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Gemert is in d.e loop der gesehledenis i-n ver=

schillende opziohten een merlnraardlg dorp geweest.
Het bestuur van de Duitse Ord.e, d.at hier werd uitge-
oefencl door ile commandeurr is zegenrljk geweest waar-
men grote zorg had, zowel lrr tijdelijke a1s geeste-
lijke zaken; Hun zorg strekte zi.ch ook uit tot de
kerk van Gemert, die d.oot priesters van voornoemile
Orde werd. bed.iend. Voor het ond.€rhoud. werd. een be-
roep ged,aan op de bevolking en in anclbre gevalilen
werd een bepaald.e bi jd,rage verplichtend gesteld.
Dit is o.a. geireurd in 1661 en 1570 door Commandeur
Ambrosius Yiimundt, d.ie zich zo verillenste].i jk-:.heeft
gemaakt voor het t6rugkrijgen van d-e vriJheid van.
Gemert in 1662.

Ged.urende eRige jaten was d.e kerk in handen ge-
weest van d.e protestanten en blijkbaar erg verwaar-
looscL; want op d.e dag van d,e bevri-jding van Genert,
28 juni 1662, moesten de mannen d.e stenen uit de
,kerk verwj-jderen, die uit het gewelf gevallen waren.
Reparatie was dui nodig, alsook van de toren of het
klokhuis, waarin vernoedeli jk drie klokken hinggn.
Een van ite kl-okken, de grote namelijk trwas in stuqken
geraelrb, gelijc ic-versdaen hebbe, d'oor eenen cho-
Iael, die-middagh kfepte met groote gewelt soo dat
die klooke af berstett. Aldus schrijft pastoor Gauti-
us in 1700.

Ambr. Virmund.t vaardigde daarom op 22 december
1663 een ver.ordening ult, waarbii hii een hoofdelij-
lie omslag vaststelde on het nodige geld bij elkaar
te krijg6n. Want s zo zegt, hii, er ziyn nyitengewoon
grote kosten gemaakt :moeten word"en voor-lt4"t vel-
ilaeclcen encle verghieten van de klo'cke alhier,.,ols :

oyck mede tot hed maecken; €rld€ _repareren,Yan he!
wir.rrsel dwel-ck in de kercke alhier is ned.er ende_ in-
gevallenrr.. Ook:andere onkosten moesten gas"n- gemaakt
iorcien en omd.at ledereen dagelkijks pl-ezier heeft. yan
kerk en cle [i;k,-i;-yr"t- "ut-zaai vair geme?nschappe;'
lijk belang, waarvoor dus d.e Seme'enschap de zorg 
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hedft..r:Dezelfde redenering d.us die wlj tegenwoordig
gebruiken om het belang en de plicht van de gezins-
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bijdrage aannemel-ijk te naken.
In d.e ord.onnantie wordt het bed.rogr dat ledereen,

ouder dan twaalf jaar, moet betalen, vastgesteld. op
d6n gulden, te volcloen in twee termijnen. Vrij van
betaling %i.jn a1leen ztJ rrdie d.e tafels van den heyl-
gengeest ztJn genletende en de frequenterenderrm.s.w.
die van rrden armenrr of soeiale d.lenst moeten leven.
De ouilers betalen rroor hun kinderen en rrde meesters
enile, meesteressen voor hunne d.ienstknechten, boden
ofte dienstmaeghdenrr. Deze laatsten mogen echter de
gelden die zti voorschleten, later op het loon in-
houden. 0m te zorgen d.at iedereen zou betalen werd.en
er voor elke buurt 1i jsten gema&H, waarop j-ed.er huis,
fami-Iie en persoon was vermeld., Deze 1ijsten werden
aan d,e rotueesters of buurtmeesters ter hand. gesteld,
die het geJ.d moesten ophalen en dit later met d.e lijs-
ten moesten inleveren, met aantekening van de namen
van hen d.ie niet betaald. hadden. Als die er waren of
als ztj het aantal personen van de familie, die Yer-
pllcht waren te betalen niet juist ltadden opgegeven,
}c\^ram er d.e politie aan te pas en werd" een boete ver-
beurd van tvree goud.guld.ens ( l6n goudguld-en f ,1r40,

0p 14 juni i57O rnrerd een nleuvre ordonnantie uit-
gevaard.igd door ALr. Virmundt. De opbrengst moest
d.ienen voorrrhet betaelen der ongeld.en nood.ich tot
verval end.e betaelinge van het vergieten der groote
Clocke, repareren van den thooren oft Clockhuyse cl.e-
selve cloeke wed.erom te verhangen a1s and-ere raaterl-
alen daer toe nood j-ch. Het bed.rag werd d.eze lreer be-
paald op zes stuivers, te betalen binnen veertien da-
sen na publicatle. De rotmeesters kregen hun lijst
Weer en-zij die niet betaalclen, kregen ook nu weer
een boete van twee goudguld.ens.

