MARTINUS VERHOEVEN TE MORTEL
(+ 1s27)
Pater lgnotus.

llfartinus Verhoeven, geboren te Udenhout in 1852, pastoor van
^'^De Mortel (Gemert) reken ik ook tot de schoon pastoors. Gij

ziet, mijn helden en favoÍieten zaten allemaal op kleine plaatsjes.
Dat moest natuurlijk wel, want alleen naar kleine plaatsjes werd ik
gestuurd en stadsarbeid werd me niet toevertrouwd. Slechts één van
de parochies, waar ik nogal eens kwam, had een kapelaan. Dat was
Ravenstein en daar waren er wel twee. Gij merkt ook aanstonds, dat
mijn oversten mij zorgzaamhielden in de omstreken van Velp en tot
die omstreken moet ik noodgedwongen mijn "memoires" beperken,
gelijk ik dat ook doe tot het eerste triennium van mijn assistentieleven 1907 - 1910. Want toen werd ik verplaatst en ging ik buiten
Brabant wonen. Naar De Mortel, dat was wel de grootste apostolische reis, die ik had te maken en die maakte ik nogal dikwijls, want
de pastoor daar was mijn heerneef en De Mortel -zo dachten pateÍ
Accursius en zijn opvolger- was ook nog al niet zo bijzonder groot.
Pastoor Verhoeven heeft van 1898 tot 1904 in Overloon gestaan. De
finantiëlè toestand van de parochie was er in die tijd niet iooskleurig
enhad behoefte aansanering. En hij is in diejaren gesaneerd.Ikweet
het uit de beste bron, dat de pastoor met zijn eigen geld grond heeft
aangekocht en die heeft laten bewerken en laten bebossen en daarmee een bronnetje heeft aangeboord, waaruit,het kerkbestuur van
tijd tot tijd kon putten.
Qp 27 December 1903 stierf de pastoor van De Mortel Jacques
Vermeer. Hij was ook een Udenhoutse van geboorte, maar daar
heette hij Kobus Vermeer. Hij was plotseling doodgebleven op een
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felicitatie bij de brgemeester van Gemert. Zijn dood gaf een hele
consternatie in de parochie en de slag was des te zwaa;der, omdat
pastoor Vermeer bezig was met de bouw van een nieuwe kerk. De
fundamenten er van waÍen iuist gemetseld. De bisschop van Den
Mgr. Wilh. van de Ven zatíet 't geval ook lelijk à de maag.
Posch,
Wie zou de kerk af g_aan bouwen? Monsèigneur schrèef een briefj?
aan de pastoor van Overloon en verzocht hem eens op het bisdom
te komen.

P,,\TER T6NOTUS

De schrik sloeg me in de benen, vertelde de pastoor later, want hij was nog nooit bij
de bisschop ontboden. Maar
hij was zich gelukkig niet bewust, dat hij heel erg had
misdaan.
De bisschop ontving de pas-

toor buitengewoon hartelijk
en zette helemaal niet het
gezicht van iemand die een
standje gaat uitdelen.
'Tinus", zei hij, "wa is me da
doar een panne in De Mortel!".
'Ta Monseigneur, dat is nog
aI erg. Zo ineens dood op
een visite en buiten de pastorij".
"Ja", zer de bisschop, "estote

parati, weest bereid. Kobus
zal 's mergens in zijne preek
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ook wel nie gedocht hebben,
dat ie er 's aovonds nie meer
zouzijn. Marvur den aÍbouw
van de kerk is 't ook heel erg.
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Ik weet nie, wie ik er vur benoemen moet".
"Ik zou er ook zo direkt niemand vur kunnen noemen ofvinden", zei
de pastoor.

