
Inleidine
onf-angs hatl ik het geluk een achttientle-e euws ê tekening vande Mortelse kapel- aan te trèffen in ale verzanêli-ng "Éand_schriftenrr van het Prentenkabinet van het prov. Genootschapte I s-Hertogenb os ch.

0t Í4Pil. vilt sI.AilT0ilttjs A8T ilt 0t tí0RItr

h Ato*cl"pct lt
neze hierboven afgebêêlde prent (het origineel is gekleurd)
was voor nij aanleiding om het een en and.er op tè zoekenover d.e toch we1 bijzondere ont staansges chled enis van cleMortelse kape1. Over de geschieclenis van le Mortel is in cleloop der jaren al- heeL rrat bij elkaar geschreven. Vooral- de
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heer J.H.Graat naakte zich net deze rrbezigheid.r' bijzond.er
verdienstel-ijk. Jarenlang schreef hij interessante artikel-en
in rrle SchakelÍ oncler de titel: rrMortef ln vroeger tiidenr'.
0p zoek naar d.e geschiedenis van d.e Mortelse kapef kwan ik
evenwêl voor veel 

"aadsels 
te staan. Dat wat in de litera-

tuur over d.it onderwerp verscheen blijkt zich namelijk veel-
vuldig tegen te spreten (1).
0n meer klaarheid te scheppen in de ont s taansge s chiedeni s
van de kapel is het daarom nodig opnieuw in de archÍeven te
duiken.
Het rrrefaas van Dastoor Gautius.
In d.e 200 jaal dat de Mortelse kapel heeft bestaanrheeft ze
ook veel twisten voortgebracht. De ene twi"st was nauwel{jks
gesust, of d.e volgend.e stond. aI voor de deur. Dit heeft er
toe bljgedragen d.at in het zogenaamde rrKonnand.eriie-archief rl

een fijvig dossier ontstond van d.e Moïtelse tapef (2). tUet
betrekking tot a1 dat 'rgeruzie[ schreef pastoox Gautius in
zijn t'legerboekrr een schitterend. verhaalrd"at noest dienen on
zich te verdedigen tegen de schout van Cenert (l). Hierin
verhaalt Gautius van alLe hen bekencle feiten en wed.erwaar-
dighed.en tler Mortelse kapel uit tle eerste 1O0 jaren van
haar bestaan. Dit relaas is het dan ook zeker waard. om het
hier in zijn geheel over te nenen:

',Yan de Capelle St.Antonlus iD de Mo?tef heb ick têd ateefe hoolen ver_
haelen en ten dleefen ook wêet,Di+s gêbouÍt of voftrockea is gerreest,
ter! jjl ick hier Íoontle.
Men seyt, of uel eenen oualen rlaÀ Á-ntoniuê laaiels van Genert seyt, déthii van sïDen oudexe haal boxen verhaelen, alat in dê Mortel o? ale pfaets
dles.cagêlle. stont eeD hijligen huisken van St.ÀntoÊius dlat uaar het Jêer1616, \a) a1s tlo eeer groote sterfte wegeDs ile pèst hter te Genert iggeneest, en detter so veel stêrven, ilat roen anrlère pl,aatse EoêsteD
neeneD afs tLeD kelckhof, on de doodlen te begraven, áat rlan naer rllentijdt, korts daernaer ale Capelle (b) van S.Antonius iE begonrten ge*eest,
eÀ Ías so verrê gebraght, alat ale lAueren so hoogh waeren àan eii nu ben_nen, ên bleêf van dien tijdt tot onse tijaten soo orrvoftrocken. Ick (c)
hebbe ilêse nuer tle? capelle seex alikwitÊ gesiên.
ne spraek ginck aloen onater het volck datter dikvils gesien vlelt eenl.rit verckBkêD netten avonalt. Ick hoorale dit aen acht;nde voor êen febel.In dien tijdt Éou alat gêschiet sijn ats die Capel niet vofbouwt was, Ickhebbe nu +l'ee per.sonen gêslroken, die lojj so veèl seijdlen, alatter weI iealtaf soude kunnen veesen, en sal nog voortlen 1rerneren, *"i d""*o"r, gr_
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schiedlt of gesprokeÍ is gereest; ick verneem ,.u niet nlet vooraler, *antachte_het voor eele 1luere tabel. Ick !Íeêt vel a"t-.""' iià""Jirrs aiog"ontet licht noet aannenen, dat nen andtersins 
"."d. i;;.;-;;;";s dit ;ê_boal+: lneptas et anilês faàu1as. drevita. r.l ""rr"i;i-á"ï"ti.àïa"t ,o.o ruale neevolgenale tijdten soudle ueeten, r,at r" .""." ïi;à-i"-;d;g""".Naetdat de CapeILe voltrocken is êeuêê<+, .. ;r;---:;^:-.:-::

