
GOEDEREt\l VAN DT PASTORIE

door Feter van den Dlsen

n een vorig Gemerts lleem is rrdraaw pastoriel al eensuitvoerig besproken (l).lnaat artikel werd alleen in_
E5$ gegaan op het pand dat de pa-stoor in lr:oeger tijatên tot
woning diende, en dát wordt heden f,en dage ook ierstaal onderhet begrip pastoriê. Van oorspj:ong duiddó men echter alaarmeeal.le goederen aan waaruit de pastoor inkomsten had.ïn dit axtikel zal daarofl worden ingegaan op de onroet,enCegoederen, waanrvan de baten tea goede llwamen àan de pastoor.
Hei; goed clat de pastoor tot llronit]g dj.ende zal hierbij niet
mee;' ter sprake rrrot den gebracht (zie Caarvoor (1)).
Buiten der+oning van de pastoor hra:!,en er v66r 7?Z? dr'ie boer,_derijen die tot de pastorie behoorden. Of zoals pastoor cau_tius het zei (Z):
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rrden pastor heeft drie kleyne hoefkens (...) ick sol anno_têren rriaarvoor sij uytgegeven en verhuert sijn, naer ensal niet v'eten te verclaer.en hoeveel dat de pastor daax_
voor kan genleten jaerlijcx, 1;er oorsaken tlaÍ het ctreyne
hoefhens sijn, rnen can ook maor arn pachters claer op bà_
koonen welclie dickwils niet sufficant sijn om te betalenrt

Zoals de pastoor. aI z<>gt, het gaat ori dr.ie kleine rhoefkesl,
te weten hoeve rrDe Stroonrr, hoeve ldel BreenhorstÍ en hoevefrden trtruybertrr. In 7?3? rr'erd eÊn vierde hoeve aairgekocht, en
wel hoeve rrden Hogen Áerle't (3). We besprehen ze hier a(:h_
tereerrvolgens.

IIoeve llDe Stroomrl

Vanaf welke tijd hoeve rrDe Stroomrr tot de pastorie behoort,
is niet bekendl In een register \ran 7?32 wordt de hoeve ver-
noemd als behorende onder derrpastorijerr (+). naar naam ont-
leent ze uaarschijnlijk aan rrde Beekrr (beter bekend als De
Rips of Kasteel-Rips) die er in de buurt loopt. (Kan iemanal me
vertellen of de kerk in het gebied Kapelaanstraat-De Stroor.r-
Kieboom een boerclerij bezaÍ.?) Van het hoefke trDe Stroomrrzegt
Gautius dat het verhuurd is voor 6O gulden, naar dat hij de huur
van de oogst van 1731 nog niet heeft kunnen innen.
Ín !766 waren deze goederen toe aan restauratie zoals blijkt
uiteenuitvoerig taxatierapport van Benedictus van den Bergh.
Voor hoeve rrDe Stroon'r naakte bij het volgende lijstje:

De hoeve op den Stroorn r..eleegen toebehoorênde aan de pastorie

e volaende reparatien:
l.

),

4.

1Vêe nieuve durpels ende eenen nieur,ren dêur-
raam met eene nieuwe deur, de \íêlcke tê samen
met arbeijdts loon sullen kosten
Denên nieuven cruijsvenster-raam met sdne bin-
nen raamen en glase vensters, sullendê kosten
mct het noodig ijserverck en arbeudts loon
Twee clooster raamen sullende met de glasen
ende houte vensters, ijsêr ende arbeiits loon
te saamen kos Èen

Vijf deur raamen binnens tluijs, soo aên dên
kelder aan tweê kamerkens, koeiistall en grote
sullende met de deuren, ijserwerck en arbeijts
Loon tê saamen ko s ten
De ribben, plancken met de getraelde tot den
kelder met arbeijts loon

4. 15. oo

20. 00. oo

15 . 12 .OO

28 , OO. OO

8. ro.oo



6. Den schoersten oft camine doorborsten srindêendê soo krom overfiebooft hangende a"t-à".r-".f_ven alle ooRenblick staat in peaijkel .,"r, l"--vallen, soo als alreedts fr.t i"rr.rrrt. à..i-tusscllen het stroojJ.lacL afÍ,êval Ien "rra" .ltnoute-ptancken aICaar, tot e..oot periltef ván
311"!!l semakr is /z moet te sronàe àfgebrooc_Ken encle met steenen gansch nicuwe gemàaktwordên als oock tíee nuijren tefiens à.r. ra.t"r,ende suijden slal?regcns aen de velcken ae feenevanden niet konnen r./ed ers taen.
Y1.ll9. sutlen noodiírh sUn om te vermetselenrJ.uuu ílebacke steenen ad 5 6u1den het duijsênt 65.OO.OO
J::: ;:ï:1. der serve ad io stuyver p." a,ix_-- 19..ro.oo
voor arbeijdts loon í6:BB:8B