"Noemen of vinden, zegt ge, mar da's een groot verschil. Noemen
kan ik er wel enen, da's gemakkelijk genoeg, mar ik weet nie, of ik
hem er ook wr vinden kan".
"Dan mar proberen, Monseigneur. Proberen is 't naste. Zoekt en gij
zult vinden".
"Nou dan probeer ik het subiet en dan noem ik jou".
"Dan zoekte nogal nie wijd, Monseigneur en dan zoekte ook nie
hoog".
"Mar toch hoog genoeg en ik heb er ook zat over nagedocht en wr
gebid. Wa denkte, zou'k nou vinden?".
"Nou, Monseigneur, as gij denkt da ik da kan, dan wil ik 't genog eens
proberen, mar ik ben er toch wel een beetje bang van".
"Bang....? ik niks en dan za'k mar denken da'k ben geslaogd. Ik
benoem oe bij dezen as pastoor van De Mortel en geef oe eervol
ontslag vur Overloon. En dan motte van middag bij mij blijve éte,
want ik kan nie zegge, hoe blij da ge me hebt gemaokt".
'Tinus" bouwde de kerk af volgens de goedgekeurde plannen, hij
kleedde ze later inwendig mooi aan volgens eigen plannen onder
voorlichting van de architekt.
Pastoor Verhoeven was enig kind. Zijn moeder is vroeg gestorven
en hij heeft ze nooit gekend. Zijn vader, de wethouder van Udenhout, is zeer oud geworden en heeft een halve eeuw als weduwnaar
geleefd. De laatste tien jaren was hij stijf van de rheumatiek en zeer
hulpbehoevend. Maar hij had een puike huishoudster en verzorgster
in Mie van de Voort. Op de avond van vaders begrafenis zei de
pastoor tegen Mie: "Mie, Vader hee oe niks nagelaote, maar wel
heeft ie honderd keer tegen me gezee, Tinus, zurgt toch, da ge Mieë
goed bedenkt. Ik ha gedocht um oe ....zoveul gulden te geven. Hier....
ik weet ook nie of 't genog is. Nou zullen ze van allé kaanten wel
vraogen: wa hedde van de pastoor gehad? Dan heb ik nie gère da ge
de som nuumt. Wel kunde gerust aon iederendeen zeggen, of 't óe
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mee- of tegen is gevallen. Da is oew rècht en dan hoefde me nie te
spaoren, mar de som moste aan niemand zegge".

Mie is van alle kanten met de waag bestormd en antwoordde aan
"iederendeen": "'t Is me zat meegevallen, buiten alle verwochting
meegevallen", maar de juiste som kreeg niemand eruit. Voor zijn
eigen dienstboden Sien en Piet van Dijk liet de pastoor bij zijn doód
zoveel achter, dat de beide gezusters daarvan 20 jaar lang in Tilburg
mooi en onbekommerd hebben geleefd, zelfs in de dure oorlogsjaren. De pastoor was de socialistische minister Drees een kwart eeuw
voor met een ruime voorziening voor de oude dag.

Pastoor VermeeÍ met zijn kapelaans (?) in de pastorietuin. Op de achtergrond
de oude Mortelse kerk.
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De pastoor had in zijn kleine parochie niet heel veel werk, maar hij
beoefende op voorbeeldige wijze het apostolaat van het gebed. Elke
morgen, zomer en winter, was hij om half zes, uiterlijk kwart vóór
zes in de kerk, het kon zo koud zijn als 't wilde. "Aander mensen",
zei hij, "motten toch ook vruug in de kaaw". Daar bad hij zijn
morgengebed, deed er dagelijks de kruisweg en hield er geruime tijd
meditatie. Na de Mis gaf hij een klein uurtje godsdienstonderricht,
waarvoor de kinderen, als het koud was, in zijn huiskamer kwamen
bij de kachel. "Vur mij was die kaaw nie zo erg. Wij zijn er op gekleed
en geluud, mar vur kender is 't in de kerk veuls te koud. Dan haolt
het niks uit ook nie. En dan na de katechismus ben ik klaor mr heel
den daag. Alleen nog mijn brevier..." Toch haalde hij de meditaties
van Petit en Chaignon nog al eens voor de dag en met teksten daaruit
schermde hij voortdurend.
Zolang de pastoor nog te bouwen had aan zijn kerk had hij van zelf
wat bezigheden, praat en afleiding.
"Mar toen de kerk klaor was, ha 'k niks meer te doen". Verenigingen
en vergaderingen had hij niet, want boeren en arbeiders waren
aangesloten bij de organisaties van Gemert.
Geleidelijk aan begon de nieuwe kerk van binnen er al mooi uit te
zien, maar gebrandschilderde ramen in het priesterkoor ontbraken
nog. De herder meende, dat de parochianen daartoe konden en
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dienden bij te dragen. Met nieuwjaar hield hij hun dat voor als een
eretaak van allen. Hij stelde voor dat de zelatricen wekelijks of
maandelijks een bijdrage zouden ophalen en voegde er bij: "Wat
jullie dan samen hebben gegeven op 't eind van 't jaar, dat geef ik
ook".