heeft .Íaen,,"o-"oir "pooi,-i;;;;"i"::::l'"::.-'ï:: :ff:"i: ii.iil;"illopendê'Íiet neer Behooxt' sodrat aê fabel ."á..-rt"t'i.i"t-"iiout onaataê nu niase hebben.

Joennês verhofstadt. nêsen nrie€ter geweydt ,ij"à"-fr"àa.-i"."e beitieniEge.rck hebbe droor rrooren (e) oàn aooe"e nenscheÁ verstaen, dat Eeer Joan'esAnbrosius cor, alsdoea scholtus, en aeer peregrinu" .í"i,frJi"tàat, 
a"o ".rtnae'ên o,o de caperre o! te bouwen van s.Àntonius opa"i x.ri -Jo"oo". 

..roor-
schreven eenighê bedli€ningen souale hebben.Eet (f) stêênuerck stoadlt tlaa? geoaakt van ale goede herten genegen tottlen St.Ántonius, nen r,{eet niet vetke die "r;" !"""""ï.-iJï iàt a""t i"alan aangestelt geweest te Daecken; Àntonius'l"ii.l" l."o'Eárr-it wae deaprincilaeteD tieoernan (h); ick heb van antonius ;;"i;í"-;;;;"" 

""ss.odat bij ten,deete van de geneente 
_ge1dt hadt ""if"ig""-""i"-à"biitstooa.voorders (i) hebbe ick over veeJ..jáeren r,.r." 

""Áó"ii-'aài-á"i xoogl,r.Eeer 
- 
Laniitc onnandêurr in den tijdt dês bouws der ËàpàifJ'uiài'"orr""a.o"zijnde, niet seconsenteerr hadi in desen b;;;-.;-à;;;'";;!i ,,iet eowilde dat dle gêneeEte ate rest ates a.bijdttsloon s oudê" 

-Á..,"i]' 
,"". a"t o"."dte a1oot van Hêe! cox ate Íeatuwe ares scÈoltijts c."-"á"aE-ájï'rï"teo betalen.

lên Fooghwaerdige Eeer landlcornandeur had hier voo! succeaaeur in alecoonanale?ie aten Eooghedtetên Bertranus de L.ë, Ee;;-v;;;iiJào. ,o 
"1o"otijd.t,heeft (te gemeente dle rêst dtes a"tei;ts ván-t el áJ"t" iij'i.t""rt ,.oAnto'ius voolscreven' bui+en twiifel dooi 

""""""1-"r-lià.ààïti6 arês fiee?enCoEhaailêur.troë.

