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e handweverij bestond niet ênkel in de viering van
deÍ Zondag. rnet zijn verplichtingen en verrnakelijk_
heden. nêe de rÁ,evers hielden ook erg veel van Gezel_
schappen. een soort vereeniging .",, ,oog.iaamde compagnie.
Deze Vereenigingen of Gezelschappe,, ,ai.a zoetjesaan
oht_
staan ên geqroeid tot een ontspanning- Deze Gezelschappen
kregen den naam van lrseverus-Gezelschaprr. Ja, bijna in ie_
dere herberq had nen een Gezelschap van ZO tot
30 of nog
meer personen of lederr. Deze Vereenigingen hadden
een be_
stuur van 5 of mêer leden- Zij beoo;de; geen ander
dan gezellig sahen-zi.jn eêns per ,..nà (op Zo.arrg) 666fdoel
,t
bestuur vastgesteld- Zootn Zondag ,ro.rdei de wevers
dan:
compriesie-Zordag I dan verd er ingelegd ( contributie
be_
taald) dat bestond meestal uit 15 cent per maand.
soms
ook
minder. zelden meerHet geld werd bêwaard door een vertrouwd persoon door
de
vereeniging aangewezen. Niet zelden ging r"l dan ook
trots
op di t penningneesterschap.
De Severus-dag was voor de u.evers êen ware vreugde_dag.
Op
die dag werd om B of 9 urrr een plechtige H- Mís opgedragen
met gezanq van verschillende Severusliederen. In den loop
der tijden zagen wi.i een prachtig Sevêrusbeeld in
pa_
roctriekerk geplaatst,
(Tot de Severusl iedererr heeftdeyeel
bijgedragen Kapelaan Verhoeven, thans pastoor te VeIp
bij
Grave (t932-rec.)).
Na de kerkerijke prechtighedên kwamen de wevers
erkaar
in de verschil lende Café's rn,aarrnen thuis froorae bij
(of t,eter
gezegd: waar hêt Gezel schap v.aar meu lid van
was gevestigd
was)'
bij elkaar, dan werden uoo" u"., president
..Yt",t"n
lvoorzrtter, verschillendê plaatseli jke gebruiken van zo,n
feestdag of teerdag bekend gemaakt À., ti".g
eenieder (na
aanzuivering der schulden en boeten ) zijn bánnetjes
of zo_
genaamde kaart jes, waarvoor men in
hetzelfde Cai6 kon tre_
kornen, wat nen daar aan drank- of sigaren te koop
h'erd op zootn Serverus-aag (1) e"n áeke., gekozenihad- Ook
dit ge_
(1) in Geirê.t Fleegt |len wêl eeer te spreken
van I'servefusrr i.p.v. tseverusrr.
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beurde ddor het heele Gezelschap. Was iemand gekozen, dan
werd de tijdiflg gebracht bij zijn huisgehooten, die op hun
beurt de buunneisjes verzochteÍr om het huis van binnen en
van buiten op te sierên met bloenen eh groen om den deken,
die in den looD van de narniddag door het gehele Gezelschap
zou worden thuis gebracht, eetl waardige komst te bereiden.
Heel gezellig ging het er naar toe. In den voormiddag enkele booreltjes en 's-middags een stevige maaltijd. Na den
naaltijd werd den deken thuisgebrachtUitgerust met een
lange Goudsche pjjp, versierd met kunstbloernen, ging het in
de pas, en onder het zingen van liederen, naar dès dekens
huis. Daar werd deÏr deken door de huisgenoten en dê buurt_
bewohers verwelkomd. Het he!.e Gezelschap en de farniliele_
den van detl dekên werden getracteerd op bier en tabak. De
buurrneisjes, die de versiering hadden aangebracht, kregen
koekjes. Het bier l{as van tevoreh door een paar leden van
het Gezelschap gebracht. Het deken zíjn van zoorn Gezelschap was dus toen geey! dure aangelegenheidHet sarnen-zijn in 's-dekens woonhuis was van zeer gezelliqe
aard. Door het voordragen van verschillende komische stuk_
ken en liederen eït vooral niet te vergeten het zingen van
rlhet,Serverus-Liedrr werd de gezelligheial niet weinig ver_
hoogd- Na een paar uur bij den aleken vertoefd te hebben,
trok meh wederom terug naar het Café waar het verdere vaïl
den dag en avond zeer gezellig doorgebracht werdDus lezer, u begrijpt dat .tdanneer er op 10 à 12 pLaatsen op
denzelfden dag zoo geteerd werd, overal rnet dezelfde gebruiken, dat het in Gemert op die da.g zeer dr.uk was, omri.a È
trarroeer al die Dekens bij el.kaar ryaren, meÍr dan eeÍr gaírsch
kapittel had. Het was dan ook een dag voor de r{-ev€ rs bijha
onvergetelijk. Derr gansch jaar werd er op aangelegd en bezrrinigd om toch naar inêe te kunnen leerenr want dagen err
weken r+erd er ovêr gesprolren, over het pLez!.er dat m,:n had
Jehad op die dagel van teel'el. En geen wonder,de 1f€ver in
al zijrr ellendê had het darr naar men zei ook eens rifcht
goed. Bijna nooi.t werd er eelige wanklarrk gehoord tt
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