Doortje Gijsbersr 11, wonend.e op d.e Oudestraat, d.ie
op Passiezond.ag van het jaar 1 891 Laar eerste communie
deed, verteld.e nii, dat de noeis3es gekreed.-waren i.n
lange zwarte japon (een rok met e6n 1os j;kj;--";..";;;een
heen) I verd.er aroegen ze een witte pelerien
kantstof en een witte muts met poffer. ie poffersvan waren
mooier naargelang d.e financiele d.raagtractrt, In plaats
van een witte pelerien werd. door d.egenen, voor
wie d.ie
te d.u*r wes,een witte omslagdoetc (eei ,"orit) ;";;;g;;;
die op d,e rug met een punt omlaag hing. De jongens
d.roegen een z\.rart pak met een lange bro"f
een klein
arart hoog hoed.je. Er waren toen ook al communieprent_
"r,
j
es.

Ged.urend.e d.e jaren volgend. op 1B9J is d,e lste
commu_
niekleding veranderd-, vant in 1p01 aroeg Arma
Gijsbers,
zuster van Doortje bovengenoemd., een iwarte japon met
een-.-witte voile. Dit duurde tot en net 1go4, toen Door
rgnatius haar eerste comuunie d.eecl. vanai 1!0) d.roegen
d.e neisjes een zwarte japon met een hoed.je.
0p de dag van d.e eerste communie girgen d-e meeste
<-ommunicanten,
in gezelschap ,r"rr- hun mceder,
-meestal
met r?moppenrrrond"
Dit waren een soort theemoppen, ge_
maakt van bruine suiker, bloem en stroop
ze waren
verkrijgbaar bij enkele bakkers in Genert, en
communicant
en moed.er bezochten dan goed.e vriend-en ea bekend.cn en
d'e winkeliers, waarbij moed-er klant was. De
bed.oering
w&s, dat d.e bezochte personen geld. gaven .,,oor de
spaarl
pot van d.e communlcant. A1s tegenprestatie gaf d.e
com-

municant dan een paar moppen.
Ki-nderen, d.ie onderweg zulk een communlcant met mop_
pen tegenkwamen, vroegen vanzelfsprekend.:
ilKriejk ,,
moP"? Het antw:3;i"t;:t*:rn""' vaak:
Annewen

verder was het

teejn

$:;"1ff:*ilr";:"lo**o,i"unt

met

vader of
het ontbijt wercr. verzocht bij d.e kruid_enier,
vaar ze klant $,,ren. vele communicanten had.d.en het op
moed.er op
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de dag van hun eerste communie met naar de kerk gaan,
met noppen rond.gaan - a1les ging te voet - atlz.zo druk,
d.at ze een groot gedeelte van de dag niet thuis waren
wel was er thuis feest, waarbij de naaste en ook Yerre
familieleden werden uitgenodigd-.
De rrtweed.e en derderr communie werd gedaan respc 66n
of twee jaren na de eerste en had plaats op dinsdag na
Er waren veel weken aan voorafgegaanr ge
passiezondag.
-d.urend-e
welke deze communicanten naar " de leeringrl
moesten komen in rr het leeringhuiske " (tegenwoordig d.e
banketzaak van Snoeks).
Na d.e eerste communie veranderde ook d.e kled.ing Yan

meisjes. De nidd.enstand-ers droegen een hoed'je, d'e
anderen een speciaal mod.eI zwatte muts met zvarte of
gekleurd.e bloenen en twee bred.e zwarte lintenr afhangend' oP de rug'
d-e
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voorgaand.e artikel over l ste conmunj.e en noppen
deed me clenken aan de handelse moppen, waarover li" v.d
wijst schreef in nr, 2'l van Gemerts Heem. rk heb daaror"t ve:'schillende oudere mensen on<iervraagd', d'ie nii

Het

er niets van konden vertellen, tot.iat ik erover te
spreken kr+am met d.e oud--.pastoor van Handel, J.Brekel,arr". leze kende ze en verteld-e, dat ze gebakken werden
d.oor bakker v.d. Heuvel op Hand'el, De bakker zelf is al
enige jaren dood, maar zi-jn zuster, d.ie 84 iaat oud is
leeft nog en woont nog oP Handel.
Zij verteld-e mij, dat de Hand.else moppen speciaal gebakken werden voor de dagen, d,at de processies uit valkenswaard ( 29 iwti ) en Geld.rop ( ]Oj*ni ) naar Han6el
kwameno Ged.urende de rest van het jaar i+erden er zo
g;oed als geen verkocht. De moppen werden gemaakt vol'gurt"
oud recept, d.at d-e vader van bakker v.d.Heuvel
"ur}
gebruikte
in de tweede helft van de vorige eeuwrtoen
a]
woonde.-Hii maakte een deeg van
Aarle-Rixtel
hij nog in
pond
honing,
6$-ponA meel, )
]t pond zeer donkerbruine
een half ons kruid'en. De
en
suiker, 1 pond. witte stroop
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