De geneèntq geeft 4iet E6t all-t""i "'1.i i.-""*"";;" ;.;ï;:""1;j :ï:ïiï*ï3i.3ï":.i::i;,":ï ;:í;van sis Eeester re naêcken over.de capelle o"À.ir""-à.iï ili,u"""rroDcquers scholtus ( de voorsaêndê ""1àrt"""""-iiJ'i";;;; ;:,:" .Eeesre!_Êchap itêr capette seDreienatàert) en dese r,r", i"á"ï"""à.i i" il, "a, u.,pasto! in .tie ca?elte ,r"r h ::q:r-"1 t"r ";";á;;i 
-;;;-ii.ilo, 

,,ogl,t".,
:i:l:ii"*r den pasdor seea prorijt nier"it ail-àiiee*i-u!,ir,iu, u""
nit van 't voLtreckên der Canêl]ê heb lck operose geschrevên, oE stoÍ
;:r::::"Ë.1"Ë:i:.9:ï":"f:i:t;,u'" het aeesterschai a""-óáplir" io',áá""t.
a" ë,p"r -'.: Ïiilt;;';"ï;;ï'l^t"1:.i:"'dr: hier in niinê! tiJdt totdat
lraet. rck heb het hiex *i11.r, 

t:l-?l:"t" Diet als fabels en ouale vrouwen
ii3a"" 

"i"t--"àoàJ 
"";;;J;';ï"ï:::-::;:'r:i:r::. in' t naevorsendrê

Den treer (d.) Peregrinus Verhofstadt haddle onaler andere soonén eenen Eeêr

Concordantiard cum origidafi testan,
E.van dlen Sergh en J.lÍ.Roefs
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'rEet heiliAqnhuj-ske van d.e Mortelil
Pastoor Gautius schrijft: "op de plaets tles capelte stont een
hijligen huisken van St.Antonius, tlat ...rretc. Eet is janmer
tlat d.eze zin nogal warrig is. Eieruit blijkt niet d.uiclelijk
of reetls v66r 1616 een trheiligenhuisketr in dê }Iortel bestond-
In dê Litêratuur over de Mortelse kapel worden vaak datr.ms
genoerod., clie zouden noêtên bewijzen dat a1 vele jaren v6ór
1616 een "heiligenhuiske!' in cle Mortel gestaan zo:rt naoeten
hebben. (n.b. nen geeft we1 jaartalJ-en, naar geen archief-
bronnen! ), De ouclste geschreven ,vernelaling tlateert tot op he-
den uit het jaar 1651 (4).
De bouw van cle kapel.
Pastoor Gautius schrijft dat de bouw van de Antonius-kape1
}aaar aanvang had genonen ín 1616 en dat tle bouwers lraren ze-
kere rrgoede herten genegen tot d.en St.Antoniustr. Namên warên
hen kennelijk niet bekend. Godefridus Cox (secretaris te Ge-
nert) áou volgens een brief gericht aan d.e lanalconmand.eux dtl
t-12-1749 we1 geweten wie of d.at de bouwer geweest was, hij
schrijft nanelijk dat de tj.jd.elijke conmandeur d.e fund.anenb:t
en het muurwerk had laten bouwen. Gautius beweert echter het
tegend-ee1 d,oor te zeggen <Iat de coromand eur niets van de bouw
aflrist. I,Íaarom heeft de bouw van de kapel meer dan !0 jaren
stil gelegen ? nit noet een ooïzaak gehad hebben.

Volgens Gaut j-us ls het resterende nuurwerk en het alak ge-
bouwd door Antonius Daniels van Gemert, en werden deze we:gk-
zaannheden betaald door cle gemeente.

De Aemeente laat de kalel bouwen.

Een extract uit d.e borgeneestersrekening van het jaar 1688
bevestigt tle beweringen van Gautius (5). Uant hierin verneldt
men clat Àntonius laniels van Gemert op 2l juni 168! gedaagtl
is in het huis van prsident Verhofstadt, voor rle schout encle
schepenen van Gemert en daar de last ên een model ontving orn
tle St. Antonius-kapel in rle lvlortel rrop te tirnnerenrr. Antonius
Daniels van Geroert za1 elke dag een g'ulden krj-jgen;zijn twee
knechts elke dag 1! stuivers; en verder j_etle"ê man een stoop
bier per dag.
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Het lijkt wel of de geneente haast had net d.e bouw, lrant dedag daaro!,op 28 Ju,'i..16g!,begon lnto"i'.," ianiels van Genetnet Peter en Eubert zijn knechis, a""á".=t"i* metdebouw vande kape1.
Een gespecificeerde opgave in de voornelde borgeroees t ersre_keningen laat het een ên ander weten o.tr.=-fr"t verloop van debouw. ne betan€riikste data uit à"r" 