0pd.at d,eze verord eningen aan iedrreen belcend zott-
ilen zijn werden zij zond.ags na de hooglais bij de
kerk d,oor de rrvorstertt (veldwachter) voorgelezen en
daarna op de daarvoor bestemde plai.ts aangeplakt.

Het voorlezen van ge gene.entelijke bepalingen op
zondag na de hoogni-s is tot rroor enige jaren in ge-
bruik gebleven o.&. in trrp. Vanaf het bord.es van het
gemeentehuls werd.en iLan rrd.e gebooirt voorgelezett,



.o:a. ile paren die_ gilgen trouwen vandaar d.e uitdruk-king trond.er de gebSoi-staanrr.
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rn het voorgaande arti-ker wordt gesproken overddn van d.e werkZAnteaen-van Oe vorster.ult egn -reglement .9p de functie van voister van om-streeks het jaar 1700 kunnen we opmaken, wat totzitrn taak werd gerekenil.
- -Hij moest de mensen dagvaard.en voor de schepen_bank en d.an tijdens d.e recfitriiii"s"" voor de cleurop waeht staan en hen die geroepen werden, ui""un-laten. e-- -4----

Hij moest d.e bevelen afLazen en ook, zoals we uovenzagen, de bekenilmakingen.
Een andere taak was hdt rvaken, . a1s het Allerheilig-ste wercL rondgedragen in of tuiten oe 

-t<ert<. 
ni j-m8ester op lettenz d_rt _er geen ongeregerd.heden voori*"--'men tljclens de heillge dOensIen.-

Ook moest lii to6zien op d.e sluiting van ite :

cafd rs t s avond.s 
- 
om tien ur{.ro

we lezen verder over het waken tegen landropers,
9f" de omgeving we1 eens onveilig m.#t"rr. Ook hettoezlcht _op de peel en het getrurt arorr*o vier on-
{"" ziSn benoeiingen. Deze raak wercr. verlicht aoo"d.e peelmeesters.

De vorster moest tenslotte a*estaties verrlch-ten en zo nodig mensen verbannen door--ze over degrens te zetten en ile gevangenen bewaken.Gelukkig was er in-Geneit ook een ondervorster
919 hglper. rn het reglenent staat uitarutt"riJiir-
9?I zii zoniler toestemmlng Gemert "i"i mkchten ver-ralen' 

M.lr. d..wi j st
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rn eqr rondschrljven van d.e Rektor van d.e ra-tijnse schooL aan alle ouil-leerlingen wordt onclermeer nelding gemaakt van een aardi[e bitrzonderheid
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rn het voorgaande artikel wordt gesproken overddnvand.ewerkianrreaen-vanaevorster.-_-__..
u+t e-en reglement op de functie 

""" voister van om-streeks het jaar 17OO kunnen we opmaken, wat totzi-Sn taak werd gerekenil.
. -Hij moest de mensen dagvaard.en voor d.e schepen_bank en d.an tijdens de recfitziiii"g""-uoo" d.e d.eur
9!-r3"ht staan en hen die geroepen-werden, ti.nnen-
J_atren.
Hij moest d.e beve]en aflazen en ook, zoals we novenzagen, de bekendmaklngen.
nen and-ere taak was hdt rva{e_n, als het Allerheiug-ste weril rondgedragen in or uuiten d.e k;[,-niJ-*8"ster op.lettenr d-"t er geen ongeregerd.heden 

"oor[*r---nen tljd.ens de heilige d0ensf,en.-
Ook moest lij toezien op de sluiting van ilecaf 6rs t s avonds 

- 
om tien urilro

we Lezen vercler over het yeken tegen landlopers,
*i" de- omgeving we1 eens onveilig *a*[i"rr. ootc fret 'toezicht -op de peel en het gebrufk claarvan viel on-
9"" zLtrn bemoeiingen. Deze Iaak werd verlj.cht aoo"d.e peelmeesters.

De vorster moest tenslotte amestaties verrich-ten en zo nodi-g mensen verbannen door ze over d.egrens te zetten en ile gevangenen bewaken.
Gelukkig was er in-Gemeit ook een ondervorsterals helper. rn het reglenent staat u:-tanrtcr."iijtr-

$"I zii zonder toestenning Gemert niet nkchten-v6r-laten' 
M.vod.wijst
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In een rond.schrijven van de Rektor van d.e la_tijnse schoor aan aIle ouil-leerlingen word.t oniler

meer nelding gemaakt van een aardi[e bijzonaerrreia
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