?u.97_*
(opn. Z)J gufdens, ? stuivers, O centen)

Uit een register van de pastorie, opgemaakt in 1?6g, blijktdat rrhet huijs de Stroomn nog steeds werd verhuu.rd voor zes_tig gulden. De pastoor Ínerkte daarbij op, dat de bouwmateri_alen en reparatiekostên voor ae nooaáatèíijke repaxaties welzeker van tlrie jaar de huur zouden vergen (S).

Samen mêt hoeve rDe Stroomrr schijnt hoeve rDen Breemhorst ofden Breenackerrr tot 66n van de oudste goederên van de pasto_rie te behoren. Dêze hoeve werd verpacit voor vijftig guldenper- jaar, waarvan é6n gulden ten goède kwam aan de Gemertsekerk. Pastoor Gautius schrijft i; 7%2 over de pachter vandeze hoeve dat deze aI enige jaren rde bet Uas geblevenÍ.
De niet betaalde huur bedroeg tussen de vier à vijf honderdgulden, kraarvan de pastoor niet hrist hoe hij deze zou noetenbekonen. Ook van dit goed.werd in 1266 eËn taxatie var derestaurat iekosten gemaakt (6):

De hoeve dën Breemhorst,

"".rag *"r,i " l!..rt ...a" u.ffiq"t
waertoe noodiil souden si.in de voilèffi
1. Eenerr nieuwen voorste deur-raam met deur gehengen

nagels ende sIott, met een g.laswinstêrken sulI;ndekosten met den arbeijtsloon 1O,OO.OO
2. Tweê kleiine raamk€ns Íjet haar toebehoortene 9.OO.OO3. Vier deur raanen binnenshuijs met dê viêr d€uren_ haar gehengen, nagels en arbeijts loon 22.OO.OO
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6.

7.

5.

4. D€ cap van rt hulis met dê stjjlen ènde balcken
{Tesoncken siinde moeten opgewonden ende met steê-
nen muijr vorden onderme t s eIt.
Item dên camine ofte schoorsteen gerepareêrt ende
bijnaer half boven tusschen het stroijdack ,net stee-
nen opíletrockcn en gemetselt vordên 1n plaatse
wan dê plancken vaar mêde den selwen aldaar, nietgonder perijkel van brandt gemaakt is, allên tt
welck aan arbeijts loon sal kosten ten minste 25.OO.OO
De buiitê muijren teeen de.r.€st ende suijden slagh-
reegens sullen aan metsel-loon kosten waer toê 30.OO.OOl2.OOO gebacke steênen noodig sijr! ad 5 €iuldenper duij sent 60. OO, OOvoor vragt ad 30 stujjver per duljsênt 18.OO.OOwoor kalck 20, OO.OO
Voor ribben en planckên, nagel en getraêIde tot
den kelder met arbeiits loon 9.OO.OO

=!:.gg.gg. (2V e;uldêns, O stuiveÍs en O centen.)
Dê scheurê (schuur) van die hoêve is in soo slechten staatdat men niet en siet hoe desêlve tot bestendi€ihejjt te re-pareeren, ten zij met grootere kosten als sii veert soudesijn daeromme is mzrar vat te lappen net vêijnlge kosten.

Het huis werd in 1768 verhutfd aan Toni Huberts, doch ook nu
hacl de pastoor moeilijkheden net het innen van de huur. l{at
Toni Huberts nisdaan had is ne niet bekend, maar zeker is
dat hij sanen met zijn huisvrouw vanaf augustus 1?66 neer
dan honderd dagen op het kasteel in het gevang zat. Hier-
door waren de beesten en de akkers geheel verwaarloosdrwaar-
door Toni Huberts een arn ran was geworden. In een brief van
24 maart 1767 schreef pastoor Ecrêvisse nog aan de secreta-
ris van de Landconnandeur: rrdat Bertha, de huisrrfour+ van To-
ni lluberts, nog verplicht werd om rtdry weeken op rt casteel
water en broodt te eten en daer en boven alle costen van d.ê
executie te betalenrr. Toni Huberts was hierdoor in totaal
126 gulden en 12 stuivers schuldig en daarboven nog tte huur
van 1768 (7).
Volgens mijn infornatie noet hoeve nDen Bneenhorstr later bij
ile kerkgoederen gevoegd zijn en zou het gaan om ale boerderij
van Penninx bij de Paashoeve (B).

