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Ho en s _
broek in hand.en van d.e staten-Generaal gekomen, wat o.a.tot
gevorg had., dat d.e vrijheid. van godsd.ienst verd.r+een en de
ttgereformeerd.e religie, d.e vri je
hand. kreeg. Ook d.e paters
Dominicanen, d.ie in Gemert een klooster had.den en r_es gaven
aan d.e Latijnse schoor moesten Gemert verlaten. Ds.veld[ovius klaagde zijn nood over de onvruchtbaarheid. van Gods woord

",

d.at hij verkondigd.e en vertett in een brief aan de classis
in Den Bosch o.a.'td.at d.e uitte paep van d.ie Rhetoryct e- (le,
Doninicaan) al1een meer hoord.eren heeft naer d.e taele der
Eeid.enen tlan ick en hebbe by het woord twelek
onweerdige
gesuivert van menschelycke vind.inghe, van denick
Heere verkondige aen niet meer d-an seven, synd.e de gantsche Gemeynte

Christi tot

Gemertil.
Toen d.e Dominieanen Genert verlaten hadd.en, moesten er in
hun plaats andere leraren worden benoemd". rEn van hen was
Petrus Gautius, die waarschijnlijk ln 1680 werd. aangesteld.

ars conrector en leraarl hij was een van ,de d.rie bekwame
leermeesterstr, die d.e Land.command.eur aan d.e schoor wl1d"e

plaatsen. .Gautius was--tevens kapelaan van Gemert.
Na d.e dood van pastooi Ch.!{essens in maart ]rGgZ werd Gautius
op 27 nei 169z in zijn plaats benoemd en d.aar d.e pastoor van
Genert tevens Rector van d.e T,ati jnse school was, ging hi j in
het schoorgebour+r wonen, zoals ook zijn voorgangers gedaan
hadden. IIij vond het zerf blijkbaar niet ileair , ,"ii iri;
schrijft 18 aug. L69z aan d.e Landcommandeur in Aldebiezen,
d'at er een nieuwe pastorie zaL moeten gebouwd. word.en, want
er is in Gemert buiten d.e school voor d.e pastoor geen passend huis te vinden. Daar kwam nog bii, d.at de conrlctorl E.
van den Broek, die krachtens d.e stichtingsoorkonde het recht
had on in het schoolgebouw te wonen, zoveel stud"enten i-n het
huis opnam, d.at d,it te klein werd. en zo kreeg Gautius na
een
brief van conrector van den Broek aan de nieuwe Land.command.eur Kardinaal schdnborn de opdracht het schoolgebouw te
verlaten. ook moest hij over d.e jaren, d.at hij eiin gewoond.
had, huur betalen. Dit gebeurd.e in !112.
Toevallig werd- in d,ie tijd een huis aangebod"en, d.e z.g.n.
rrHubertrrr gelegen ilin het Schools@aetje'r.
Dit huis was he!
eigend.om geweest van I{r.A.van der Aa, ad.vocaat en presidc.-t

-18van de scepenbankr overledeh op 11 februari 1709. 0p 2{ juli
1?11 gelastte Gautius zijn neef ?h.P1aum het huis voor hem
te kopen. De koopsom bedroeg f 2045. 0m dit bed,rag te kunnen
betaleir, vroeg Gautius de Landcommandeur om f 1500 te mogen
opnement hij had. zelf uit diverse Siften van 'lgodvruchtige
herten't reeds ll0 gulden bij elkaar. Het was de bedoeling
van Gautius, dat een kapelaan bij hen zou komen l-nwonen, om
zo het huis rendabel te maken; d,eze zou catechismus geven in
De l.{ortel en op Esdonk en Itsaeterdaeghs I s naermid.d.aghs aan
d.e kinderkens in de d.uytsche school.
a1s
Het koopcontract dateert van ) februari 1714 en 1ui.d t

volgt:

