
WAS GEMERT EEN CENTRUM VAN
ORGELBOUWERS?
door Ad Otten

Bii gelegenheid van de her ingebruikname van het gerestaureer_
de orget in de kerk van.St. Jans Onthoofding te Gemert op 1gmei 1986 werd een Drachtig overzicht gepubliceerd van de we_derhraardigheden van dat orgel sederi iraar ingebruikname in1a32. In deze pubtitat ie wordt gewag genaaki lr"i t.t feit dathet vorige orgel circa 14O. jaar ouá was, toen de orgelnakerFbanciscus Cornetis Smits (18OO_1820) uit Reek van het kerk_bestuur van Gemert dê opthacht kreeg, Dlannên te rnaken voorhet vêrvaardigên van een nieuw orgel Ían het ouale instrumentwerd verder geschreven dat het óen rerkstuk was van zekererrmeester Jan van Diickr. die in de tweede herft van de zeven:tiende eeuw te Gernert het ambacht van orgelnaker uitoefende.Dit oude orgel dat rond 1690 noet zi..in vervaardigal was dusvan geheel Genertse nakeli,i. Het wapen ilat tot voor kort inde kerk aaÍr de koorbalustrade hing, en tlat nu geplaatst isboven op het gerestaureerde Smits-àrgel. is vermoedelijk af,_.komstig van het oude orgel. Het iJ n"t r.up.rr-o"r, Hêndrik,Baron van ïrassenaar tot l{armond, comrnanderr 

- -te 
Gemert van1684 tot 1691, die in laatstgenoóma iaar Genert vertiet nadiens benoeming tot landconmandeur van ÁIden Biesen.

orgelmaker Jan van D{jclr was niet àrnaar de eerste de beste. I{jhras een persoon van aanzien in het dorp en een man die zijivak verstond. fn de Genertse schepenprotokol ien zien we hemdan ook aangeduid als rtmeesterrr of "nagistsrrr if).Ook pastoor Petrus Gautius maakt in àiin paroctrienernor iaalmelding van de orgelmaker. Volgens Gautiis lou Van Dijck zichhet orgelnaken zelf geleerd_hebben: wel was frii in Aienst ge_weest bii ene rlambertus r uit het Luikse, diJ in Cernert devoornaanste vaknan rsas toen daar in 16?0 het hoofdaltaar inde kerk werd g€plaatst. Betreffende net o"gei-ian Magister
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Jan van Dijck kunnen we voorts nog citeren uit het verslag
van een gehouden kerkvisitatie in 1696 tlat è kerk van Genert
niet alleen werd bevonden: ttseer Fchoont novo gewitr ende
verciert mêt schoen autaerenrrt maar dat er in de kerk ook
Iteenen schoenen orgelll r was.
Magister Jan van Dijck moet op het einde van de zeventiende
eeurr te Gemert zijn overleden, maar niet nadat hij ook de
kapel van Handel nog van een orgel heeft voorzien(2). En dit
zeventiende eeuusê orgel van oorspronkelijk Gemertse makelii
staat nog altijd in diezelfde Handelse kerk. ook al is het
ondertussen wel heel hard aan restauratie toe.
Van Jan van Dijck als-rrsch.ri jnwerkerrr is in het Handelse bo-
vendien nog iets bewaartl. !Íant samen net zekere Henricus van
Gemert moet Jan Van Dijck voor de Handelse kapel ook nog een
altaar hebben gemaakt, zoals uit het hierbij afgeclrukte do*
kunent uit 7677 en het bijgaande lq'anteartikêl van de hand
van pater Loffeld kan worden opgemaakt.

Jan van Diick leermeester vaÍr Mathijs Verhofstadt?
De naam van JaÍr van Dijck wordt in tle literatuur ook wel ge-
noemd als de vermoedeliike leermeester van de als orgelnaker
in veel breder lcing bekend gewor den Mathiis Verhofstadt.
Mathiis werd geboren te Gemert in het .iaar 7677. Hij was het
dertiende en jongste kind van de brourirer en presilent-schepen
Peregrinus verhofstadt (g). toen Jan van Dijck stierf was
Mathi,js een jongeling van achttien jaar. Tussen dit tijaLstip
en het ti jtl,stip van zijn oudst bekende werkstuk. een orgel
voor de Oud-katholieke St. Laurentiuskerk te Rotterdan uit
17O6, Iiggen rnaar liefst tien jaren waarover van Matbijs Ver-
hofstadt eigenlijk niets bekend is. Het kan haast niet dat
Verhofstadt met het allerminst bescheiden instrument te Rot-:
terdan als zg-jarige zijn debuut maaktê als or gelmaker (4).
Behalve het feit dat Mathijs uit een bijzonder religieus in-
gestelde familie stamt - drie broers werden priester en drie
zussen lid van de derrle orde - is wel behend dat hij al v66r
1706 werk leverde in de Hervornde Kerk van TieI. Verder zijn
net zekerheid nog tenninste negen door hem gebouwcle orgels
bekend uit de periode 7715 tot, 773t. Zíjn rrhrerkliistrr kent
voorts verscheidene visitaties. onderhouds- en restauratie-

