
DE DRIE GEBROEDERS GAUTIUS

door Ad 0tten

In het Belgisch maandblad |tlimburgrr werd in 196O een artikel
gepubliceerd net als titel: trDrie zeergeleerde priesters, De
Gebroeders Gaut ius van Vlijtingen (XVIIe eeur+) " (1). De naam
Gautius heeft ook in Gemert een welbekende klank'en vooral
sedert de invoering van de straatnaan pastoor Gautiusstraat
in de wijk Molenbroek. petrus Gautius was pastoor van Gemert
van 1692 tot 7736, 6n.... f,jj is 6én van de ttrie [zeergeleer-
derr priesters waarop hierboven rverd gedoelal. Het drietal ver-
dient een plaats in de rij van Íonze grote Lirnburgse g€leer-
denrr zo besloot de schrljver indertijd zijn artíkel. En nocht
die stell.ing alleen nog niet voldoende zijn voor een artikelger{ijd aan de gebroeders Gautius in Gemerts Heem dan geeft
vervolgens toch zeker de iborslag het gegeven dat de hele fa-milie Gautius Gemert beschouwde als hun [thuishavenr. Hun
moeder stierf er. De ene broer kocht Íden Hubertr, de ander
het pand dat later door pastoor Gaut ius zou worden gebruikt
als pastorie. Voorts vestigde zich in Cdn€Ít nog een neef van
de gebroeders, die het pand kocht naast de kerk en er een
herberg exploiteerde......
Petrus, Hubert en Leonard Crautftrs l€den g€boren omstreeks het
nidden van de zeventiende eeuw te Vlijtingen, een dorp vlak-
bij het Duits Ordens kasteel Alde-Biezen. Hun vader b,a-s Jo-
hannes Gautius, koster en vermoedelijk ook schoolneester vanVlijtingen. Hun moeder heette Maria van Sichem. Zij was de
zuster van de pastoor van Vlijtingen.
De fanilie Gautius (een verlatijnsing van Gautiers) rrschijnt
vaÍI adelliike afkonst te zijnr, zo oordeelde Gerlacus van den
Elsen, die op één der brieven van de pastoor een in vieren
gedeeld zegel had aangetroffen gestempeld in rode lak. In het
eerste en vierde k$artier 3 een klinnende leeuw, in het tr+ee-
de kwartier 3 nerlets(eendjes net afgeknotte snavels en zon-
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der poten) naast elkaar in het hoofd, identiek net het wapen
van Henilrik van Ruisschenberg, de stichter van de Latijnse
Schoo} in Gemert; het alerde kwartier tenslotte had tlrie hon-
dekoppen in een driehoek. Het gehele schild lag op het Or-
denskruis en lÍas gedekt door een gevleugeld engelenhoofd(2).
Hierna volgen beknopte levensbeschr i jvingen van de alrie ge-
broêders:

Petrus Gautius

II{i werd priester van dê Teutonische Orde van de Balije Alde-
Biezen. Als student volgde hij waarschijnlijk tle leergangen
aaÍr de unÍversiteit van Leuven, waar landconmandeur Ednond
Huyn van Anstqrade in 1621 of t624 het zogenaamde Duits Col-
lege stichtte voor de opleialing van priesters van de Duitse
Orde (3).
Door dreigende noeilijkheden tussen de Hoogrnogende lleren uit
Den Haag en de Corulanderije Genert moesten in 168O de paters
Doninikanen.ri als docenten verbonden aan de Latijnse School
van Gemert, uit de Vrije lleerlijkheid vertrekken. Nog het-
zelfde jaar wordt Petrus Gautius tot conrector en leraar be-
noend (4). Bijna 56 jaar zal hij in Gemert blijven. In 1687
wordt hij kapelaan en op 27 mei 1692 pastoor en tegelijkert{d
rector van de Latijnse School. Ronal die tijd noet ook ziin
noeiler zich in Gemert gevêstigd hebben. Zij overleed nanelijk
te Genert op 21 juli 1693.
De neer dan een halve eeuw lange werkzaamheid in Genert van
Petrus Gautius heeft met nane in de a.rdrieven z[jn sporen vol-
op nagelaten. E6n der neest waardevolle bronnen voor het lo-
kale geschietlkundig onderzoek betreffen de door hen in het
begin van de 18de eeu$ aang€legde trparochiale registersrr. zij
bevatten vele vetenswaardighedên over oude gebruiken, veror-
deningen, rechten en vr ijheden van de vrije soevereine Heer-
fijkheitl die Gemert was, korte levensbeschr i jvingen van pas-
toors en conrnanaleurs, aantekeningen ontrent allerlei stich-
ting€n en fundaties, etcetera etcetera. De nam{B€zette nanier
van lÍerken blijkt uit de veelvuldige verwijzing naar g€da-
teerde oorkonden en testamenten of naar folionumers van ou-
tlere (niet bewaard gebleven) parochieregisters.
Bij zijn overlijden op 7 augustus 1736 h'erd in het sterfre-
gister opgetekend dat hij de parochie rtsunma cun lauderr be-
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stuurd had. Hoezeer ook de Latijnse School baat had gevonden
bij de werkzaarnheid vqn pastoor-rector Gautius kan misschien
wel het beste worden geïllustreerd met de oprichting van een
vereniging voor Gemertse studenten te Leuven: de llCcgregat io
nunicipii Gemertani irr (5).

