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ttden die welcke hij Heer cooper heeft gernaekt tot coopinge
Itder voorss. huysinge en goederen bij aoo verre die selve
rrschulden in sijn leven niet betaelt en sijnr bii sijnen
nsuccegseur ofte sijne succesgeuren sul1en rnoeten worden
Itbetaelt, aIs med.e d.at sijne successeur ofte successeuren
rrsullen verobligeert sijn en blijven eene priester te hou-
trden op het voors.goedt om te catechiseren en de onweeten-
rrde in den nortel en op Esdonck.alhier en saeterdaeghs
rrsrnaermidtlaghs d.e kinderkens in de duijtse school. aldus
rrgedaen en gepasseert coran jan anthonis Hes Scholtus,
rrronbout aart cuijpers en uillen ansens van Hout Schepe-
rfnen deser vrije Grontheerlijckheijt van Gemert die ilrori-
ttgineele protho*eollalr eijgenhandigh beneffens A. van A1-
rrphen Serius op den ) febrij 1714 hebben onderteekent'

Quod attestor
(eet. ) p.A.d.e la Court jrul:Serius.

ilet huis, waarover hierboven gesproken word.t, ie de oude
pastorie in d.e Ruyschenbergstraat, tegenwoordig in gebruik
bij tle Dienst So.eiale Zaken van de gemeente Gemert. Onder
Pastoor Poe11 weid. de tegenr+oordlge pastorie gebeurrd..

pEEL-oLryrBUS. arie-veiEf6n -;a; 
H. H:J.Maas.* "' 

J'Pennings'

KrcrlE tija geted.en j-s een onnibus versthenen van een drie-
tal d.oor-Toon Kortoons bewerkte verhalen van de hand- van
E.H.J.Maas, geboren te Ooetrum bij Venray ln 1877.
De verhalen spelen aan de Linburgse kant van de Peel.
Persoonlijk vintl ik, d.at de auteur de toestanden met te
veel bitterheid. beschrijft en te zeer afstand neemt van de
nensen. Ook zijn e.chrijfstijl kan mij niet erg bekoren. fn
de inleid.ing wordt verder gezegd, d,at het l,imburgs clialect
in cte dialogen ttvertaald[ is en d.at reed.s lang in onbruik
geraakte woorden en uitd.rukkingen vervangen ziJn door mo-
derne equivaLenten.Hoewel begriipeliik is vooral dat laat-
ste voor heemkund.igen niet prettig'
Ond.anks deze bezwaren is het Lezen rran de verhalen nuutig,
om de leefgewoonten aan de rand van de Peel in het begin
van d.eze eeuw te leren kennen en om de gang van zaken bfi
d.e ontginning van de Peel eens belicht te zien Yan een
sPeciale kant. Van d.er Lrijst.