-106-



.{

t,Lt, \.o.-/à,y'r,'
,/ rlil-,

+.n*) \*rr
,'^ (4Ig
,tartl

,9Q"/É*t

Á-*'

,,'( ,//u;E^u-,

ll6t te Eedêl aewondên dokuèrt ult 1677

-!o7-



Tondst in f,andel
In de holte van eea oud hou-

tea koloÍooctíc. aÍkoortlg vao
cca vroegcr z1l-ahaar dcr Han-
delse lapcl.eo sicds laog gcboc-
gco op de zolder vaa de Haodcl-
!c pastorlc, vood dczer dagca dc
Z.E.H. Partoor ccq docuocot,
datcrcld vs8 bct iaat 1677-

Dlt docuocut ooroael als cco
bdeí i! tecÊêo gcvouvca, hccft
op bladzlidc I de volgendc tcklt
door ééo haod act inkt gechra.
vcr (dc rest k otbechtcvcn):
Laus Dco reopct (loÍ aaa God
alttld).
Àano 1677 lr ooder dco ccrwcr-
dloco Hccr olla Hccr Joaoaer
ÀÉclhuísci paltooÍ tot.Hacldcl
ocoacclt dit tcgcowoordlgc altacr
tcr earcr van JESUS MÀRIÀ
]OSEPH a€D wÍro sYoe slclc
iDdÊ! csrigbcyt óoct gcteco6-
Eaode!rt syD.
Tea dico iydc coodaudcur tot
Gèarcrt dco sccr Edelcn Hoogh-
ocboorcn Hecr Baroo Dc Vir-
áundt. Corstjaeo Wesens pas-
toor: Aubro:ius Cor Schoutct.

Me fccit (oll hccft ócoaakt)
foaaoca ïao Dtlck
Heoricus van Gtmett

Schrilowetkctr
foauncr vao Rooroalca
scrvus doolol Cooaodatorir
(bcdlcodc vaa dc Hcer Coooao-
dcur)

Ioteresslot is dat alli vooraan-
rlaaade pcrsooco vao Geo€rt
wordca gcoocod.

Baroo de Tlroundt was Coo-
oaodcur van 165{ tot ló8{. (cca
straat iÍ orar heo gcoocod). 

-

Chrirttaan Wesa€n3 eras Pas-
toor vao Gcocrt ló63 toa 1692.

Àobrqsius lDox was Schout
vaa Gcacrt pluso . ï672 tot 1692.
(cco straat op dc Berglarco is
oaar hco gcnocod).

fohaoacrlJdenhulzcn zelt
was de cÊrstÊ rc.ldcrendc Rcctor
vaa Handcl el dc grotc prooo-
tor vao bcl gcoadc'oord. Hli
wordr hiet abulicvcllik psltooÍ
vaa Haudel ocnocod. H{l ltaat
oplctElcrd ii hct Gcocrt: do-
dcoÍcglstcr ah bcgravca 22 No-
vcobcr 1695--Joauocr 

vaa Dtlck was bckcnd
als orgclbouwcr. Hll wcrd bcgra-
vco 2l Maac 1695.

Dit is ou wcl het oudste orÈ
ginele docuocnt vao het Handels
archief. Op 16 Sept. 1709 was
bet rectogbuir co bet dak vao
hct pricrtcrtoor door braod ver-
eoclt. Gc.o soippct papicr wcrd
rit hct aróicÍ gercd. Klaatblllkc-
Itik. is f,ct htcdcur vaÍ dc kapcl
gcspaard geblcveo, aodcrs watco
ook dc zlialtarco (mcr dit docu-
ocot) io dc brand oogekooeu.