Dat plan was aardig, maar niet oorspronkelijk. Hij had het overgenomen van pastoor I-ouis van den Bosch in Denekamp, die ook een
Udenhoutse van geboorte was. De zelatricen gingen ijverig rond, de
mensen gaven gul en met pleizier.
Volgend jaar l januari geeft de pastoor een verslag van de opbrengst
er zegti "Beminde Gelovigen, ik prijs uw ijver. Ge hebt het me zuur
gemaakt, maar ik geef er het mijne bij. We schieten al goed in de
richting, maar we zijn er nog niet. Ik stel voor: nog een keer op
dezelfde manier. Wat jullie geeft, dat geef ik ook weer".
De kerkgangers kijken elkaar eens aan en glimlachen. Na de dienst
zeiden de boeren tegen elkaar: "We motten het 'm potdomme deez
jaar nog eens veel zoerder maoken en eens kijken wie da het langste
volhoudt".
Het volgend jaar werd weer een haarfijn verslag uitgebracht: "Dierbare parochianen, ik leg mijn gave weer bij de uwen en dan zijn we
over de benodigde som heen. Maar dat is nie erg. In onze nieuwe
kerk hoort de oude preekstoel toch ook nie thuis. We moeten er enen
hebben, die bij de kerk past. Ik stel dus voor, alle goei dingen in
drieën. Jullie geeft nog 'n keer, maar (en hij verhief zijn stem): Mij
wordt het te zuur, ik doe nie meer mee".
Hilariteit, knipoogies en lachen in de kerk. Na de Mis uitbundig
gelach en gepraat: "Da heet ie er daor efkes goed afgebrocht". Maai
ramen en preekstoel kwamen er en zijn een sieraad voor de kerk en
ze zijn een sieraad voor de offervaardige gevers.
Eens kwam ik in De Mortel op 16 Januari voor het patroonsfeest en
het octaaf van Sint Antonius abt. De pastoor onwing me met de
uitroep: Groot nuuws, ik heb hier werkstaoking gehadi'.
"Werkstaking?" woeg ik.
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"Ja, de misdienaars hebben gestaokt. Ik geef die jongens mee nieuwjaor altij.iets.-'t Schijnt, da 'k elk jaor aón ieder-'n riksdaolder gaaf,
da weet ik zelf nie meer. Mar dees jaor gaaf ik ze na de eerste-Mió
elk ene gulden lkzaag-wel, da ze vremd ópkeken, mar ik ha nergens
geen erg-in Mar vur de leste Mis kwamen ze nie en bleven biihet
hekvan de kerk staon drentelen. Aanders waren ze altij op tijd én ik
liet ze roepen. Mar nee hoor, ze kwamen nie. Ze kondeï het vur ene
gulden nie langer doen en net as overal, de patroon mos het loodje
lijen en bijdokken. Daarmee was de staoking opgeheven en zondér
rancunemaotregels marcheert alles weer goed".