in qualitiit a1s gebede monboirr en peAengeStelden momboir over de onmon',ter van oldenzee als jlen
Itdige
de Heer mr.adriaen vand'er Aa
kinderen van wi
rverweckt bij juffrouw joanna Staijackers salX hebben alrsoo uijt cragte van octroije van $ijne Hooglrgraeffelijcke
etc. etc.
'tExcellentie onser Genadigen l{eer Landcommandeur
scholtus
van
crachte
uijt
L7L1
en
dato den 15 febrij
"in
rren Schepenen permissie en decreet in dato d.en I november
ttl|l-z wettelijck en erffelijck vercogt, opgedraegen en
rrovergegeven tot behoeven van den Eerwaarden lleer Pe-trus'
trGautius duljtsch ordens priester en pastor alhier huijs,
rrhof land en groes ap- en dependentie vand.ien groot omfrtrent seven loopensaeten en een half, ofte soo groot ende
Itcleijn a1s hetselve alhier in het Schoolstraetje gemeent'clelijk genaent den Hubert, leenroerig alhier aen de com'rmanderie van Gemert onder d.en last van jaerlljx tlaer uijt
Itte
gelden aen de voors.commanderie van Gemert drie vaten
I'rogh en alnoch jaerlijx aen den Heer Cremers. in
sijne
guld.ens
vijf
en
vier
te
betaelen
tot
scBosch
'rqualitijt
rrstuijvers, vpord.ers los en vrri-j van alles ui-jtgenomen d.ie
belovende
soo sij vercooperen verclaerd.en,
"d.orpslasten
ild.ien volgende die voors.vercooperen in henne voorverhaelde
en uijt craghte en nachte al-s boven, t voors:
"qualitijt
Itvercopen, te opdraegenr en overgeven metten verijden van
rrd.ien altijt
te su11en houd.en en doen houden voor goed,
rrvast, steedig ende van waerden ond.er verbandt als na
rrrechten, en is dese wel 6xpresselijck geconditioneert, en
ili-s sijn ernstelijck versoek en wille, a1le de
schulrrJan Oroenendaal,

-j.9"den die velcke hij Heer cooper heeft genaekt tot coopinge
rrder
voorss. huysinge en goederen bij soo verre d.ie gelve
rrschulden in sijn leven niet betaelt en sijnr bii eijnen
nguccegseur ofte sijne succesgeuren sul1en noeten worden
Itbetaelt, als med.e d.at sijne successeur ofte successeuren
fisuI]en verobligeert sijn en blijven eene priester te houfrden op het voors,goedt om te catechiseren en de onweetenrrde in den mortel en op Esdonck.al-hier en saeterd-aeghs
de kinderkens in de d.uijtse school. aldus
'rsrnaermidd.aghs
trgedaen en gepasseert coram jan anthonis Hes Scholtus,
rrrombout aart cuijpers en willera ansems van Hout Schepefinen deser vrije Orontheerlijckheijt van Gemert die tlforit'gineele protho;oIIair eijgenhancligh beneffens A. van A1'rphen Serius op den ) febrii 1714 hebben onderteekent.
Quod attestor
(S"t. ) p.A.d.e la Court jrul:Serius.
ilet huis, waarover hierboven gesproken r.rordt, is de oude
pastorie in de Ruyschenbergstraat, tegenwoordig in gebruik
bij d.e Dienst Sopiale Zaken van de gemeente Genert. Onder
Pastoor Poell *r"ia de tegenwoord.ige pastorie gebeuwd.
M H. J.Pennings.
-v-an
ff . UT.l. Maas.
PEEL-0MNIBUS . arie-vei-haf en
Eorte lijd geletien is een onnibus versghenen van een drieta1 tloor Toon Kortoouts bewerkte verhalen van de hand' van

H.H.J.Maas, geboren te Ooatrun bij Venray in 1877.
De verhalen spelen &an de Linburgse kant van de Peel.
Persoonlijk vintl ik, dat d.e auteur de toeetand'en met te
veel bitterheid. beschrijft en te zeer afstand neemt van de
kan nij niet erg bekoren. fn
trensen. Ook zijn schrijfstijl
gezegd-,
d.at het Lirnburgs tiialect
tle inleiding wordt verder
ilvertaaldfr
reed.s lang in onbruik
dat
is en
in de dialogen
geraakte woorden en uitd.rukkingen vervangen zijn door mod.erne equivalenten.Hoewel begrijpelijk is vooral dat laat-

ste voor heenkund.igen niet prettig.
Ondanks deze bezuaren is het Lezen van

verhalen nuutig,
begin
om de leefgewoonten aan de rand van de Peel in het
gang
van zaken bii
van deze eeuw te leren kennen en om d.e
een
d.e ontginning van d.e Peel eens belicht te zien van
speclale kant.
Van der Wijst.
d.e

