
''MORTEL ONS f)QPPII

boekbespreking door Ton Thelen

"Mortel ons dorp", een aansprekende titel van een boek dat in alle opzich-
ten het gemeenschapsleven in al zijn schakeringen en kwaliteiten tot uit-
drukking brengt. Het is geen geschiedenis van het begin tot het end, maar
een kaleidoscoop van personen, gebeurtenissen en belevenissen, die oveÍ-
zichtelijk gestructureerd zijn in een aantal themagroepen.
De illustraties zijn zeer gevarieerd, van een goede kwaliteit en op een
levendige wijze door het boek heen gesftooid, aangevuld met vÍolijke
tekeningen. De lay-out is verzorgd. IllustÍaties en tekst vormen een harmo-
nieus geheel, dat tot kijken en lezen uitnodigt.
Goed gekozen is voorts het moderne omslagontwerp, waardoor deze
dorpsgeschiedenis alles bij elkaar genomen allerminst stoffrg aandoet.
Ingekaderd in een groter geheel, springt Mortel eruit met een ftisse Heur,
waardoor al bij de eerste oogopslag wordt onderstreept dat Mortel een
bruisende en hechte gemeenschap is die bij de tijd wil zijn en dat in de
inhoud van het boek overvloedig toont.
Vele namen en feiten passeren de revue, zonder dat het lezen vermoeiend
wordt. Je kunt gewoon op elke plaats beginnen. Het is een 'boek van alles
wat', waarin iedereen iets van zijn gading kan vinden. Door deze vorm, die
nadrukkelijk is gekozen, is het boek ook toegankelijk voor hen die niet tot
de Mortelse gemeenschap behoren of daarmee geen bijzondere banden
hebben.
Het neemt in de reeks dorpsgeschiedenissen een bijzondere plaats in, orndat
het niet het geijkte patroon volgt van het historische tijdsverloop, maar
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bovenal een belevingsgeschiedenis wil zijn, doorspekÍ met tal van verhalen
en anekdotes die in een stÍakke geschiedschrijving moeilijker hun plaats
kunnen vinden, maaÍ niettemin voor het eigene van een gemeenscháp zo
typerend zijn. En dat wil het boek vooral zdn: een boek van Mortel ons
dorp.
Zo'n vijftig medewerkers hebben aan dit boek een bijdrage geleverd. In
belangrijke mate konden zl steunen op het jarenlange voorwerk van Koos
van der Heijden, die met veel overgave en zorg vergaud en bewaard heeft
wat Mortel zo eigen maalÍ. Het pleit voor de redactie dat zij uit het grote
en veelzijdige aanbod een geheel heeft weten te scheppen, dat zoals het
voorwoord aangeeft, uitnodigt om met een glimlach te lezen en te bekijken.
In overleg met HeemkundekÍing "De Kommanderij Gemert" is het boek
opgenomen als deel 17 in de reeks "Bijdragen tot de geschiedenis van
Gemert". Door zijn afi*,ijkende opzet en formaat is het een wat vreemde
eend in de bijt, maaÍ wel een die kwettert om het hardst. Jammer alleen dat
niet gekozen is voor een harde omslag, dat zou de hanteerbaarheid ten
goede zijn gekomen.

De prijs van het boek bedraagt /. 19,50. Het is te koop bij de ,,stichting

Stuurgroep Mortel", SpÍenkstraat 25, 5425 yV Mortel-Gemert, of bij
Heemkundekring "De Kommanderij Gemert", Wijst 185, 5422 BV Ge-
mert, en geregistreerd onder het lSBN-nummer: 90-73621{4-06. Het is
ook te verkrijgen in de Heemkamer.
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