Leonard Gaut ius

IIij studeerde te Leuvsn, lÍaar hii in 1626 onder 139 licentia-
ten van het college De Lelie als pr imus was u itgekomen. On:
middêllijk daarop w€rd hij als professor in de wijsbegeerte
aan tle pedagogie De Valk aang€steld(6). In 1689 werd hij naar
het College van Buslei6sn of De Drie Tongen verplaatst, waar
hij als opvolger van Doninique Snellaerts was aangewezen om
het Latijn en de Ronèqnse geschiedenis te onderwijzen. Doch
hij zou niet veel Senot van deze leraarsstoel hebben walt
weldra loreêg hij het aan ale stok met rte pater-Augustijn B.
D6sirant, die bewerkstelligde dat Leonartl later de plaats
moest ruimen. Het conflict was ontstaaJr nopens een bijkomen-
de vergoeding van zlOO gulden, door de Heren Staten van Bra-
bant toêgekend aan dè professor die het Latijn en de geschie-
alenis onderwees en die dan meteen de titel van koninklijk
historiograaf mocht vssrsn. Daar Leonard op regelnatige wij-
ze door de rector was aangBsteld on beide vakken te doceren
had hij tlus recht op de vergoeding en de titel. El' lar'arn ech-
ter een kink in de kAbel. Dnige tijd na de aanstelli.ng van
Leonard Gautius werd door de goeverneur van Belgïe de al ge-
noemde Bernard Désirant tot professor in tle geschiedenis be-
noend die vervolgens de vergoeding opeiste en ook lseeg.
Gautius protesteerde heftig en bracht de zaak voor het ge-
recht, hierin gesteun6 door de rector van het College. On-
dertussen bleef hij Sewoon geschiedenis geven alsof er niets
aan de hand wa6. De Soevernerr van dit feit op de hoogtê ge-
bracht gaf de rector aan ale universiteit bevel te beletten
tlat iemand anders dAn Dêsirant de geschiedenis zou onder-
wijzen. Lêonard Gautiug werd te verstaan gegeven dat hij zich
aUeen btj hêt onderhijs van latijn moêst houden.
Daar hst Hof Gautius de titel van professor in de geschie*
tleniÊ lr€erhieldr beslq6l hij in 1693 zijn onderlvijs stop te
zetten doch hij wachtte tot op ? naart 1705 vooraleer zijn
ontslag in te dienen.
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Inmidilels was hii in 1694 tot kanunnik van de kathedrale
kerk te Antwerpen aangesteltl. Dat gebeurcle nog v66r dat hii
priester werd, r,'ant zijn wijding hatl pas op 24 iuni 1698
-ptaats. 

Op 4 februari 1?13 werd hii tot schatberrraarder vaÍI

iret Onze íieve vrouwekapittel bevorderd een funktie die hii
tot zijn tlootl op 8 november 1728 bleef uitoefenên' Leonard
GautiuÀ wer<l begraven in ate kathedrale kerh te AntrÍerpen' ïn
1807 werd zijn grafsteen overgebracht naar de O.L'Vrouwkapel'
De inscriptie op de steen is a1s volgt!

>!i

DOM

.",I'Ji"lïïïilï1.,"
''?ï,tl?ï,i :,ï"'.ï'"

Ecclesie Canonicus

ttres aeutrariu s
qui obYt I Novemb 1?28

Orate pro eo.

