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Mathias,of llathijs Verhofstad werd. te Gemert gedoopt op 16augustus.1677. Hii was de jolgste, 1Je en laatete, zoor van depresidents ehepen Peregrinus VertroistàA en Ofste'Siri;tosch. Hi;huwde ln:ra van Sijnen van een bemiddelde fanirie uit valkr:is-waard (Riethoven), welke rond .1 
?OO e"fa Jti""íáe, ool.: aan degeneente Genert. Uit dit huwelijk ki", 

"un 
lciná-_roort, peregri_

nus, gedoopt te Genert op_11 april 1720, die;orrg,o"t zíjn ge_stonren. lrtathijs stierf plotseiirrg op S'"iiit"iill en nerd. deíoe daaropvorgend.ê te Genert vanà t' Liii -r.siaeotie 
aan deSchoolstraat bêgraven.

, ^0:"T 
de. nal-atenschap van goed en goederen van l,4athi js Ver_hofstarl onts.tond een gescl-il tussen Igiatius van lijkr- genees_heer en sclreper te Genert, 2e echtgenóot o.o erro, BÍjnen, ener-zijds en de fanilie Verhofstad anAËrzi.;as. fi.f ae overeenkonstvoor schout en schepenen van Gemert, geáateerd"op 24 naafi 113g,

?_{:g:f na de begrafenis. van lnna vai ni;nen,wera het nagelaten
ORêEIGEREEDSCHAP van llathijs Verhofstad tuui"*A ,,.,roo, een ofander rruoom doelr'. Volgens de acte van de schepenprotocollenvau Genert dd. 1? maart 1758 is ait overgeáraglo .un de Eerw.Heer DÍonysius var. den El-sen, genoemd ,""ïo"-Ëo de Latijnsche
7:1":11_Ui"^"ich. daarvoor verbónd jaarLíjks rond Sint r4ath_ijs\z+ Íebr./ Z H.lvlissen te celebreren en na zijn dood te doen cá_lebreren; voor de kosten hiervaD wexd. een stuk land gereser_
veerd.Wa.t nedien het 1ot is geworden van voornoend orgeigereed_schap is nlj niet bekend.

. -Wat 
betreft de orgels door Mat].ijs Verhofstad gebouwd, zj-jnnijn gegevens nog laag niet compleet. Uie" .roigt "rt lt hebkuanen ontdekken.

,,,,I1 d: grote_of Barbara-kerk te Culenborg (Hervornde Gemeen_te,, bevandt zich het grote of 'rVerhofstad_orge1,,, gebouwd ia
171 9 en_op 2J iu\i 1?1 9 ingespeeld door orgarrist Johan l,IillenGrane. Eet werd. in 1911 gerestaureerd roet otiiciële i-n gebruik_
nartr_e op 1 jurri 1971 staande een speciaal concert door dé orga_nist_van*de kerk Bert Lassing. OvËr dit o"gel sch"i.ift fl.A.Ven_Íe/lLor veeters in het boekwerk "De Orgelkuast" (tgtt ): ,,Bet
goed geconseri/eerde instnrment van Culenbórg is een overtuigendbêwijs vsr zijn ( Ii,tatld js V. ) ,eustersch"p;:' -'

In de Paradijskerk te Rotterdam staat een ander orgel van
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Matlr-i j s Verhofstad, geconstrueerd. in 1720. Deze kerk is sind.s
1728 een Oud-Katholieke kerkr maar waarin vanaf 1968 ook de
Roons-Katholieken hun diensten vieren. Deze rnooie, stennige kerk
is gelegen aan de Ni-eula'e Binnenweg in d.e Westersingel--buurt r niet
ver van het Muserm Bolmans. In 1774 getuigde d.e Goudse organist
Joaclr-in Hess in een boek over kelrkorgel"s in Nederl-and en Dilits-
land.: rrHet orgel in de Roonsche kerk, genas.nd rrEet Paradijsrr, is
eên zeer fraai orgel en het beste hetwelk nijns weetens in de
Roonsche kerken van ons Nederlaad. gevond.en wordt.tt De Vlaanse
houtsnijder Pluskens naakte het front en de beeltenis van David
net de ha"p voor het orgel. In 1857 gerestauïeerd rooest hetr net
stelur van Ilrlomrnentenzorgr opnieuw worden herzien en aangepast
aan de vertuarning van d.e kerk.
In het Doopsgezind.e kerkje van ïestzaan (NE) staat nog een
klein, nooi orgel door líathijs Verhofstacl geboulrd in 17í8 voor
de kleine kerk va.n Edan.

Er worden nog orgê1s verneld vaa Mathijs Verhofstad in (nees-
tal- ?rotestantse) kerken van Utrecht, Zaltbonmel, Niinegen, Tiel
.. .., het was rne echter niet nogelijk d.e instrumenten na te gaan

evenmin als de exacte plaatsen. llisschien vóór 'een volgende ge-
leger:Ïreíd nijoerzijds anderen de nodige ondelzoekingen kuÍmên
cloen en eventuele infcrsatiês geven.

Met dark aan l.ï.Verbruggen(Son/Breugel )en trb.Vertrofstaa (l' aan)
voor verleende hulp en belaagsielling.

Pieter Verhofstad
22 septernber 1 976.

BOE]GN EN TIJISCIMÏTTEN IN EET BEZIT VÀN DE EEESIKUNDEIGÏNG IIDE

KOI',[{ANDF,RI J GEIY]MTÍ .

In de Loop van de jaren is onze Eeenkundebing in het bezit ge-
konen van een aantal- boeken en tijdschriften door rsiddel van
abonnenent, rrrilmrnmers, aarkoop of schenking. Ïn de iaarversla-
gen vair de laatste jaren is daar regelmatig nel-ding van genaakt.
Voor een goede regi-stratie triervan is een ruilote nodig'waar deze
ber'Íaard. en geraadpleegd kunnen worden. We hopen naar, dat deze
ruirnte niet al te lang op zich zal laten wachten.
Ilier volgt dan de lijst.
3j-jdragen tot de Gesclriedenis van het Zuid.en van Nederland.


