
Door hem werd.en onder meer gekocht z 72 beelden vnor
1 guld.en en 5 stuivers ; de grot e s chlld eri j en, twee
grote kruizen, de,grnte altaarstaan en het hout van
het koor. Het koper dat verkecht werd, had een de-wicht van 1530 pond, het rJzer woog 258 pond.
Een zekete }ïans Jagers werd de eigenaar voor res-
pectlvelljk 7È Qn Ê stuiver het-pond!

Zo verdween de inventaris van de kerk van
Gemert " Sovengenoemde Quix schrljft, dat hij'meent,
dat er nog verschll-l-ende vanen en kazuifels in den
Bosch zi jn bi j Balthasar, wonend e i-n Den Schti.tbogaert .

tt M.H " J. Pennings
GEBRUIKEN BIJ HET OVER].,IJIEN VAN KINDEREN

(Gegevgns ontleend aan het hoek 'rPeelwerkerstr van
Antóon Cool-en).

De vad.er van het gestorven kind gaat het
droeve feit needel-en aan de buurman, wiens twee
dochte-ct jes meteen in d.e hele omgevlng de boodschap
gaan rondbreng€or overal waar kinderen z:.Jn.
De volgende dag tr:ekken alle jongens en meisjes twee
aan twee met de mand tussen hen in de wegen langs.
Ze komen aan el-ke deur en ?,eggen 'rWe komen aste-
blief strooisel ophalen voor het kiendie". Ze krij-
gen vellen rood, b1auw, g-roen en purper kastpapier.
Ze krijgen bii de boeren palmtakken t zê krijgen
centen. Dan gaan ze na afloop naar de koster om
voor de gekregen centen klerirrig vloeipapler, ztl-
verpapier, dunne ijzerdraad en watten te kgPen
I s AvOnds z:-tÍen ze in het sterfhuls het kleurpa-
pier tot strooisel te knlppen" De grote meisjes
àitten aan tafel met schaái en breinaald fijne witl
te en rode rozen te maken van 4et papier en d,e i-i,z.èr-
draad, dle de steel vormt, wordt omwonden met groen
paier. De vad.er van het pasgestorven kind heeft vaR
lattten een kruis gemaakt " Dit wordt omwlkkeld net
palmtakken" Dan worden daarin witte en rod'e tozen
met de steel vastgemaakt. In een hoek van de herd
staat op een stoel het kistje met het dode kind.
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. 0p een laag nuurkastje erachter staat eenkrulsbeeld en twee brandend.e waskaarsen. lret 1seen elgengemaakt_klstje, want de mensen z'ln arm-Als alres klaar is.worden er ráiten over hetllchaampje van het-k1nd gelegO 
"" ":i vol_le han_den stroolt nien zirverstiooióe1 over en langswltte waten. Dan zet een van de grotere meJ_s jes

.uel Srognt je van br-auwe rezen op het hoofd já"rár,het kind 1n het klstje.
Als beloning voor het werk van de kinde-renwordt er gezorgd voor krentenbollen ;; chocolade_melko h. .- --- - -Bi j d e begraf enls ropen twee stroolstsrt j esvoorop t ze stroolen de gekleurde snitsel-s op á*grond. Daarachter komen twee grotere meisjes methet kru1s" Dan volgt een meisj" *Àt-pát*t"ossenen vler jongens, die samen he{ kistlé-Orage", -

waarover een w1t kleed en een blauw-kruislEerst komen de mannen 1n de stóói, oe-vaoer voor-op" !e moeder 1s de eerste bij Oe'vràuwen, zedraagt de falle en een kap pvór het hoofd r g€_sloten voor het geztcht.
Na afloop, val. d9 begrafenls krljgen de kin_deren 1n het sterfhuis bóterhammen met kaas enkoffie. ze bedanken tensl0tte de ouders van hetkind en gaan naar huis.
Het kindje was net een engeltje"

I'Í. A. van d er ï/i j s t
EEN_ { 9H4NU4_ yAU_ qgEWEr 

_ i!_ t 4 2 g

In het register op de leenaktenboeken vanhet kwartler van Nljnegen kont op rrààzijde 614voor: Johanna van Ghemert, echtlenote van Dirckvan Brakel. Het betreft hier de lieno van Braker.
Wie 1s deze Johanna ?

v. d.W,
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