d.e d.ag van hun eerste communie net naar de kerk gaan,
met moppen rondgaan - alles Sing te voet - erLz.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 rrtweede en derd-err communie werd gedaan resp, 66n
of twee jaren na d.e eerste en had plaats op dinsdag na
8e
passiezondag. Er r^raren veel weken aan voorafgegaanr
t'
de
leeringrl
naar
communicanten
d.urend,e welke deze
moesten komen in rt het leeringhuiske " (tegenwoord.ig d.e
banketzaak van Snoeks).
Na d.e eerste comnunie veranderde ook d.e kleding van
de melsjes. De midd.enstanders droegen een hoed'je, d'e
anderen een speciaal rnod.el 1.Jtatte muts net zwarte of
gekleurd.e bloenen en twee bred'e zwarte linten, afhangend' oP de rug'
M.H.J.Pennings'

IIANDELSE },TOPPEN.

voorgaand.e artikel over l ste conmunj.e en noppen
deed me clenken aan de handelse moppen, waarover lJ, v.d
wijst schreef in nr, 2'l van Gemerts Heem. rk heb daaror", ve:schillende oudere mensen on<iervraagd', d'ie nii

Het

er niets van konden vertellen, toti1at ik erover te
spreken kwam met d.e oud"-.pastoor van Handel, J.3rekel,irrs. leze kende ze en verteld.e, d.at ze gebakken r.serden
d.oor bakker v,d. Heuvel op Hand.el, De bakker zelf is al
enige jaren dood, maar zijn zuster, die B! iaat oud is
leeft nog en woont nog oP Handel.
Zij verteld.e mij, dat d-e Handelse moppen speciaal gebakken werden voor d.e d.agen, d,at d.e processies uit valkenswaard. ( 2! junL ) en Geldrop ( lojuni ) naar Handel
kwamen. Gedurend.e de rest van het jaar werden er zo
goed- als geen verkocht. De moppen werden gemaakt vol'ge*s nun oud recept, d-at de vad.er van bak-ker v.d.Heuvel
aI gebruikte in d.e tweede helft van de vorige eeuwrtoen
hij nog in Aarle-Rixtel woonde.-Hii roaakte een deeg van
5$-pond meeI, 1 pond. honing, 1B pond zeer donkerbruine
suiker, 1 pond. witte stroop en een half ons kruiden. De
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moest circa d.rie weken liggen om te 'rbesterven,
zoals d.at ook gebeurt met speculaasd.eeg. De
platen,
waarop d-e raoppen gebakken werden, moesten flink vet mei
boter ingesmeerd. word.en, omd.at d.e d.eeg moest ,uitropenr.
Er waren ook nog rrmertrnoppenr', maar d.ie waren van min
d.ere kwaliteit.
rn d-e huiskamer van bakker v.d,.Heuver op Hand.er hing
een plarert van d.e voorgevel van een bakkerij met het
jaartal 1611 en aan d-e gevel een uithangbord- met d.aarop
een bakker met een hoorn aan zijn mond". Daarond.er het
vers:
Gy siet my aen en
kunt niets hopren
Tree maer in huys
d.eeg

lJy komen voren.
Normaar blies d-e bakker op zijn hoorn, wanneer hij met
brood. rondging, om zo zijn komst aan te kond.igen.
M. H. J . Pennings .
GE},MRTSE YARIA.

pastoor poeIlr rr. 47r192o.
Uit d,e ffi
De slag van Gemert.
In d.e maand- April 15oj rverd.en eenige staatsche ruiters,
d.ie de land-lieden in die streken geweld.ig plaagd.enrd,oor
Antoni schets van Grobbend-onk, bevelhebber van rs-Hertogenbosch, ontrent het dorp Gemert in eene hind.erl-aag ge1okt, waarbii Jo van het Statenvolk en 2 van rs'Heriogen
bosch sneuveldenrterwijl ook vele gevangenen en paard.en,
de stad. werd.en binnengebracht.
Brand"en

ffi

te

Gemert.

een brand 1oo woningen veriuoest.Den
6en augustus 1B6J brand.d-e d.e mechanieke katoenspinnerjj
d-es Ileeren J.F.de Groot rnet arle gereed.schappen,alsmed.e
de gemaakte en ongemaakte katoenen geheel af.
De laatste der Jezuieten.
7r' orr= nnet den cersten tram pater
Dario, de laatste der Jezuieten van d,e provincie van ToeloesrZuid--Frankrijk. rn augustus 1901 waren ze hier np-ar
I t kasteel gekomen, uitged.reven
uit r t eigen land. rn den
'lJO
d-ruksten tijd" waren er
bewoners op het kasteel,allen
Fransche Jezuieten,maar van verschirlend.e nationariteit.
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