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wever was natuuïIijk niet altiitt in zSn weefkamer, raÍant
ook slapen, eten en buurten. En ook aan ontspanning had de wever behoefte. Doch eten en slapen gaan we
eerst behanclelen, want dat is toch steeds een grote faktor
in d-es nenschens leven. Dus eerst eten:
rs Morgens een paar boterhamnen, a1s men d-at zo noemen nagl
Bijna altijd bestond dat uit roggebrood. net wat boter; spek
was fransch, dat verstond. de wever niet! Vier of zes sneàen
roggebroorl aus (1 of 2 centiroeters dik).
0ro 1O uur of half elf, het zogenaamde 'rIIalf e1f;err,een paar
snealen brootl met wat koffle, maar dan op het brood een paar
opgewarmde aarclappelen met lrat Taapolie aangevet. 0, wat
was dat lekker!
Nog een paar uur wêleken en dan het niddagrnaal. Alvorens het
nitldag'maal te gebruiken werd. heel eerbiedig t'den Engel des
Herenrr gebeden. En dan aan d.en naaltijd., rlie heel eenvoudig
sober, nager en waterachtig was. A1 was de erwtensoep rlrió
d.agen oud.rer kwan geen oog vêt op. Ik heb clan ook nog nooit
gehoorrl d.at een wever te Geroert aan d.e vetziekte is gestor_
venl Daar weral voor gezorgd. roet t'niet teveef vet!rl
Echte erwtensoep dus, net erwten en veel lrater. Geen vlees
of spek of worstrhoogstens het zwaard van hêt spek. En wan_
neer dat laatste het geval was, dan was het ook aJ- welle_
tjes.Zorn keteltje rrzuid-erzee g oepl wer<I roet d.e neesten zorg
weggelepeltl. I'Ik belief het niet" d.at ging toen niet op, en
ook scheppen en blitven scheppen uit <Ie grote kom clat wàs er
toen niet bii. In het keukengerief zat men al even krap.
Voor iecler een telcler (bord.), clat was weelde.
Als de naaltijd .bestond uit tweê gangen, dan betekencte tiat
soep én erpel (elders zegt nen pétass:-e of starop).-l;-";;;
werd we1 eens overgeslagen roaar erpel of petassie nooit.
Erpel net oliesaus, nou koo naar af, jonge, jonge r.rat was
dat fekker. De spxeuk was dan ook! Ene goejà erpeleter,
heeft er altjjd drie op het oog, ene in d.e nond., enè aan dá
verkèt (=vork) en ene in de schotel. En zo ging dat, net zo
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lang tot d.e schotef leeg was.Eet overschot was altijd nihil.
rs Mid.dags on { of half ! was het koffie
drinken en weex
brood. net wat boter. En rs avond.s weer aard.appelen of pap,
naar- neestal aardappelen aLLeen. lías er pap b{i, dan- wàs
d.ie
_doorgaans nogal blauw. Maar het hacl ae geáaarriá van pap
en dat
was voor de wever al voldoendê on flink te 1epe1eir.'
Veel eten dat was dê hoofd.zaak. Maar onze papboer
onze
sopas kulnen maar j uur honger Utiên en zo ging heten
ook
de
weveri meermafen had hij a1 1Íêêr honger voord.at hï naar
bed ging.
lJj.ttebroorl of nik was zeey ze\d.zaan.Een nikje van 20 d.uiten
of van 12 en êen halve cent moest men onder de jas of ond.er
de schort houden als men d.at bi! d.e bakker gin! kopen. ïk
soed rrat ik eens een nikskË ï""-íit';";;
l:li"::"
,ne.nog
lras gaan kopen. Ik d.roeg het gewoon onder tle
\net k"entenl)
arn.naar.huis. Maar jonge, toen ik thuis kwan begon er een
neer due_t net ons noetier. Van links naar rechts kieeg ik ze
toegemeten oudat ik het mikske niet
had geiouclen.
Ieliike jonge, noete g'ii rtie nik zo verborgen
naul, áragent Wa moeten
d.e mensen we1 niet denken,d.è rt hier nie of kan zeker!
ZaI_
cle g{j nauw nooit geen verstand kriege, IeiSke prengel,
<la
ge bent. Tot straf kreeg ik g""r,
krentenik,-en dat,
was vool? nii veel erger alan al ctie"rr"ètj"
klappen.
In den zoroer at men het zogenaamd e rkort moesr. Enen erpel
liet nen poffen j-n d.e vuurasch; boter naakte nen van aard_
appeleni struif bakte ,nen van taLwe of boekende
grof meel roet water en wat raapolie. En weet je watzenelen,
,,rogge_
prolrr was? Dat was roggeneel net wat nelk of karneneft"le_
kookt.
Eet voed.sef voor

ale wever was in a11es erg nager, vaak erg
slecht. 9*:9h9 huisgezinnen en families
zijn- dan ook tei
grave gedaald door ond ervoedi-ng
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