Op 19 augustus 1722 kocht Leonard Gautius in Genert êen aan-
eengêsloten erf met een groot en een klein huis in de Sdtool-
straat gelegen tegenover de Latijnse School. Iíat hitrvar pre-
cies de bedoeling Ís geweest is niet helemaal duideliÍ{r naar
het heeft er alle schijn van dat Leonard zijn broer in Gemert
wat meer rrruimtert heeft willen bezorgen. Petrus leorde in het
gebouw van de Latijnse School. Een eigenlijke pastorie bezat
de parochÍe niet. Al,s zodanig zal het door Leonard Gautius ge-
kochte pand al snel in gebruik zijn genomên (7). Zeker is dat
in ieder geval na het overlijden van Leonard Gautius. Een iaax
daarvoor, op 22 oktober 7727 }l.ad, ll.ii nanelijk ten overstaan
van de Ántwerpse notaris Flancois Hermals een t€stanent laten
maken waarin trli bepaalde dat zijn broer Petrus het wuchtge-
bruik zou krijgen van zijn goederen in Gemert, waar Petrus
toen trouwens reeds zijn intrek in genomen had. Bii het over-
lijden van Petrus zouden de goederen tot profijt van de pas-
torie konen. Tot in 1935 zou de pastoor van Gemert daar ter
plaatse bli jven rÍonen.
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Hubert Gautius

Hii studeerde eveneens te Leuven, waar t{j in 1680 als student
van de Pedagogie De Lelie als zde uilln an. Op 17 jtiti 1686 wertl
h[j professor van de rhetcica aan het College van de Hl. Drie-
vultligheitl te Leuven, waar hij tot aan het einde van het
schooljaar 1689/1690 onderwees. Vervolgens werd trii leraar aan
het Groot-seminarie te Luik. Met profêssor Deschamps gaf hij
er een cursus in de wilsbegeerte, terwijl Th.Cochet en H.Denijs
in de godgeleerdheid onderwezen. De vier professoren stonden
voor hun jansenistische gezÍntlheid bekenal, hetgeen begin 1698
leidcle tot hrm ontslag. De prins-bisschop van Luik wilde ze
doen vervangen door meer ttwaardigerr katholiekenr die hjj rcert-
ale te vintlen onder dê paters-jezuÏeten. De statuten van het
seminarie bepaalden echter tlat de benoeming en het afzetten
van de profêssoren evenals het aansbllsr van de president aan
de vier rectoren was voorbehouden, rlaanvan er twee jansfsten
waren. De p'ins-bisschop hield staande dat hij setlert het con-
cilie van Treote (1545-1563) dat recht bezat. Na het over lij-
den van de president Th. Cochet in december 1698 begon het
gebakhelei over deze kwestie pas goed. De jansenisten wildên
H. Denils op de presidentiële zetel terldijl de prins-bisschop
andernaal zijn voorkeur voor de jezuïeten liet blijken.
Begin 1699 werd Gognoulle, licentiaat in de godgeleerdheid,
door de twee jansenistische rectoren als president verkozen
terwijl onstreeks ttezelfile tijd pater Sabran, jezuïet, door de
prins-bisschop voor dezelfde titel werd aangeduid. Een botsing
was nu onvermijde lijk. De prinsbisschop deed een beroep op het
leger om Sabran toe te laten zijn funktie uit te oefenen. Een
detachement van 2OO nan maakte zich van het seminaie meester
en herstelde de orde. Op 23 naart 1699 werden de vic profes-
soren Degchamlrs, Cochet, Denijs en Hubert Gautius definitief
ontslagen.
Hubert vertrok dan naar Gemert om bij ziin broer Petrus tiide-
IiÍr zijn intrek te nenen. Hoe lang hij hier verbleef en waar
hij zich zoal mee bezig hield is niet bekend. Een dikke tien
jaar later bfijkt hij professor in de godgeleerdheid aan het
seminarie van Antwerpen. Tijdens de jaren 7? 70-17 Ll geraakte
hij aldaar in polemiek net tle paters jezuïeten die zijn me-
ning betreffende het lezen van de H. schrift in de volkstaal
aanvielen. Brochures die de stellingen verdedigden rverden zo-



Tekening van Á, Schoenmalcer uit 1?30 (Prentenkabinet Prov.
Cenootschap te I s-HertoBenbosch).
Linksboven van de kerk ís afgebeeld de Latijnsê School' de
tvee huizen daarondêr (waarvan één aang€duid a1s rt Paters
huys) betreffen verÍnoedelijk de pastorie en h€t huis I'dên
Hubert'i, beiden eigendom varr Gautius.