Drs. Ed. LoFFELD c.s. Sp.i

UIÍ: D6 Gêh€rtsê couiánt vu 14 nêi 1954
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wêrkzaanheden. De werklijst bevat Dlaatsnamen als TieL, Rot_terdam, Arnhem, Den Bosch, r s-Gra.renrnoe" , 

-Ëá.r, 
Ut"..frt, Wii_megen, Wiik bij Duurstede., Culenborg, àitf"rr"r. Helmond,en_Attcnaar. Zijn werk is- thans ";; l;'r;;;"ià., t" r,o"u.,) i'Culembors en Rotterdarn.. _als ook in tÍestza;;;-;u". zich eenorgel bevindt dat uit Edan afkoÍnstig 1". ,it;à."f het goed ge_conserveerde instrurnent van Culemboig(uit 121ó) is een over_

Juisela blijk van zijn neesterschap,,l zo *,".à-g"""r,.urru., inhet standaardwerk rDe orgerkunst 'in 
de rtr.a." ï."à."" '"." 

áizestiende tot de achttiende eeuw'r (5).
Mathijs Venhofstartt h,as allesbehalve onbemiddettt. Tn !274venarier f hij van fanilieleden van Ínoederskant het Hofgoed,dat is het pand waar thans notaris Verspeek woont. In 7?22trouwde hij rnet Ánna Bijnen, de dochter ';;; .;" zeer vermo_gende Valkensh.aardse valkenier, die een tientai jaren eerderde gerneente Genert een voor - die tijd gigantis"h b"d"ag lr"r,Fl 3O.OOo.- teende (6). De familie í..toï"t"ái_Si jnen Lreegín 7725 een zoon, naar die heeft 

"""ro.árii;f. niet erg langgeleefd.
Ongeveer een jaar nadat Mathi.is Verhofstaclt scheDen te Generthras geworden, overleed hij vrij plotseling op 6 april 1231.Áls orgelbouwer was hij toen mét'ri:" groituïu werk, voor deBroerenkerk te Nijrnegen ten harve. uËt ïoo" rr.i g'ootstê deerreeds 

-voltooide orgel zou worden afgemaakt en opgeteve.O aoo"de te Niinegen gevestigde orgelnakerïatfti. .,..rr'í.rrunter, dienaar wel wordt verondersteld van Verhof;tadt het vak leer_de (?).

P:.h.:duhre van Mathijs Verhofstadt hertrouwde rnet Ignatius vanDijck, geneesheer en schepen tu ceru.i. -m! 
la.,g zou Annahaar eerste Ínan niet overleven, want "i; .;;"; at in 1?3g.Twee dagen.na de beg'afenis van Anna rou.a- 

-tii- 
orr"reênkoÍnstvoor schout en schepenen. van. Gemert t.t .rag.iát.r, orgelge_reedschap van b.ijlen Mathijs bestemd rr""o. 

"!rr-ot ander l.roomdoelrt. Tot tenminste zeven jaar na de dood van VerhofstadtIijkt het orgelgereedschap kennelijk o"g"b""iti" r,th isl ge_bleven en wat er daarna mee gebeuráe i."o.rt"te.,a (g).Met de dood van Mathijs Verhofstadt liika -;;-;e" 
einrle teziin Sekomen aan de orgelbouhr te c.ru"l. DJ pàrsoon en ,etname hêt werk van verh;fstadt lreer oot 

- 
irr-iuï"c"*u.tu. uu_kend en in verschillende historische o"."ri.ii." van Genert
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werd telkens weer zijn naan genoend. In 198O schreef Martien
Verbruggen een heel bijzonder stuk fanil iegeschiedenis over
Thomas, Jan en Servaas Verhofstadt, de drie priesterbroers
van de orgelbouwer. onder de titel rrMis met drie Herenrr werd
het door de Heemkundehing uitgegeven als rrBusselke 5r, een
boekje dat eigenlijk te weinig aandacht heeft gekregen. I{ant
daarin woï'dt niet alleên een boeiende spiegel gepresenteerd
van het Brabantse priesterleven in dit tijdvak, maax door de
besóhrijving van de rol van Thomas Verhofstadt, dan deken van
Oss, als beÍniddelaar tussen de R.K. Kerk en petrus Codcte, rleleider van de Nederlandse Jansenisten (de Oud-katholieken),
is rnet dit Busselke ook een historische bijilrage van boven-
lokaal trelang tê boek gesteld. Ook ging cle figuur van Mathijs
Verhofstadt door deze publikatie nog meer intrigeren. Want
lag er nisschien niet een verklaring voor het feit waarorn de
roonskatholieke Mathijs zoveel werk leverde voor protestant-
se en/of oud-katholieke kerken, in het gegeven dat ájn pÍies-
terbroers, de, overigens niet terechte, naam hadden van te
syÍnpathiseren rnet het jansenisrne?
Of was het toch puur zljn orgelbouw, of wellicht een conbina-
tie van beide, die aansprak? lÍie zal het zeggen...
Met name voor wat betreft zijn orgelbouw en de plaats die die
innam tussen andere orgelbouwers, weten we met uitzondering
van een incomplete rrwerklijstrr, nog naar heel weinig...
Maar daar schijnt binnen afzienbare tijd verandering in te
konen, want:

Proefschrift over Mathijs Verhofstadt is op komst.
De belangstelling voor rronzerr orgelbouwer geldt niet alleen
de Gemertenaar. In het Genealogisch Tijdschrift voor Oost-
Brabant (1988, nr. 1) werden $e eensklaps geinformeerd over
een op handen zijnd proefschrift, door Ir. A.H. Vlagsrna (uit
Wolvega), dat a1s titel is tebdacht rDe Hollandse orgelbouw
in het tijdvak van de barokrr. We citeren vervolgens uit de
vragenrubr iek van genoemd tijdschrift:
rrEen van de belangrijkste orgelmakers uit die periode is Ma-
thias Verhofstadt, die van 76?? tot aan zijn clood in 1231 in
Gemêrt woonde en werkte. Van twee van zijn vermoedeliÈe leer-
lingen is de plaats van herkonst onbekend, evenals de zeker-
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Orgêlbouse! Mathijs verhofstadt voonde te c€nêrt
hee.l !idr oo het Ho!goêd I ecenó1êr de Larijase scnool.(zie bowen en rinksonder)
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heid of zij in dienst van Verhofstadt waren. Iiet gaat orn hero_dorus Schiffer die in l? 16 tot tweenaal toe zijn naam in eendoor Verhofstadt gebouwal orgel pladste, en om iheodorus Monsdie in Gemert woonde en in 1?06 àen orgel in de roonskatholie_
ke Catharinakerk van Eindhoven repareerde. De laatste was ge_
huwd rnet lrlaria Agnes Cox en liet vanaf 12O6 in Genert kinde_ren dopenrr.
Met deze vragen van VlagsÍna kreeg de orgelmakerij van Gemertopeens een veel bredere dimensie. l{ant Theodorus Mons was totdusver niet bekend als orgelbouwer, maar wel als een zeer ge_zien en vooraanetaand inwoner van Genert in het begin van deachttiende eeuw. IIij bewoonde het tot de verbeelding spreken_de pand rrKeisersboschrr aan de Oudestraat, aat evenafs ae wo_ning van Mathijs Verhofstadt, de tilaen tot àp de dag vanvandaag heeft weten te doorsiaan. De-afbeef din-gen alleen a1van Hofgoed en Keisersbosch kunnen de orgelboui van h,eleerte Geinert allure geven.

lÍanneer we in de Gemertse schepenprotokollen de naan Theodo_rus Mons tegenkomen, dan bfijkt deze persoon telkens met ze_kere achting te worden behanáeld en ai.ngeduirl ,.t tut a.ftigaandoende l|Sieur|l. Geen wonder ook wani Theodorus Mons wasde echtgenoot van de al even respectature -iort"o,.,*e 
MariaAgnes Cox, de dochter van de voormà.tige schoui van @mert,de meester in de rechten Johan Ambràsius éo*, ,ra.. *,1. inGemert zelfs een straatnaam is vernoend. De uii'Ae buurt vanAlden Biesen stanrnende rentmeestersfaniLie Cox bezat in Ge_nert veel eigendonmen. Behalve het Keizersbosch kunnen ge_noemd worden de als top-onien bekend gebleven rvàntngen ttoog_huis en De Poort in de huittige Or. fii5perstrait, .r, ,re"d",bezat de schout nog vele landèrij." ." ïàr,rirrute een tweetalboerderijen waaronder de zogenaarnde r,rije hoeve De Wouw, opde Doonhei (9). Uit bovenstàantte op"on ïr,g zai áuiaeqt ziSndat schout Cox en bijgevolg zijn kinàeru" 

"ï;t *,u.i.rr. nér, ,oo'treedt in de voetsporen van z[jn vader en wËrdt meester in derechten, een andere zoon wordt rentmeester van de commandeur
IT ftr:"tr. een_derde en vierde zoon worden priester van wieèen omstreeks 1Z2O president bfijkt te zijir van het bij deUniversiteit van Leuven gevestigdó Duitse Oide Cotlege (1O).

