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Voorwoord van de redaqtie '% 1931 èa 1952 verscheenfn de Gernertse Couranten op gezette

""" 
á"t*"f "ttserie 'tUi't de gesclli-ed'e-

tiiden een aflevering van een ar tr-Lr(crvrrrst te v!
-.: ---- n^-arl-rr mot a.ls ondertitel- rrDe handweveiij in vroegere
niá van Genert" rnet a1s

ilittïr; kosteli-jke verhalen werden ondertekend net: "Bevege"'

Nu in 19?7 kost het ""e 
titija !àen moeite te achterhalen' wie

Beveae was, want ott":'oái 
--ít" -Bertie van^Genert in het Gernert

;;;'il"";;.;- i" so"a 
-b"L""á' Bertje van Gemert' Bevege dus

stamde uit een echte *àïá""i"rr,fiË, die zich ook in het Ge-

*"ïI"""*"tui,tgs1"vtn biizonder onderscheidde ' Zo was Sert van

Gemert o.aoregisseur't""-á"-iott""rclub"Macropedius"'Ook 
in de ar-

beidersoïganisatie l-ieten*á" 
- ioto g"t"tts" zich niet onbetu-igd;

zo werd de broer van s"tt (pi"t van Gernert)' in 1907 gekozen

tot voorzitter van het áp"iàhii"s"lt"tuur van- de Genertse af-

;;it;;il;-R:K. Textielarbèidersbond ' En ga zo naar door""

In het gedenkboekje uitgegeven bij gelegenheid van de voltooi-

ins van de restaurati" ';;'-á" rËtË t'""i st'Jun* onthoofding' in

november 19'17, l,reft ten*--op- 
- 
pagi "t - -75-een 

foto aan van wijlen

Bert van Genert, "tta"a"- "aá'st 
àe kerkktokl<en welke in december

1942 uit de toïen g"fttti 
-tt""tt 

om op transport naar Duitsland

-^-+êiÁ tê orden. tUen wi-st dat de klokken niet nêer terug. zou-

i::';:;";: o"àï"ï'oáí''"n sertie van Genert' die nogal kort van

gestalte was' gevraagd' ot "oát 
het maken van eên foto naast de

klokken te poseren' o* aáu*eae des te duidelijker uit te ]a-

;;ï;";' ito. g"oát of die klorten'!'Íe1 niet waren"

Ilet was dêze foto' die d'e verhalen van Bevege uit die 
-oude

Gemertse couranten *u"t i" herirlering brachten en ons deed be-

sluiten om ze de reze" vt" Gernerts Heérn in een vervolgserie op-

nieuw aan te lieaen' En daàrorn het woord aan wijlen Sert van

Gemert.

Ilet eerste verhaal.

laar Genert vroeger
aij, en die nu oP

wijd en zijd. bekend stond on zijn handweve-
"nËá"" tl:í" is uitgestorven neen ik goed te
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doen ]aier in dit bl-ad rd-teen te
zetten, wat de handweverij in
Genert vroeger is geweest, net
a1 hare ellende, net al- haar
lief en leed, nêt al zijn ont-
beringen en opofferingen.
Eerst gaan we besclrrijven hoe
en l{aar de ltever h'oonde. Nog
sonmige huisjes dagte.ekenen van
uit dien tijd" Het huis uas
voorzien van een werkJ<amer (at-
teljee), soms ook nog van een
voorherd (voorvertrek), waaï
nen door .de vooxdeur binnen-
kl,tam i in die zoogenaamde rrherdrl

stond gewoonlijk alles te pronk
wat de wever bezat, alle eigen-
dornmen, sieraden en neubels.