wel van de ene als van de andere kant geschreven en gePubli-
ceerd. Voor dê t$eede rnal geraakte Hubert toen dus in hevige
strijd net tle jezuïeten. En het $as iuist in deze iaren dat
de jËzuïeten géruggesteuncl door de aartsbisschop van Mechelen

de Ëardnekkige strila tegen het zogenaamde Jaasenisme in hun

voordeel wisien te beslechten. In 7?23 leidde dat in Noord-
Nealerlard tot een scheuring met de oprichting van de Oud-
Ihtholiekê Kerk. Hoe het Hubert Gautius in Antwerpen is ver-
gaan is niet bekentl. Op 3 februari 1714 kocht hii in Gemert:
íhuys, hoff, landt en groesr gemeendelijck genaenpt rrden IIu-
terttr. Sij àe verkoop van deze goederen, die gelegen waren

langs ale iatijnse Schoolr werd de verptichting gesteld on op
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het goed ttenen priester te houen on te catechiseren de onwe-
tenilen in tle Mortel en op Esalonk en satertlaghs snaermiddags
de kinalerckens in tle Duytsche schole" (8)' op een tekening
uit 173O is het pantl op [den Hubertrr mogelijk afgebee]d en
vermeld onder de benaming: Paters t huys. Vernoetlelijk is in
ttit pantl ook Hubert Gautius overlèden. Volgens de Gemertse
begraafboeken is zijn overliiden alhier gedateertl op 22 sep-
tenber 1?28. IIet goed rrdln Huberttt valt na het overlijden van
Petrus Gautius toe aan de goederen van de pastorierr. Pas in
ale twíntigste eéuw zal dit bezit in eigendon rroralen ovêrge-
dragen aan tle N.V. Raynakers r die alaar ter plaatse een tex-
tielfabriek bouvt.

Tot besluit
Uit het voorgaande mog€ dan niet precies duidelijk ziin ge-
worden wat de broers van pastoor Gautius in Genert rruitspook-
tentr, evident is het wel dat zcrrel Leonard al's Hubert Gautius
tic'itische geestelijken warent en dat is op zichzelf al ver-
meld.enswaard. In Busselke nr. ? liet Martien Verbruggen de

Gemertenaar Thonas Verhofstadt in hetzelfde ti jtl,sbestek al
optreden als bemitttlelaar tussen iansenisten en rrRomerr (9) en
uit het bovenstaande kunnên we concluderen dat ook op de Ge-
nertse pastorie de voor en tegens van het jansenisme vele
nalen onderr+erp van gespnek zul"len zijn geseest. Gerlacus van
den Elsen schreef in ziin Geschiedenis van de Latijnse School
clat pastoor Gautius rrz[jne voorzorgenrr nann tegen het JaÍrsenis-
ne, hetgeen hij concludeerde uit de stichting van vier weke-
lijkse -missen in 1?15 iloor een tweetal parochianen, waarbij
uiidru}*etiik werd bepaaltl alat Jansenistische priesters dit
beneficiê niet zouden nogen bedienen. Zou het niet zo gor'eest

kunnen zijn tlat tte parochianenr de broer van de pastoor t die
een iaar àerder tlrn Hubert had gekocht en als symDathiserend
net ale jansenisten bekenal stond. rnet enige achterdocht beke-
ken?
Dit artikel kan niet besloten worden zonder hier ook even
aandacht geschonken te hebben aan de aanrÍezigheid van zekere
Theodorus Plaum, een neef van de gebroeders Gautius. Van lro
l,ot 7723 is hii lid van het Corpus van Genert als Ármneester.
In 1?O9 koopt hii een huis naast de kerk, alwaar hij al snel
een herberg blijkt te exploiteren. In zijn huis konen op 2
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decenber 1710 verscheidene nvoorname seculiere geesteli jkennuit Noord-Brabant bijeen, om de actuele probtelnatiek ván de
_geêstelijkheid in het gewest te bespreken. Ook de schepen-
bank van Gemert vergaderale jarenlang in diens herberg. Enhoezeer Theodorus plaum een man van aanzien was in hei dorp
moge blijken uit een afrekening van verteringen van den dros-
sard van Gemert, die hii atbesseert raar den heer ptaum"(1o).
De fanilie Gautius had in Genert overal êen dikke vinger inde pap.
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