-"pà"irïkatie 
zjjn:

- 28 juni 16g9 : de eerste werkdag
- 12-17 septenber : rle kapel woràï ,,gerigli1rr.
- 18 oktober schgnt cle bouw van a. tïp"i -rr""gevordexd 

tezijn; nadien wordt nog voor 2 dagen árleiasloon in reke_ning gebracht. Op de ene dag ,"àtt""-u. het portaal, dekap en het <Iak, de andere .àg hebben ze ae klotas enh"trad gemaakt en d.e kfok gehanlen.
- de werklieden maakten vérder*nog een zofder in de torenen-dichtten een gat_in.het dak,-r,*""rvàn z5 geen weetenhadden" (dit sebeurde ter ere ;"" a;: a"tÀirï")l

ne specifikatie bracht enkel het arbeid.sloon van ruin .t*ee
hondeïd. d.agên in rekening, in totaal fià-eri.a"", 12 stuiveren 8 penningen. Op 1o g.riaen na r,rerd di; ;;á"ug vol.aan.
Uit een-verklaring van Jan Meussen de Snid, gedaan op 2{ ok_Lober 16)), btiikt d.e bouwson 668 grriá.;Jàá""g"r, te hebben,welk bedrag cloor de seneente j.s b;ta;tá. l,Iààrsciinliik ie dttbedrag betaaid voor iateria"ftost".r-ei.. "*-

In 1616 of daaromtrênt kan men dan wel met rle bouw begonnenzijn,-_dg afronaling daarvan geschiedd.e p." 
"rri, !O jaar daar_na. Vofgens Gautius gebeuráe d.e afboui ,".="f op aand.ringen

Ii:^ *:_g:: tdent-schepen peresrinus V""rroi"i"at, om een in_Kornsrenblcon voor ziin zoon Johannes te scheppen.nit aandrin_gên van de pres id ent-s chepen van Genert, )Zí a" ook de re_den ziin geweest d.at cre geneentê de too"to"i"r, betaalde.vol-gens Gautius zou de toenrnalige landko;;;;;;" hêt hiermealeniet eens ziln geweest: cle t aidkonroa"d;;; . ;;; niet eens op d.ehooste ziin gebracht van de_bouw 
""; ;;;";;; ên die beslÈtedaarom dat Anbrosius Cox-, de schout vàn dËiJrt, net reste_rende arbeid.sloon rnoest betalen. loo"-á.1àï"atrege1 van de
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landkonmand.eur lras het getal belanghebbenalqt aangegroeid totv{jf., te weten r1e lastoor van Genertl a" 
""frolrt, d.e schepenende bevolking en dan nog de lanatonnanàe"Jl-.lf r." neend.en zijrechten te bezitten over d.e kapel en a"i àiï' tot geschillenrnóest leitlen za1 iedereen duid.;lUk ziln. --'

De kapel- was gelegen iets ten zuiden van rle plaats waar nude parochiekerk van de MorteL staat. nei onalrstaanae pfat_tegrondje is genaakt naar het t"a""i""pi"rr-'ian 1,812.

