
weer omhoog te komen. Ook groeide -er veel wilgenhout.
Ergens zag ik een stuk of tien mini-knotwilgen in een
groepje bij elkaar staan. Bred.e en smalle kreken kwamen
op onze vaargeul uit, d.ie op sommige plaatsen zo smal
llas. en zulke scherpe bochten had, d.at d.e rrgrote vogeltl
waar wi-j op zaten .maar nauwelijks ged.raaid. kon komen.
De tegenliggend,e bootjes drukten zich dan vast tegen d.e

kant aan en d-e opvarend,en hield.en het riet stevig om-
klend. q4 geen d.uimbreed. verd.er d.e vaargeul op te gaan
en niet tegen d.e grote boot te botsen. fn d-e verte za-
gen we op een gegeven moment d-e Moerd-ijkbrug liggen. Er
was een natuurreservaat, een broed-plaats voor vogels;
d.aar stond. ook een hutje voor d.e vogelwachter. Zo zag
je ond.erweg ook een eend.enkooi. De meest voorkomende
vissoorten zijn voorn, brasem, baars en paling. IIet ge-
tij dat er nu nog is, heeft een verval' van twee meter
0p het einde van de rondvaart zagen we van d.ichtbij d.e
grote electrische centrale van Geertruid,bnberg. 0m half
twee voeren we d.e haven van Dimmelen weer 'binnen en
gin5;en we kijken in het restaurant of daar onze honge-
rd.ge magen gestild- kond.en word.en. Het was er te druk
zod.at we a11een onze dorst gelest hebben. Ond"brweg heb-
ben we toen maar aangelegd voor steviger voed.se1. Ond.er
een meer bewolkte lucht red-en we naar huis vo1 blijven-
d,e ind.rukken van d.e Biesbosch.

Zr. Moniea.
ENKEIE LEDEN VAN DE FAMILIE VERHOFSTAD

De Gemertse Norbertijn, P.Verhofstad., d.ie aI vele jaren
in Brazilid werkt en nu voor enige v,reken cp vakantie is
in Gemert, heeft een stamboom gemaakt van zi:jn familie
Hij maakte hierbij diverse aantekeningen, i,raaruit het
volgende is overgenomen.
De naam Verhofstad. komt al voor in d,e 1Je eeuw. Tijd"ens
de slag bij Woeringen in 1 228 moest Jan I van Brabant
verscheid.ene malen van paard. verwi-sselen. Een d.er paar-
den was van Arnoud Verhofstad..
De oud.ste stamvad.er, d.1e bekend. is, was Herman Verhof-
stad,die leefde rond 1500.Hij had een zoon Godefridus,
die begin 1500 trouwd.e met Peternel Jan Thijssen Hau-
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braken, een dochter 'van een bierbrouwer uit Mter1o. Ze
had.den een zoon Peregrinus, d.ie omtrent 1520 in Veghel_
werd- geboren en ald.aar 2 febr.1555 ls getrouwd met E1s-
ke Strijboseh uit de familie van Albert Strijbosch,pas-
toor rran'Gemert vanaf 159O en eerste Rector van de La-
tijnse School aldaar. Peregrin[s,is d.rossard. van Beek
en Stiphout ger,ceest en secretaris van het kapittel van
Thorn. tn 1552-166) kwan hij vanuit Yeghel naar "Gemert
en werd'hier a1 spoed.ig president van d,e schepenbank,
welke functie hij tot omstreeks 1690 heeft bekleed. Hfj
woonde in d.e kom der gemeente Gemert bn werd d,aar be-
graven op 14 oktober 1599. De herinnering aan hem wordt
j-n Gemert bewaard. in d.e Presid.ent Verhofstadstraat.Ztjn
vrouw':Elske overleed ap 27 sept. 17C1 en werd. begraven
in de r . k. kerk van Veghel- .
Uit het huwelijk van Peregrinus Verhofstad. en Elske
Strijbosch werd-en d,ertien kinderen geboren, negen zoons
en vier d-ochters.,Drie van d.e ) zoons werd.en priester;
Thomas was kapelaan in. Veghel en later pastoor van Nu-
land; als zod"anig: werd. hi j d-eken van het d.istrict Oss
In 1100 werd. hij pastoor van Veghel en overleed ald.aar,
cp J oktober 1J20. Zijn broer Jan, d.ie reeds in 15BB
priester was en Rector van d"e St. Antoniuskapel in De
Mortel werd., volgde zijn broer op a1s pastoor van Nu-
landrwaar hij in d.e leeftljd van hijna {O jaar over-
leed'op I augustus 1701.
De tiend.,e in d-e rij van de 1] kind-eren was Servaasr ge-
d.o:opt 'te Gemert 10 d.ecember 1670. Peter en meter waren
Wil1em Jegers en Maria Christlna Labbart. Hij maakte
zijn .lagere studies aan de Latijnse School van Gemert,
zoaLs ook zijn broers Thomas en Jan gedaan hadden en
genoot aldaar in 169A een beurs. Waar hij zijn hogere
studies:gemaakt heeft, is niet bekend., evenmin waar of
wanneeii'hij is piiester gewijd.. Hij nas d-e d.erde van de
gebroeders' Verhofstad., d.ie pastoor van Nuland werd. t fld
de d,ood vd.n zijn broer Jan. Hij is dit gebleven tot 16
juli 1709, toen hij pastoor werd van Jutfaas bij U -'trecht. Hij verving aldaar de 'Jansenistisch gezinde en
weerspannige pastoor Gijsbertus l,ap, d.ie d.e parochie
verliet, naar Yianen verhuisde en aldaar is overleden.
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Pastoor' Verhofstad wist spoedig het vertrouwen te win-
nen van,:d.egenen, d.ie .aan zi jn zorgen waren toever-
trouwd.;, Onder 'ziin'v.oorganger was het vertrouwen in hun
geestelijke leider nogal geschokt wegens zijn synpathle
:voo:r de '].eer d,er Jansenisten ( tater d,e Oud--Katholieken
genoend.) , die do'or Rome veroordeeld was. Slechts 66n f a-
mj-1ie, vertegenwoord'igd. d-oor de wed. vall Diik, Aletta
van Wijngaard.en geheten, kon pastoor Lap moeilijk ver-

