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In het boek rrPeelwerkerstr van Antoon Coolen komt
een beschrjjving voor van alles wat er gebeurde
rond de dood van d.e peelwerker Piet Klep. Iaar
veel van d.e handellngen overeenkomen met hetgeen
in Gemert gebeurrle en soms nog gebeurt, 1s het de
moeite waard, dit hler te vermelden" Een volgende
keer zal 1k enkele gegevens opnemen over de gebruiken bij het sterven van een klein kind, lets wat
ook 1n hetzelfde boek op aangrijpende wijze lvord"t
verteld. Het lezen van het boek, clat in eb bii
Deurne speelt, 1s een iedereen aan te bevelen.
Zogaur^r er een lijk in huis 1s, r'torden de vensters
(luiken) Sesloten. nnkele vrour'ren uit de buurt
komen dan helpen: zij }',leden het lichaam ultrleggen het af , l,iassen het en geven het bed ln de bedstee zonodig een verschoning; d.an t'lrrrdt de dod.e
er 1n gelegd. Ze schuj-ven een tafel bij de bedsteer
zetten een kruis. op tafel, een wijwaterbakje met
palm erbij en tvree waskaarsen naast het kruls. Als
ze klaar zirrt knlelen ze in de herd en bidden een
paternoster. Een paar mannen gaan de rozenkrans
aanzeggen ln de buurt. rs-Avonds komen de buren
in het sterfhuls bijeen om de rozenkrans te bldden.
Ze hebben stoelen meegebracht uit de herberg in de
buurt. Een buurvrouw bidt voor. De kaarsen zijn
aangestoken. Na afloop blijven tvree mannen achter
om bij het lijk te waken, Ze brengen de nacht door
met liet eten van boterl:.ammen, dri-nken van koffie,
bidden van vijf onze vad"ers, het stoken van de kachel met klot(turf ), kaarten en het drinl<en van
cognac d.ie ze zeLf een fles hebben meegebracht.
Ook hebben ze tvree borreltjes 1n hun zak. Ze roken een pUp t za bldden t^Ieer eett razenhoed je en %o
gaat de nacht voorbij.
De volgend.e d.ag wordt de klst thuis gebracht en
gelegd. De deksel wordt nog niet
het lichaarn er in
rs
gesloten, want avonds, als de buurt weer de
rozenkrans komt bldden, moet ledereen het lijlc nog
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keer de rozenkrans
eens zien. Nadat voor de ilerde
rs
nachts
om beurten hebis gebed.en en de buurlui
ben gewaakt, wordt het lichaam begraven. De buurt
rijdt het.met paard. en boerekar naar het dorp. De
voerman zit op de kar blj de llist" De i<ist is van
wit hout, onversierd, de kist van een arme man.
Achter de 7<ar lopen de mannen Yoorop in hun zond.agse pakken en met de zwart,e pet op; daarachter
de-vroul,\iene De moeder van de overled.ene heeft de
zwarte falie oor ze loopt, weggestopt in d,e ruime
plooien, voort. A1s ze tussen de hu:-zen komen,
staan db,ar de dragers met de lege baar en het
zwarte kleed er netjes opgevouwen bovenop. Het
zijn een paar peelwerkers dle vooruit zijn gelopen
om d-e haar te halen, De kist wordt op d"e baar geplaatst, Het zvrarte kleed met het grote zilveren
kruis erop, wordt over de kist gespreid" De zes
dragers2 aarl elke kant drie, t1l1en en dragen.
De kloliken lui-den.,.
I{.A. vrl Vfijst

I{artin A.Yan der Wijst
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Koning

geven mede namens wederzijdse

ouders kennls van hun voornemen in het hul*e1ijk
te tred-en op zaterdag 12 december 1964o Het burgerlijk hur,velijk wordt gesloten om 9,5O ten stad}aujze van Utrecht" De kerkelijke inzegeni.ng wordt
verrlcht door de weleerwaarde heer \/.Knopper"s,
geestel.ijke te Utrecht in de Geertelcerk, Geertekerkhof 22 te Utrecht, Gelegenheid tot gelukulensen van 12.00 uur tot 13"30 in d"e Geertekerk,
Toel<omstlg adres: Stel-llngwerf straat ,t
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