Hoeve rlDen HoFen Aar'lett

Zoals nu ook nog het geval is, werd ook in vroeger tijclen,
wanneer nên de belasting niet betaakle, het onroerende goed
verkocht. Di.t gebeurde ook net rrHoeve den llogen AarleÍ. In
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1737 verkoopt Jan l{iIlem Penninx àls verantwoor del i jk borge-
meester deze hoeve aan pastoor hrilhelnus Thi$ssen, ten behoeve
van de pastorie. Het goed werd omschreven als: rreen hoeve en
een wei.land Cortenshoff geheten, gelegen op Hogen Aerlerr. In
1768 werd ttrt huys den Hoogen Alerrt verhuurd aan Hendric van
den Vossênber E voor 27 sulden (9).

Er rest nog 6én hoeve: rrden Huybertrr. Het beschrijven van deze
hoeve is echter ninder eenvoudig omdat ze i.n het verleden zo
vaak verrrrard is met de woning van de pastoor die in de nabii-
heid was gelegen. Omdat een en ander weerlegd zal noeten Lror-
den kon ik er uitvoeriger in een volgend Generts Heen op te-
rug!

trOTEN r

(t) leter vaa den glse!, lrÀar. I,astolle, csDe.ts gêên JrS.20,19?8, p.?5-S1.
halertiJal relil 1k AeattÊndeeld op het f61t itat ook ardêre hulzer in cenelt in
sannerkiaa zouilen konell voor 6êd benarinG'ÁÊlJ pàstortoi'. Zo vêltelalê r€ l{alinus
de Vit dat hlJ ïe1 rDs had hor6n vÊÈtèll€n dèt rÀ toeriLerlJ op I)€ Stloor alr rr
bosrdêriJ op lê Paaahoef ala pastorÍe zo:rden bsbbsn gediend.
Ult d.it aEtikêl zal blljken alatop de Stlcoolo €n op Pêashoef goeatêce! laAea atie
àehoolil6! tot vat Den zou kunne! loêÀsn hêt Ífonalsr van de pastoriÈ, en drlt
atle ao€al€ren - zoalB bliJkt uit DtjÈ ondêrzo6k - alttjd reld€a velhuurd eu dus
niens! tunSe"idea al8 voninA Íá.n alê pastoor.

(2) RtJksarchief D6n Sosch (RÁ-n3) - Kon,nandertJ lrchl€f llultse Orile '(Klno) c€oert,
Eftlst. fX 2ê 1[v.n!.16.

(r) ïl-D3, KÀDo cenert trv.ars.16 6n ,?(Efd€t.Ix 2s)
(4) lde', inv.n!.16.
(5) Àa Otten, Dê Rips en tle 3eek, Cenerta tr€ea ha.22, 1980, p,109-119.

R-4.-D3, KÀDo GeÈelt hfdst.rx 2a - inv,nr.44 ê! 48 f.250. EoeÍe D€ Stloon eeri ln
1768 v6rhu,rr.t voo! 60 g1rlden ssn l{icolaas Ían at€r Sanils!.

(6) U-n3, rÀDo ceDert hfdÊt,Ix 2a - inv.Írs, ,6 6! 44.
(?) RÁ-D3, N-À)O C€n€rt bfdst.II 2a - lrv.nr.4a f.251i iav.À!.46 bltef dd.24-r-1767.
(8) Va! d€ go6ilcr6E vaÀ aI€ lastorlê vltrat ik !e 18OO Èieis 116êr! 3l.J iL€ Psasboeve 1eB

66D ho€ve behorêaa tot ile pasto!1e, z1€ hloreoor trlDo Ce8€':t lav.nr.1045 ond€r
Paa6ho€v€, vaa! staat: 'rD6 BoeilêreÈ r'an Ae pastlolJ ztjr schuldt8 sea !€1s,stln6
2 AId & 12 stuivera ên Jên Peier€, êên Èoor, betaalt voor gebnrik '1 6tuive! 6a
S aluiten. Ia tle schepênDrotokolfen (R118 , ca.1650) lezea rê ilat er 6lopense
voest€ g|rrnd vortii aang€kocht ten boho6v6 vên al€ paBtoriJ rÍaÀ cêrsrt.

(9) nA-DB, x-{Do cenert, hf1Êt.Ix 2a, n!s.r? en 48(f.252) i
RI-DB, GeE€rt R1t6 (2-6-1.7fl) vaarin yorilt genoendr n66E huys, hoff en aênge1a8b
gloot 2 lopense en 10 rosd€ op Eogel! Àel€.'
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