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BENOE]i,iI]|lG VAl\l KERK- EN

HEILIGI

:

GEESTMEESTERS

door Ad Otten

et dorpsbestuur van de lroegere rRi.jks Neutrale Cirondheerlijkheidr die Gemert was, had van oudsher een organisatievorn die weinig of Diets verschilde van die
der heerlijkheden van gelijke grootte uit de Meieríj van Den
Bosch. Tot het dorpsbestuur, veelal Írhet Corpustr geheten, be-

hoorden naast schout, schepenen en borgeneesters, ook de kerken Heilige Geestmeesters (l). xiet zelden trouwens werd de
functie van schepen en kerk- of Xeilige Geestneester veerri gd
in ê6n persoon.
pastoor de zogenaamde
Triree kerkmeesters vormden sa-a
-t de Zij beheerden
Itkerkfabriekrt, nu zegt men kerrbestuur.
het vermogen van de kerk. De Ileilige Geestreesters - eveneens onder
leiding van de pastoor varer! belast net het beheer van de
goederen van de Tafel van tle Eeilige Geest. Onder hun speciale zorg reÊsort€erd e onder reen het sedert de 15de eeurÍ aan
de Haageik gevestigde Gast- of Geefhuis (2).
Schout, schepenen en borgeneestcrs ïerden door nde lleerrr dat
wil zeggen de commandeur c.q. laailconnandeur aangesteld.

In de inleiding van de in 1986 gceed gekomen rrlnventaris Archief van de gemeente Gemert tqV-7794t1 wordt aangaande de

kerlaneesters en tle Heilige Geegtreesters geschreven: [Eo€Íel
van deze functionarissen geen bemingsbesluiten voorhanden
zijn - ook niet in het archief ran de parochie van St.Janrs
Onthoofding of van de Tafel va-n ile Heilige Geest- rag r-orden
verwacht, dat zij door de Heer rertlen benoernrl, geschorst en
ontslagênrr.

In het parochieregister van pastoor Gautius ( 1690-17ó6)treft
nen evenwel de hierbij afgeilrufre rtnotatr aan, relke inzicht
geeft hoe trin de praktiltrt die benoemingen plaatsvonden (zie:
Árchief Parochie St. Jan - Register Gautius folio 19):
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:ra-:,i::.::-::

,::: i-. :.:

:

-:sten kerchneester ende Heilige

Geestmeester

:=: nieuwen aangeset wiert dat doet die pastor
1-}t hen belieftrende isser geen stoel, hoc vel
::- scrijft vijf of ses die geschicxste naruren

:: i: ::,::r=:. ende leetse den blijvende kerckneester en
:. -::_:-::::.::
-:ien en den Heer Conpthur ende wet en ofter
:::_: .-::: _.i ::bequaem, ende dan neent die pastor dar uuyt
::: n-i,: :::-:::
den gescixste en verrnudigste opten stoel
.::::.i r-: :: :_: :ekenscap (welc altijt op eenen sondach tus_
s:::: __::::_:::de Cathedra petri gesciet) ende seet aldus:
-": ::.1 gedaegt tegen en dingstach (of wel woens_
f:: ,:::::
:a:: ::: :-: '.--:trisz tot eenen nieuwen kerclmeester N.N. en_
:Ê :::i: - -; --r: :letlige Geestneester N.N., datse comrnen ha_
rel: E:: :::: .-_i :ij van heur officie na ouden gebruyck. Is_
ser ie:'-:_: -: :a:r iet weet op te spreken ende die brenget
daer e: :--:-.::: a:r, of swijge hier namals.
Benoemin: :s::::::te
dus op voordracht van de pastoor. Offi_
cieel hoorde :-Ê: :enoemingsrecht dan misschien wel bij de
Conmandeur. :aár f[ de praktijk blijkt het in alle opzichten
de pastoor te zi,rn :eveest die bedoelde functionarissen aanstelde etc. In de procealure var voordracht tot beËediging
ziet men voorts - hoe denocratischl - een mogelijkheid in_
gebouwd tot het maken van bezr.'aar door de paràchianen.
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die vervolgens door de nieuwe kerk_ of heilige
Geestneester ten overstaan var de pGtoor rerd afgelegd,
vindt
rnen terug in het register van Gautius.
De transcriptie van het door hec opgetekende
ten aa-nzien van
rrden
Ook de eed

Eijdtrr volgt hierna:
ItDen Eijdt: Die pastor helt
hen irst Íur heur officie; ende
dan leggen sij heur handt opt Cruys des ,i==".i.
seet
ghij getoeft (=,Uetoort _ ,.á.j--à"t ende
grri.;
lot
l."t_
!.N.
kercken/hl. Geest vurstaen sult gli.lc .;g"; gJet ende der
ontfanc ende uytgeven goede rekenscáp " '"efifiua doen va,,re
"a onder'halden ende
alle vurszegde puncten soe veel mg=lijc
sult.
Soe seg{. rni j na: dat sweer ic, soe LfË .i;
c;;;
."
at
si jn
tt
hêiligen.
NO4E{:

(1) VEI. tt. v.d. fijat,

Bêtoopte c€€c-hi.à.rr
Schout en Schepenen en het CorFÉ.

(2) Vgf. A. Otten,

1OO

jaar bejaaratÊarrg,

ca-sthuis aan de Hêàgeijk.

t9?6 |

(3) Het fee€t van LichtrriB valt op 2 f.k
-i,
24 februari.
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t..! Gê.ert,
p.

11

1930,

Hfitst.

e.v. Het oude

eo Cathedra

Petri

op

5

