
Brieven van pastoor Ecrevisse

1. Famil ie omstandigheden

door Peter van den Elsen
etrus Ecrevisse was van 176b tot zijn dood op vijfen-
twintig november 1799 pastoor van de Cremertse paro-
chie. Hij was een priester van de Duitse Orde ( soms

Teutonisch Orrlens hiester T.O.p. genoernd) en uit een groot
aantal bewaard gebleven brieven blijlrt dat tussen pastoor
Ecrevisse en de secretaris van de Landkonnandeur een inten-
sieve correspondentie bêstond. Uit deze brieven blijkt even-
eens dat de pastoor goed bêvriend was net secretaris lrrilhel-
mi. Vaak beginnen de brieven met de aanhef [mijn zeer geeer-
de vriendrr, of iets van dergelijke strekking. De brievèn zijn
her en der in het archief van tle Duitse Orale terechtgekonen,
aangezien ze qua onderwerp geordend zijn (1).
fn de br ieven beschrijft tle pastoor allerlei uiteenlopend.e
zaken en belevenissen die betrekking hadden op zijn positie
in de ftrnertse parochiekerk. Het verging de pastoor in zijn
eerste dienstjaren niet al te voorspoedig.
Petrus Ecrevissê riep b{j de Gemertse bevolking cle eerste ja-
ren veel weerstand op. Misschien lí^ran dit wel ondat pastoor
Ecrevisse niêt zo gemakheli jk was als zijn voorganger(s).
Vooral met de Gemertse geestelijkheid (zijn kapelaans en de
vele van Gernert geboortige priesters) hart hij het vaak aan
de stok. Omdat in de brieven steedrs dezelfde onderwerpen te_
rugkeren, leek het nij verstandig de genoende stof per on-
derwerp te rargschikken en te beschrijven. In grote }ijnenzijn dan drie onderu'erpen te noernen: I. Algemene en van fa-miliaire aaral; II. De Gemertse priesters en de gratis mis-wijn; III. De kapelaans.

leqlloor Ananeas Beckers stierf varl s
Petrus Ecrevisse was in 1?65 Ándreas Beckers opgevolgd als



pastoor van de GenêrtÉte parochiekerk. Anttreas Beckers was opvierentwintig juni 1265 overleden, ae aooàsoo"zaak vertertpastoor Ecrevisse in é6n van zijn brieven !, waarin het nuvolgende genoteerd staat (2):
rrMijn voorsaadt zaliger r+as eenen goeden nan engoetlen hospes, noghtans, hoeveel iii in vriendt_schap handelde is_hij alogh van chagiin gestorven,dit is tê schanttelijk aangaanaeffinË"ts ar_fairen quid novi contra kerck en arneneesters ! rl

De ouders vaÍr pastoor Ecrevisse.
Met de kornst van petrus Ecrevisse naar Gemert zijn ook zijnouders in Gemert komen wonen. De ouders van petrus werden alsnel in de rnoeilijkheclen betrokken. De tegenstanders van depastoor waren bijzonder begaafd in het uitáenken van midde;len on de pastoor te lrnretsen.
Voor het eerst kornen we de ouders teg€n in een brief getla_teerd naart 1?6?. Dê vader van de pLtoor liiltt aan aooO-ziek te zijn. Sedert de eerste ,orrà.g .,"o au .rLten lag hij
l5::i _t:]:" .: dood, doeh eind maarl was hij atweer op rteoetere hand. De pastoor hoopte dat hij spoedig |de kamer I

:?l y:lliti, waarschiinrijk. wordt hiei àe ui." bedoettl,dre langs de pastorie Iag (3).
Eínd 7767 worden de ouders bij de problematiek betrokken. Depastoor en zijn ouders worden beslhuldiga van criminete o_vertredin_g_en, die zij begaan zouden hebbËn in rrden pruyschen
dienstrr. Hoe de beschuldiging precies f,riáa"--is'rriet bekend,de. pastoor en/of zijn ouders-ziuden ,,i;a;;;o;; eigen geriefhebben gebruikt. De twist hacl metle fri""aooi-- u"" ongekendehoogte bereikt.
Eind 1768 boeken tle tegenstanders- van de pastoor een succes,want de ouders 

'erraten op verzoek van ale Landkonnandeur cre-nert.

De pastoor was door het vertrek van zijn ouders zeer getrof_fen. Zijn droefheid was zelfs zo groot, schreef hij, áat hij
amper in staat was een brief te schrijven. Ook zijn gezondl
heid werd door het vertrek vaÍl zijn óude en lieve ouders
zwaar op de proef gesteld. Daarbij ls*am nog, dat onder hetvolk de roddel ging, dat ziJn ouders op teváf van de Land_



kommanaleur vertrokken warent hoewel alat niêt waar was. (Het
rÍas een verzoek! !) De pastoor zag het voor zln ouders somber
in Iets vertler schriift hii:

t\Íij atie te vooren arm aan goederen waren, schijnen
nu ook eerloos te worden. Daar kont nogh bij' dat
ick niet weetr waarvan deselve desen winter sul-
trên leven, sij hebben niets en ick kan voor pro-
visie deselve niet of luttel helpen. Mijne l-ieve
ouders, als iaeren hebbenden den alootl daarvan sul-
len stervenr Gotlt den lleere wilt dêselve voor wan-
hoope bewaerenrr.

De Lanalkonmanileur ttacht dat door het vertrek van de ouders
van Petrus Ecrevissè, de rust in Crenert spoedig zou terugke-
ren. De pastoor r{as een andere mening toegedaan. l{anttzo
schreef hii, was er in Gemert rust voor onze konst.Ik zeg Ut

in Genrert ** gu.t rust voor ons en zal ook niet genakkel ijk
na ons konen.

Hoe het Íret de ouders van Petrus Fcrevisse vergaan ist is me

niet bekend. Zeker is dat ze vanuit Gemert naar Uaa'stricht
vertrokken zijnr nisschien tlat tle Landkomandeur ze onder-
houtlen heeft.
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Reeds twee en een half jaar hatl ftietje gevang€n gezeten
voordat d.e schepenen kontlen besluiten welke straf ze haar op
zourlen leggen. Op 22 januar i 1798 besloten tle schepenen dan
eindelijk dat Griêtje in tle gerechtskaamer door de neester
van de lEg,lgllg4$lrêgte Begeesselttr zou yorden. Aldus gê-
schietlde, na tle terechtsteLling wèrd ftiet3e voor het leven
uit G€nert gebannen. Ook tle kosten van deze rechtszaak moest
ze zel'f betalen (4).
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