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' rrop huyden den 25 octobri XVf drle en viftich
wil Domlnleus Hanewinckel-, pred.ikant, en Anthoni
Goverse, kerckmeester tot Genn.ert ten overstaan
van den Heer Deventer, Hooft Schout van Peelant,
uyt:Iast ende order van hare Hooge Moogende voor
afle nan ophangen ende aan den neest biedende ver-
coopen de Ornernente van de kercke deser heerlicheyt,
soo van coper, ijser, steen ende gout, a1les con-
tant na het hoogsel sal uytgegaan syn betaelt te
wordgn r.r..,o,ll

Aldus begint een soort verslag van de verko-
ping van ve-rscLrll-lende stukken uit de St.Janskerk
in Ge4ert, nadat deze 1n 164e^ door de protestan-
ten 1n bezit was genomen na het veruaad van com-
mand.eur Hoensbroek. Een en ander was echter niet
zonder incidenten verlopen. Ie pastoor had her-
haald.e nalen zelf protest aangetekend of laten
aantekenen door een van z:-jn advocaten blj de
Hoognogende Heren in Den Haag, maer niets hj-elp.
De mensen van Gemert lieten zich echter.niet zo
maar hun oude rechten van neutral-iteit en rijks-
heerlijkheid ontnenen en er werd een ll jdelj-jk
verzet georganiseerd. ,

0p 25 october 1 648 probeerde de predlkant
van Veghe1, Petrus Plancius, toegang te krijgen
tot de kerkr ofi daar te preken, nadat reeds ve-r- :

scheidene poglngen mislukt waren. 3r waren daa.rom
d.oor de mensen van Genert d.e nodlge maatregelen
genonen. 0n te beletten dat er geluid werd, had
nen,van de ene klok het ene touw tot boven toe
afgesnden, van cle andere, d.e zwaarste, was het
touw boven ergens verborgen. Íoen de qchoolmees-
ter, de helper van de dominee, rraar boven klom,
on het. touw te zoeken, riep nen hen {e ilvromerl
wens na: ItKl-imt, dat ge de nek breektrr.

Een groot aantal mensen was op de been, die
nieuwsgierÍg en met leedvermaak kwamen kijken,
hoe een en ander zov aflopen. Er zullen wel- d.1ver-
se rrwensenrr geuit. Want ook in de kerk zeLf had



men enige-rtmaatregel-en.rr genomen, De trap van d.epreekstoel w?s weggenomen, zodat hij uoí o*ïuIi"rr,als er iemand op kron. Door de aanwè z]'ge geróvigunwerd echter een sfeun aangebraeht en dé díenst t"-gon. Nauwelijks echte' was deze aan de gang; ór ."vloog een zware steen door één der ramen. Toen ech-ter de preek begon, werd er buiten zulk een herriegenaakt dat de dominee moest ophouden 'rkonnenaé- ternauwernood mljn eijgene redeneà, die ik sprak, ver_st aan il o,."r'Ien hierd de herriemakers buiten voor, dat
?e tegen de voorschriften van de Hoogmogend.e Éeren
fl:slBil HBtu EËufiË"a,,'s?át É* 

j*ïËt*tg'$g3nï ;;; j ;;-
De pastoor, ziTn advocaten en and.ere voor_aanstaande personen van Genert breven protósteràn;

iï:.ËËï* ;:ffi"":fi ;tl,lSui; ;i;;à*:.i;,*;;Í*i;_ztt kwam van de katholieken. fn de tussenrig!ànaejaren was er door de inwoners van Gemert guËËrilI'int kerckenhuys op Esdonek gelegen in den l{uts-hoekrr, zoals pastoór Quix scËr1;it.
Nadat de kerk door de piotestanten in be-

?fi w_as_ genomen, is ze deerll3L geptunderd . I 
-- - -

verschilrende kostbare stukkeà 
"árà".r meegenomen,onder andere een kostbaar_kru1s, dat nen [ewoon-lijk in de pr_ogessle, meedroeg. Sómmige aïtaró"werden vernield, van andere wérden d.e kandel_aarsen al_taarstaan verkocht.

De lnventari_slijst van de verkoping ver_meldt onder andere: een koperen l-essenaar in d.evorm van een pelikaan, enig koperwerk hehorênd.eaan het sacramentshuis je, {wee- grote schirderi.ienwaarvan één rrverthonenàe' d' opvaárt cirriil;;;-;Ë;-der 32 beelden en z grote trruize!r, een stenán vont,2 grote kasten, enzoioorts.
De meeste stukken werd.en gekocht.door dehoofdschout: van peelland, de heer Deventer, diedoor de staten was rá"gruterdr on de hervormers tebeschermen. Hij was zelf È1j oe-íertofitg aanwezigen heeft daarvan geprofiieerd. r --e
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Door hem werden onder meer gekocht z 52 beelden vnor
1 guld.en en 5' stulvers ; de grot e s child eri j en, tweegrote kruizen, de,grnte altaarstaan en het hout vanhet koor. Het koper dat verkocht werd, had een de-wicht van 153A pond, het LJzet woog zjA pond.
Een zekere lians Jagers werd de eigenaar voor res-pectivelijk 5à en È stuiver het pond,

Zo verdween de inventaris van d.e kerk van
Gemert" Bovengenoemde Qulx schrijft, dat hij,neent,
dat er nog verschll-lende vanen en kazuifels ira den
Bos ch zi jn bi j Balthas ar , wonend e in Den S chrítbogaert .

:- 
, M.H " J. pennlngs

gE E8 gI {EN - E I {. HEq - 9 Y E B I,I { !EN_YAU- 5 I rylgEE U

(Gegevgns ontleend aan het hoek rrPeelwerkersil van
Antoon Cool-en).

De vader van het gestorven kind gaat het
droeve feit meedel-en aan de buurman, wiens twee
dochte.et jes meteen in de hele omgeving de boodschap
gaan rondbrengehr overal- waa-r kinde-ren zl-Jn
De volgende dag tr:ekken alle jongens en mels jes twee
aan twee met de rnand tussen hen 1n de wegen langs,
Ze komen aan elke deur en zeggen 'rWe komen aste-
blief stroolsel ophalen voor het klendje". Ze krij-
gen vellen rood, blauw, groen en purper kastpapier.
Ze krljgen bij de boeren palmtakken y ze krijgen
centen" Dan gaan ze na afloop naar de koster om
voor de gekregen centen kleÍrrig vloeipapier, ztl-
verpapier, dunne tyzerd,raad en watten te kopen.
I s Avonds zltten ze in het sterfhuis het kleurpa-
pier tot stroolsel te knippen" De grote meis jes :, 1

z:-tten.aan tafel- net schaar en breinaald fijne wit-
te en r.gde rozen te maken van het papier en de itrzèr-
d.raad, dle de steel vormt, word.t omwonden met groen
paier. De vader van het pasgestorven kind heeft vaR
l-attten een kruis genaakt. Dit wordt omwlkkeld net
palmtakken" Dan worden d.aarj-n wltte en rode rozen
net de steel vastgernaakt. In een hoek van de herd
staat op een stoel het kistje met het dode kind.
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