Kadasterkaart l8?2. sektie E.De Morte!
A = St. Antonius kap€l 90 centiarê,
B = Huis en erf van de iektor, eig€_naar dê kapel v.d. Mortett C = Huts 6n
-schuur van Johan Jan v.d.Elseni D =Huis ên schuur van Ántoniê Jan Beêklrlans,E = Huis, schuur ên hof vaD het Arme_bestuuri F = Huis en hof van ÀndriesAntonius van dên EIsen, het geboort€huis
van Martinus van den Elsen.
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Een Mortels verzoek aan de fanclkonmand eur:
Aan de Bisschop, Prins van Spiers, ï.,ancikonnandeur etc.,
In deze brieí worden noguaals aIIe retlenen zoals genoemd in
de brief aan de pastoor te bercle gebracht, om te bewijzen hoe
noodzakel{ik of het we1 is on een zonclagnis rnet preek te ver-
krfigen. De Mortelse bevolking is in het geheel nlet te spre-
ken over het antwoord. dat nen van pastoor Gautius heeft ge-
kregen. Eet is volgens hen niet afleen onvoldoende, het is
een belachel$k apostolies randverschijnsel, om dit verzoek
voor d.e zo hoognoclige ziel-enwinst af te wijzen, of duideliiker
gezegd, door waardeloze redenen en uitgezochte verontschul- -
d.igingen, is hêt de pastoor nogelijk dit te verhindèren alalus
de llortelnaren (e).

Een brief van Rektor Luyten:
A1 het vorige werd samen roet een begefeidend schrijven van
Rektor L,uyten (Rettor van de Eandetse kapel) opgestuurrl naar
de landkomrnandeur.
Rektor Luyten schrijft in deze brief, clat de Mortefse bevol-
king hen verzocht heeft hun schrijvên te ondersteunen. Hij
beschrijft cle Mortef als een afgelegen gehuchtrdat 70 huizen
tel-t en ontler de parochie van Gemert behoort.De pastoor heeft
volgens Rektor Luyten het verzoek jarenlang tegengestaan,
meer uit ale geest van jaloezie dan uit rechtzinnigheitl. Rek-
tor luyten vinalt het rral-lerbi11{ksterr redenenr tràarVêrl het
weLvaren tler ziel,en afhankelijk is. Veralêrc bevat ale brief on-
geveer dezelfden inhoutl als de voorgaande verzoeken.
ïn ziin brief zegt Luyten ook iets ovêr d.e relatie tussen cle
kapel en de gerneente. De ]vloltêlse kapel is onclerhorig aan ale
parochie van Gemert op de volgende voorr,raarrle: de kapelnees-
ters noeten hun rekenj.ngen laten zien aan de drossard en de
schepenen van Geroert, die ook om cle d.ri-e jaar niêuwe kapel-
meesters aanstel"len. Rektor luyten vindt het flauwekuf van
de pastoor door te zeggen dat uen zich naar tot cle fandkon-
nand.eur noet wenden.
Hij eindigt met cle Landkonmandeur a1 het heil dat roaar te be-
denken is toe te wensen. 0p 22 novenb et 1715 ondertekent hij
als rrclienstwilligste en gehoorzaamste d.ienaar, B. Luytentr.
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Nawoord

Eet aandringen van a

seh.a. 
*ii"ïiïe"Íl"nï"r,";:t;1::^l::orking 

heert resultaat
rêzen l,orden. sinds ar" tità 

""r.liir."f;"ï"1i"t"";: ;:;f3ffi";ï;3il;"iffá31":"í"1ïf:l te zijn Ën a""u"n.i'r" bedienen, no-
*"íl*;"li:,;:í'Íilj:#*ï::::ï!li:xj*:;Ë:t ;4Í:#:;
sedert 1 T j6 vas u"r, -""o" 

iaar 1716 ! !)

ffi:i: ruÍï:F;"Í:, ;;Ë"iij:ir"l*;,":"t"9:, "iïSïff , "#","ï:
voornanelijk het recht zonoam]s, later was het
€:eschitreri o;;; ;;;;J""'e- 

de.rektoruo"Èt lé
neqen vernerden in het]'-l?t de e" 

" "Li"à;"=i€Ènoenen 
!/aa= de

ztJ ars zodanig aan de ''"to:t9" ";" ";;;"-;;;oers 
vêêl o4juist-

z 11n o or zaak wer vinden'i;t;l:' "!:rà 
i^;:;;;";:"";;i:*ï' l3i

;ï "":i::,:';. ff ;ï':; ru!:j""::j* ïÍ::jfffi :ï;dïlïï
Peter van den ElsenrEsdonk.