Theodorus Mons, schoonzoon van Schout C
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l{anneêr we bovendien zien dat bij de cloop van het tweede kind
van Theodorus Mons (16 januari 1ZO9 te Gemert ) als peetoon
r+.ordt verneld een priester Arnoldus Mons, darl blijkt áat ookde^faÍnilie van dezê orgelbouwer net als áie -r..r, Uáthi;s Ver_hofstadt, riik gezegend was net priesterzonen. Opnerkenswaardin dit verband is zêker ook het gegeven dat meàster Jan vanDijck twee priesterzonen had. BÀiàen studeêrden te Leuvenr.
é6n werd priester van de Duitse Orde, cle anáer 

-pr 
lesterAmrt

aan de Latijnse School te Gernert (11).
Van het bestaan van een Theodorus Schiffer is tot nog toe inGenertse archivalia niets gebleken. Zou deze p"r*oon misschiennet Theodorus Mons vereenzelvigd moeten wordàz

Het bovenstaande zal nenigeen erg nieuwsgierig gemaakt hebbennaar de vraag of in het begin van de achtti.r,aà 
"",r* nu uer_kelijk rond de figuur van Mathijs Verhofstadt zich zorn lfl,ing

van 
-orgelbouwers heeft geschaard,, dat met recht gaaroken kanworden van GêÍnert als een centrum van orgelbouwers.

fn.de orgelliteratuur zijn Mathijs van DevÀnter (te Nijnegen),Mathijs dê Crane (te Culernborg) en een figuur als paulus van

Gloeiend nie erra naar fschrift van Vl

-17s-



Eiisdonk uit de regio ( Bakel/Ite lnond ) al wel eens genoêmd als
de ene keer navolgers, de andere keer als leerlingen van Ma-
thijs Verhofstadt. Het biizonder arbe idsintens ieve onderzoek
van de uit de achttiende eeuw bewaard gebleven en over heel
Nederland gespreide orgelbezitr lr'aar Ir. VlagsÍna is in gedo-
kenn zal niet alleen een uitbreiding van de rrwerkliistrr van
Verhofstadt opleveren, maar zal zeker ook een veel beter en
vooral een meer gefundeerd inzicht geven in de waarde en het
belang van de Gemertse orgelbouw.

Het begint er in ieder geval oP te lijken dat een nieuh' entot
dusver cleels onbekend en deels onderbeticht facet van Generts
geschiedenis gestalte gaat lc'iigen. Kort geleden werd in dit
tijdschrift nog oneler de aandacht gebracht de uitzonderings-
positie die Genert innan, ten opzichte van het haar omringen-
de Generalite itsland r voor wat betreít de ontwikkêling van de
koorzang gedrrende de zeventiende en achttiende eeuw. F,en en
antler kon duideljik in verband worden gebracht met de bijzon-
dere status van Gemert als Vriie Heerlijkheid onder soeverei-
niteit van tle katholieke Duitse Orde (12). In ze]rgre zin zaI
<lie bijzontlere status van Gemert ook van belang ziin geweest
voor de ontwikkel ingsmogel i ikheden van een Gemerts. orgelbou-
wer. Dat een katholiek ontlernener in die bedriifstak in tlie
periode juist in protestants Nederland zoveel afzet vond, zal
nietternin nenigeen verbazen. Een reden temeer on reikhalzend
uit te zien naar de reseaxch van ir. Vlagsma...(13)

F,n waarorn zouden we niet ook rejkhal zend gaan uitzien naar de

restauratie van het orgel uit de Handelse kerk. Het is in de

geneente Gemert het enige overbliifsel dat aan de hier beoe-
fende orgelbouw van weleer her innert. Het is bovendien een
instrument, teruninste voor wat betreft de vroeger lichtgroeire
hoofdwerkkas, die behoort tot de drie oudste orgels in Nooril-
Brabant (14).

-tt4-



Ig(/If,N:

(1) RijkEarchiêf 's-BoÊch, cemêrt, R12? folio 60,
(2) I'í.H.J. PenÍrings, Dtaau$ kerk in tt nieuv. 19??. p, 30-31.

N.B. nier is geschrêvên dat Jan van Dijck het orgêl rnaakte in 1?OO.
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Laurens Keizer en hêt Duits Orden6 College te Leuven ir: cenerts
Iteen, 19a6, p.37-46.

(11) H. Bots e.a.r Noordbrabantse studentên 155O-1?5O, Bijdr. tot dê
Geschiêdenis van hêt Zuiden van N€derland, DL. 44, hLz. 262.

(12) À. Ott€n, Koorbisschop en Koorzang, in: ceeerts Heeu 1988, p. 1OO-1O?.
(13) uHet is nij een getroegen, dat de Heenkundelring v-dn Cenêrt uitziet
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