.
.Zo zag de wever zijn kinderen, zijn toekorost, opgroeien. En
was de weversjongen 11 of 12 jaar, d.an was het gedaan net
de pret, dan was het op het weefgetouw. Meeverdj-ènen, rneehelpen, werken en vaak hard!
Het werk moest sons buiten d.e geneente gehaald worden, Ín
Hehoond of sons nog verder. Ivle t een zwarê; zak op den rug,
schouwal
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waar het-gelreven goed in zat, op klonpen er
op uit, met of
zonder riemen. Soms zo nat ais êen tai L".À .".,
in het kat_
tenland aan, on dan weer met een ,r"rur- uuk op den
rug te keren. Meer dood dan l-evend t""ro n.n thui-s netrug te_
enke_

fe stuivers in nren Ítesneuzik'r g,"A"""ia-"; wat goed..
De vrouwen van de wevers hadd.en altijd
handen vo1 werk,
want behalve voor de qelr:le frui.strouaíngde
haà
nen te ,;;;;
voor het spoelen van de kfosjês voor dË
ook
êr
rs nachts werd. geweven: vofle
""t""".er altiida1s
klosjes noesien
zijnl
vele vrouwen_ hadd.en gewoon een slavenfeven. Ook ar,
was de
ooievaar di.cht bij huis, nen noest werken-en spoelen,
bijna
dag en nacht. En werd de r'irevêrsvrouw
oprli"o"
noed.er,
dan wercl de buurvrouw te hulp g"*o.p.rr.-U"n
""""vrouwen in Genert, die d.it. ueer speciaàI ded.en, had ênkele
veefal rter
liefde Gods". Eonderd.e
onbehofpenheid en vele ,,"o**.Ï :ï::Ï:"':;"i:ï
ilj:;.3;or
De vrouwen die hier of_ d.aar behulpzaan
ti; de geboorte
van het weverskind, hebben veel- ledaan,"""""
vÀet
gewaakt, ver_
zorgd en gezorgd, zeer veel veráiend voor den
Zij
hielpen de arnsten der arroen, zonder eigen roen ofhenel.
eer.
lías- het kind J of { weken oud, d.an ging d.e noeder
enkeIe buurvrouwen naar de kerk, á" ,aogËrr"JrJ" r""tg"rrgnet
doên.Na
de H.Mis werd er voor d.e buurvrouien bij ;" moedex koffie
geschonken met tweeërl-ei nik. En af ,rË
nog zo arn:
kerkgang en koffie noesten er zijn. ttoe teier,rnde buurvrouwen
werden onthaald rhoe mooie? tot rireugde d.er noeder,
het kind
was !
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