De MoÍtelse pastorie met daarnaast zichtbaar de toren van de voormalige kerk.
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Over arbeidsloon en staking gesproken: In 1915 of 1916 moest een
van onze paters de pastooÍ gaan vervangen tijdens zijn retraite. De
pater had op straat wel eens staanpraten metvoerlieden, die dag aan
dag meterhout haalden diep in de Peel. Met halve wachten werd het
hout naar de harde weg gereden en daar afgeladen. Eindelijk werd
de kar zo vol mogelijk geladen en naar de trein gebracht. Die arbeid
duurde van's morgens 4 of5 uur tot half in de nacht.
"Dan verdienenjullie natuurlijk ongeveer een dubbel loon", meende
de pater.
"Nee, nee Paoter, geen spraok van. Bij onzen baos is enen daag enen
daag en is een loon een loon. Soms motten we met pèèrd en kar
wachten rijnen naor Venraay en Venlo en maoken we daogen van
20 uren, mar geen cent meer loon".
De pater vond dat onbillijk en onrechtvaardig en zei: "Da kan er nie
mee deur. Het is in strijd met elk begrip van rechtvaardig loon en in
strijd ook met de waardigheid van de mens".
Die taal werd door de voerlui uitgebuit en overal verder verteld. Het
eerste wat de pastoor bij zijn thuiskomst te horen kreeg was: "Zo
praotte dieë paoter".
"Ik heur het al", zei de pastoor, "we hebben genen bruinen mar enen
rooien paoter gehad. Hij maokt hier mar socialisten en kan voort
wegblijve, al is ie honderd keer mijnen heernèèf'. Doch onder vier
ogen en onder geestelijken sprak hij heel anders. "Ik ben toch heel
blij, dat het eens gezee is, want het kan er zo nie mee deur".

In de straten van Gemert werd de pastoor eens aangesproken door
eenjonge man: "Pastoor, kende me nog? Ik ben die en die en heb in
Zeelst nog katechismus van oe gehad".
"Kijk, kijk en hoe maokte 't jongen?".
"Goed, pastoor. Ik zij getrouwd en heb drie kiendjes. Mar nou is
ergistren mijn pèèrd zo mar ineens doodgevallen in de kar".
"Da's erg en hedde al ene nuuwe?".
"Nee, ik weet er wel ene staon en enen goeie. Ze waogen 'm 300
gulden. Ik zal 'm wel vur 'n tientje minder krijge, mar ik durf nie te
bieën, want ik hè geen geld".
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"Die motte kope, man, ik schiet het geld wel veur. Koopt 'm mar
gaauw en kom me eens vertellen wat ie hee gekost".
Drie dagen later was de man op de pastorie. -k Heb 'm gekocht,
pastoor vur 285 gulden. Mèrgen wordt ie geleverd".
"Dan bofte, man, want ik had 'm zo bij mijn eigen al aonvèèrd vur
300 gulden. Hier hedde 300 gulden en nou mag niemes daor iets van
weten dan alleen oew wouw". En hij voegde er bij: "Oew pèèrd is
oew halve kostwinning en oew kostwinning is oew half gezin. We
laoten wr 300 gulden toch zeker een mooi gezin nie zinkèn".
Tijdens mijn assistentie onder het octaaf van Sint Theunis kwam
dokter Timmers uit Beek en Donk eens op de pastorie. "Pastoor, met

Gezicht op De Mortel na de bouw van het nieuwe kerkgebouw.
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sle zleKe
die
zieke oaar
daar en oaar
daar wrl
wil het maar nle.
nie. Ik
lk kan die maag nie aan ,t
werken.frijgen. We moesten het eens proberen met eerifles goeie,
ouwe wijn".
"lan begrijp ik al wel, da ik_"e zal meugen leveren en da,s goed, het
zal gebeuren", In de namiddag na hei l_of en het verereir van de
relikwie van St. Theunis zou hij2elfze gaanbezorgen en hij zei tegen
me: "l-oop eÍkes mee". Hij daalde af in2ijn kelder-en bractrt een zéer
fijne, oude fles mee in de ene hand en in de andere een fles cham_
pagne. 'As ouwe wrjn goed_is, zal champagne nie verkeerd zijn, mar
nog veul béter en daorwordt wr mindei dingen wel eens charipagne

geschonken".
De twee flessen bleven om een of andere reden ,n half uurtje op de
schoorsteenmantel staan bij de warme kachel. Toen stoptjde pas_

