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Thans een ',,roordje over het slapen en ove? de bedstee. Naar
Rusland gaa;n, ílaar tten todhoop of ond.ex d.e todden (vodcten)
gaan, d.at was rneer het gezegde van d.en wever, Een plpje Aerookt na lre t avontlnaal en nog rns fl"ink gegeeuwd en men
ging over tot het gebed: het gezanenlijk rozenhoedje, dat
cioor afle huisgenoten werd nede gebetlen. 1,/as tlat geschied,
dan naar bed of betlstee. ne bed.stee is nog genoeg bekentl'
maar d.j.e is wel- veel verbeterd- sintls vroeger. Vroeger bestond. de bedstee uit tr"ree lange houten, rustend.e op een ingekeepte muurholte, dwarshouten er over met wat berkenhoutt
en daarop het zogenaamd.e bezenhout, één of twee schobben
stro, en een kafzak, zeer oud, nog tlaterentle van een vorige
faroillereen deken of anderhalft een zogenaand kussen, waarop de wever zijn vermoel<i hoofd -kon neerleggenr en tlan rrwêIte-rustenrt. 0f ctat wel rusten is geweest, in zulk een toestand, laat ik aan tlen geachten fezer over.
Ook de nufheid der bed.stee; tle nathej-d cier nuren' waar op
vele plaatsen het water langs liep; d.e slechte dekking; het
kermen en schreien der kinderen' hqoftlzakelijk aloor Sebrek'
waren nede oorzaak dat het geen rrwel te rustenrr was.
Ziedaar 1ezer, d.en wever in zijn legerstetle, die moest s1apen en waken om toch naar r,\teer biitijds naar het weefgetouw
te kunnen gaanr waar weer nÍeuwe zorgen en arbeid wachten
voor het j-n stanal houden van vroulÍ en kinderen. En zo volgd.e de ene dag na de andere' al-t$d en altiid weven en werkent
altijd ontbering, altijd tekort konen, nooit geen eten genoegi
altijtl weinig dekking op becl; altijtl net te sfechte kletling
oí te weinig kLeren on het Lichaarol nooit toereikenal, altijd

in alles tekort.

Doch was d-e week teneindet dan werd het vanzelf zonclagr en
kwam de zogenaande ontspannin8.
Als de kerkdiensten waren bijgewoond. en geëind.igd clan kreeg
men het traktenent of slooris. Voor tle jonge wever bestond
dat uit 2 à 1 cent, hoogstens !. Boven de tlrintig jaar 2O à
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25 cent, bij uitzondey-ng
centl gehuwd.e personen hadden
nooit meer dan 25 cent, het15zogenáaËa"
rn nog vïoegere tiid gLng ,"i
"iJrt". herberg, naar
kreeg rnen 4 à 6 cent per zondag,"i"i-i""i,á"
on bij de buurlui te kun_
nen-jassen tegen 1 cent.per- tàon. oot"gooia"
,o"r, wer twee_
maal ! of drienaal { centèn biiefU"",er perso_
nen waren, ên nen haalde bij Brantqn_voo"
-"""tà"-ràt
"Ï""-ge1ang
àere
-zoneiàag
jenever. Dan ging rnen wandefón, ti3
-t"t soIns uren vêr,
met een pi jp j e en een haLf orá
à"
al
vanoud.s zeer
..,r"i
bekende nerk van cle Gemertse i"tát"if",l""C.
De
bespraakt_
heid tler liÍevers hing vee1.d van den il;u-á en
van
de groot_
te van het flesj e.
De jongere weve?s gingen het vekl in,
het bos in, of nen
vernaakte zich net beugelen. B:j slechi'we""
lf""f het jonge
goed thuis en dan haalde n"r, *àl
lrào"-r.i""
d"i;;""(;:;
duit iÊ het achtste deel van ""r,"
o:.",
duiten is
dus 2g cent) pastellen &et een"""
"i.,ri.rJi,
,"";j;-';;;r;;"(r"ili";;

van te koken. De and.ere ;eugd ling uitzien ;;á=-;.;::;
tuin;- ze ging verkeren, beterof naar het
deurske, zoafs nen vroegêr zei,d;";à:"*-'en
om i" .tr"=ilop van een paar
jaar en. wecterzi jclse goedvinding'""; l;;i;;t.an
te gaan, on
toch ook naar 1id te kunnen iorden
broed.erschap
d.er elLendei'. VeLe bonen werden daalover
"""-"iirr"t
-;";opgeret, er werd.
gered.eneerd. en overlegd. over d.e ;;;;
-- te beginnen en
_ dag
hoe, men_fatsoenlijk voor alen
kon toi..t'.
rre orurd.egorn ging bijna al-ti j d gekleed in
andemans kostur:-n,
want een-eigen trouwjas
j."g,"ïJ.,."
Ë5
a"
in d.e nees_
,u-"! i"
te gevallen niet aan...lJef
rraa Ët;
en
ernstigen
wil on aL de eflende die heo
";;-ïj";;""
-iiËï""Ë"
te
A1s nen wat huisraád rr"a
"to,ia-i";;;;"" daartrotseren
e"k""á;",
wat gelci
had geleend_een beetje g"póft
á",
trouudê
nen
er op 1os. En daar stond weer"iuo'oo"i",
een
waar zich de
kindexen als spruiten der orijven
"ij"itor,
uo"à"i---oà""amêf
en roncrom
de
pap

tafe 1.

o Eeer, ligt n{jn lotsbestênming prevelde
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d.e we_