De neeste wevershuisjes waren toen van de vloer tot de zolder-
ing 2i meter hoogl woonde een fanilie lang in hetzel-fd.e huisje,
dan r4rerd dit sons hooger, ondat de vfoeï neestal bestond uit
Gods vrlje aardboden. Een geplaveide of verharde vloer hras toen
nog voo! den wever eene ongekende weelde; nen -kan zich hetrrkouderr en I'kil,ferr voorsteflen bij winterdag, toen de noderne
verwarning nog nlet bekend was (nanelijk de kachel). Dan kropen
d.e wevertjes met hurr kroost bij den vuurheid, waar net zoge-
naamde rrpeeltusschentr werd gestookt (een soort turf).
De iareefkamer r,ras rneestal lang en snal en van dïie of vier klei-
ne ïaampjes voorzien. Van buiten waren dle raampjes voorzien
van ijzeren staven, zoo dat geen dieven konden binnendïingen,
want stelen cleed nen ook in die tj-jd. Geld kon nen bij de wever
niet vinden, naar daaï ging de diefstal dan ook ni-et on. Het
geseven goed dat noest zorgrrul-dig worden bewaard. 0n de naand,
sons om de twee maanden kreeg de wever geld. Maar welnig! !

Daar in die ueefkarner, daaï werkte men op het weefgetouw, en
daar spoelde "noeder de vrouw" of dochter des huizes, het
gaïen op kleine klosjes, krel"ke in de weefspoel pasten. Daar in
die in'eefkamer, daar was van oudsher de spreuk eigen gelrorden:



_21 _

'rOra et labora", (Uiat 
"tr werkt); daar in die weefkamer, eng en

snal; i,raar de kindertjes rond het weefgetouw kïopen, onvoldoen*
de gekleed als ze waren om buiten te spelen.
Daar in die rrreefkamer, traaï de man, de vader des huizes, trots
ging op vrouw en kinderen, en hraar hij zoo hard en vlijtig
werkte, dat meermalen één of twee nachten per r"reek rrrerd door-
gewerkt.
Daar in die ueefkamer waar noeder neestal te spoelen zat, met
de sti11e hoop, dat het toch r^rel- eens beter zou tÍorden.
0, ik herinner nij nog zoo goed, mijn noeder - en als ik dat
woord rrnoeder'r sch.rljf, dan kont nij zoo hel-dex voor den geest
al dle Liefde voor ons, al die ontberingen, aL die armoe en e1-
lende, die moedêr voor ons feed.
Het was op een Zaterdagavond, dat noeder nij zei - ik was toen
nauwelijks 7 jaar - jongen, nijn Bertje, g"ij hebt vaÍravond nog
geen hemdje, waarop ik zeí: O, n0oeder dat geeft niets........En
juist toen moeder een traan wegveegde, kwam grootmoeder binlen
net een heel oude paraplu, welke ze aan ons noeder gaf net de
hroorden: rrHier Hanna, doï kunde wel wa mee doen".
De parapl-u werd van haar omhuLsel ontdaan en voor ik I s-avonds
te bed ging kreeg ik het,doek van.de paraplu on mj-jn lederaaten,
net een paar kamkoorden (touwtjes) vastgebonden. Dat was toen
rnijn hemd of nachtgewaad, of hoe rnen het noemen wif.ts-Nachts droomde ik van water en buiig weer , van regen en pa-
raplurs en ik zweefde in nijn droom door de wolken met nijn pa-
rapluhend tot ik ontwaakte en dan rooest ontwaren , dat de para-
p1u nij niet bescherrnd had tegen het water, en dat ik een dage-
lijksche zonde had begaan, die noeder natuur met haar felle
zonficht goed kon herstel-len.

IdEERSVOORS PEI],]NGEN.
Draagt Nieuwj aarsrnaand een sneeuwwit kleed,
Dan is de zoner zeker heet.
Sint Antonius (1? jan.,ati ) schoon en helder,
Vult het vab en ook de ketder.
Lichtnis donl<er: nil.àki de boeren j cr-rker.
Lichtnis ltl-aar; nea.ki, ze bedelaar_'"