onder.zijn dikke winterja_s en wij op stap, de weg op in
1o-o1ie.pei{e
d-e richling
Tien meter voor ons liep een o:uO mïnnet3e óp'ziln
_B.akel.
klompkes hijgend voort.
Twee vrachtauto's van de dekenfabrikant De Wit in Helmond reden
ons al aanston9-l. tegemoet en achter ons kwam e"n
*ági"
aan€etoeterd. Wij, op zlj..fk tot aan de berm van de weg, de pastËoi
halt ln de sloot en het oude mannetje helemaal in de sloót. Ailes liep
zonder ongelukken af en alle drie kwamen we weer op d" *"g
nu
bij elkaar, bekomen van de schrik.
"n
,'da
Morteltje, da Morteltje, da
nastoor'', zei de ouwe man,
,]t{1$reer
rs toch wa veraanderd".
'T,a'', zei_pastoor. "'t Is verdikke oppassen en uitkijken',.
waor, mijnheer. pastóór, ge kent den Moitel mee zijn
tïn
zijn auto's en zijn witte bloeskes nie meer terug. Klein
"I:1:"l,jk
ï.:n compleet waor,
Amsterdam,
klein Amsterdam".
Met ons drieên sukkeldenwij nu langzaam een eindje verder tot onze
weg links afsloeg, een zandwêg op ei de bossen in. bpeens horen
we
rets en de pastoor schrikt danig. Door de warmte wai de
chu-pugni
aan 't werken gegaan. De stóp hield het goed maar de fles ias
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gebarsten en het kostbare vocht stroomde weg.
"Hier drink, drink", riep de pastoor, maar meteèn dronk hij zelf al en
verslikte zich deerlijk. Benauwd en hoestend slingert hij dê fles weg
tussen twee struiken en zei half verstaanbaar: "Hier, jullie hebt nog
nooit champagne gehad, zuipt nou mar".
Toen hij was uitgeioest, waren zijn eerste woorden: "We gaon naor
huis, een aander fles haolen. As gij die dan alleen weg woiudt brengen, maar vurzichtig en in een valiesje. Geen twee fleisen kapot',.
_ret gebeurde zoals de pastoor verlangde. Hij leerde mij hoè ik de
fles moest ontkurken en ik speelde het klaai, doch ooli weer niet
zonder ongelukken. Het voornaamste van de hele geschiedenis was
echter, dat de maag van de zieke op de champagnè en de wijn aan
het werken ging. Van geen enkel fles wijn heeft de pastoor ooit
zoveel pleizier beleefd. "Heernèèf', zei hij, "de zieke wordt goed
beter en gij viert oew naomdag vandaog. Op de zieke en opjou vátten
wij vandaog saomen ook een half flesÈe cÉampagne".
Herhaaldelijk en bij allerlei gelegenheden zei àe-pastoor: ,'Ik zij mar
enen ouwerwetse en kan met de nuwerwetse heren zo nie meeráee".
Doch als eenmaal ook voor de pastoors de echte en enig goede
maatstaf zal worden aangelegd èn de laatsten de eersten állen
blijken en de eersten de laatslen zullen zijn, dan bestaat er grote
kans, datde Engelen in de oordeelsdag tegèn een of ander niàwer_
wetse-zullen zeggen; "Opzrj een beetje, maák plaats voor de ze, daar
komt het ouwerwets pastoorken van De Mortel aan".

Noot:
"Schoon Brabants Pastoors', was oorspronkelijk een reeks verhalen die als feuilleton verscheen in de SlJansklokken (Bisdomblad) in de periode september oktober 1949. Pater Ignotus is waarschijnlijk een pseudoniem voor pater Fabia_
nus van de Ven uit Udenhout. Het waren een vijftal verhalen over pastoors
in
enkele Brabantse dorpen t.w. St. Hubert, pastoor J. Baselmans; Katwijk aan
de Maas, Ant. Pessers; Heumen, p. Goossens; Overasselt, L. van Esch en De
Mortel, JVÍ. Verhoeven. De begeleidende illustraties zijn waarschijnlijk van
Frans Mandos. In juni 1950 werden de verhalen als bundel (,lS pagina's)
uitgegeven door G. Mosmans en Zn. te ,s-Hertogenbosch. (Met dani àn Koos
van
der Heijden, Mortel, die het verhaal ons ter beschikking stelde en Cees van
den Bersselaar, Udenhout, voor de waardevolle informátie.)
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