Noten:
(r) ue ueaoerae lireratuur:

Beknopte ceschiêdenis \pg. 55 ën 56. ''an Gemert door M. van de liiist,
j:I:_g:,",. schreef onder de tiLer L Morrêr in vfóêorversê artikettjes in dê s"r.i^i - vroêger tijden 'ltelsê kapel. schakel' waaronder enkete van de lqor_cêrlachus van den Dt sênmanuscript, 

""o"."""à-ii-ïl;;3;:"""t. 
van dê Morrelse kaper,

.lt.J. penninasr ces chinr. 55 (r9?4) or.. , ,l,ioiï]. van de Irorter, cemerts r.le€mld.J. Vos, Gemerts Hecm
. Geschiedeni' 

"",.,-n.it'J,ll: 
50' btz' 56 en 57'(' ) li;:;:'llr i;.ru.:: j:Í;"i:;'J;I,:; j:ï:ïiil'oiïf :,":'2"'oo""..

,-\ ,uu lorlors. '"'t'i"r) e."i ïi;",;;'#i:;:"31"i;"""ii31''
tJ, zie r.Lêderboek der Dast.ca,,t i,," -s".,o",1 

; 
- ;.íï;';;i :.rJ;._ïï:ïï":::;."::lJ";i:i.;"J::

r,, r iiï"Ëli'Ëi":;l';:;";ï iI r18i folio 154, dd. 14_3_.t651 .
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(J) Oemeente Archief cemêrt, Borgêmê ê s t êrs rekenin8 1688, borgem€êstêr
Antorlius Danitsls van c€nert.

(6)

(?)

Zio ook noot 2; R.A. Dên Bosch, c€mert R t2?; folto J22. dat. 3_2_'f714i Gêmêrts Heem 38, Lênte 't9Zo pa. 17 t/rn'19.
Deze brl€f is ondertêkend door 28 gebrekkigêa tê uetelr!
Jan Lambêrtus en Àlnek€ Janse belde ZO jaren, Marl Jansen gl Jaa!.,Jan Daendels 80 jaar, Mari peters ?O jaar, Hendrlna DrlessenkfeupeL ên oud 71 jaar, Driês Driessê 7l+ Jaar, cerltJe Jansên
kreupê1, Dirck Pêters kreup€1, Ándries Aerts 79 Jaar. JenaekeAerrs 72 jaar, Tijs Hansên 80 jaar, peter Jagers kreupelr Hen-drick Daendels 77 jaa|", Helena Lendêrs ZO jaar, Toni iansen Z5jaren, Màri Jacobs kreupel, Jacob Aert Loyen.lj Jaar, J€nneke-Aert Loyêa 78 jaar, Hendrick Luykas :A,êrts 83 jaar, Márt Dirck:krêupel, certruy Jansên kreupel, J€nnek€ Driesse ?Z jaar, peter
Tonis 78 jaar, Lysbet petêrs kreupêl ,I,J ie.ar, Feyk€ iêrckboffkrêupel en oud 80 Jaar, Mari Janson ?8 jaar, Marie K1aêss€ kreu_
p61.

(8) Het verzoet aan de Lardkommandeur is oÈderÈekend doorl
Arnoldus H€ndrikx coossêne, Dirck Ítronissên, Henrlck Lucas, Jan
Thonisse, Jan Ansem Smlts, Aert Aerts, Jan Aerts, JaIr Ándriesse
van casbeêk, Klaes van de Heyden, Dirck Iloev€traars, Joost lríarrd€rs,
Dirck Arte, Jacob Aerts, Jan Jackbar, Andries van de Kêrkhoff.
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