.geten en het zodoende niet vinden met pastoor Verhof

. stad. Zij liet d.it al- spoed.ig na de komst van .de nieuwe
pastoor blijken door aan d.e kerk de overgang t'e betwis:
ten over een brug, die haar cverleden man af had afge-
staan, Gelukkig echter had pastoor Verhofstad- een erva-
ren kerkmeester i:e de persoon van Jan Gerritz,'van Mast-
wijk , d.ie de gehele . -Seschied"enis van de overdracht
haarfijn kende en de rechten van de kerk verded.igd'e in
het proces, 'd.at d,e wed.van Dijk de kerk had aangedaan.
Jaren Iang heeft d.it proces geduurd- en d'e uitslag leest
men in het dod.enboek van Jutfaas cp 20 maart 1'1ZlzttJan
Gerrits z.\ran }Jlastwi jk, oud 81 jaar, 10 of meer jaren
kerckmeester geweest en.boekder, dewelcke het proces
rakende d.e brug met kosten en al gewonnen heeft tegen
AIet van.Wyngaar.den, weduwe van Willem van Dyk' dewel-
cke'deze brug naar het huys van de kerck }oopende,

Alet van Wijngaarden, behorend"e tot een vooraanstaande
fami-Iie van Jutfaas, d.ie veel voor de'kerk had gedaan
in d.e vorm van ,diverse schenkingen, kon het , niet ver-
kroppen;, d.at zij in het ongelijk was gesteld in het
proces tegen pastoor Verhofstad, en nam haar toevlucht
tot lasterpraat, waarvan altijd. we1 i.ets bliift hangen.
Blijkens aete:verr e€r verklaring van B november 17r4
voor d-e openbare notaris en getuigen te Montfoort afge-
.'1egd, werd pastoor .Verhofstad. beschuld.igdl ,van onzede -

.. ,1i jke omgang met zekere Liesbeth Aerts. Uit dezelfde
, verkla.rine bliikt echter, dat deze beschuld,iging vals
:was.De wed.van .Dijk vertrok daarop met haar gezin naar
Utrech-t .en sloot s.ich d.aar bij de Jansenisten aan.

, Fastoor Verhqfgtad. heeft'zeer geled.en onder deze moei-
lijkhedenr-gelukkig echter bleef hij de
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en het vertrouwen van zijn parochianen behoud.en. Hij
overl-eed ln Jutfaas op 10 augustus llQZ en werd, ald.aar
op het oud,e kerkhof begraven
Bij zijn moeilijkheden en zorgen kon pastoor verhofstarr,
z:-jn geboorteplaats Gemert toch niet vergeten. Saieen
rnet zijn zuster Maria maakte hij te Gemert een fund.atie
voor een wekeli jkse mis op d.ond.erdag en twee jaargetij-
d-en' plus een kleine beurs voor d.e kind.eren van zLln
bloed-verwanten rrtot behulp van studie ofte om te leeren
l-eezen en scrijven ofte and.ere nood-ige ond.erwljzinger,,
zulks voor d.e tijd. van 4 of 5 jaar. Deze fund.atie be-
staat nog ond.er het beheer van het R.K.Armbestuur van
Gemert
Genoemde Maria Yerhofstad, was te Gemert gedoopt op '10

april 1671. Zij werd. Capucijnernon, volgde aIs zod"anig
haar broer i..aar Jutfaas, keerd.e na zi jn d.ood. naar Ge-
mert terug en stierf hier a1s jubilaris. Ze werd.12 fe-
bruari 1lQ{ te Gemert begraven
[ot zover d-e gegevens van P. Verhofstad.

Een and"ere bekend.e persoon uit d.e familie Verhofstad. is
Broeder Hogard. trfb€gtad, d"ie als kluizenaar op Hand,el
woond"e en in d.., kerk van Hanclel begraven 1igt. Hij was
van Gemert geboortig; zijn' grafzerk in genoemde kerk
vermeld.t als zijn dgopdatuir 28 oktober 1654. Op 20 mrt,
llOB .werd. hij ingekleed. in de Derde Ord.en van St.Fran-
ciscus, hi j werd- .de. voo.rloper van de broed.ers van padua
Hij was kluizerlaarrboekhand.elaar en bi-nd,er, hostiebak-
ker en .koster te Handel. Ald-us bracht hij volgens €err
artikel in Taxand,ria, 10 jrg. 192), de spreuk I'bid en
werk in praktijk.
Eni-ge gegevens uit d.e Kerke-rekeningen van d.e parochie
Meerio in Limburg stellen ons nad,er op d.e hoogte van de
bed.rijvj-gheid van Broed.er Hogard;
1701, den lesten September aen broed.er Hogard. van Geo"

mert voor het inbinden van het Grad.ual, Missal
alsoock voor twee nieuwe Missen waarvan een inge-
bond"en int Missal , het ,and.ere apart, alsoock voor
Misbroot te saemen betdelt 8 guld.en

1,702, den 1! Maert aen Hogart JOO groete hostien end.e
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1 )O cleynen
Aan d.enselven hogart
pastoralen end. twee

16 stuver
voort inbind-en van twee
processionaie, met eenigh

{ guldenmisbroet
17OA d.aags voor

misbroet soo
ftom van een
ende d.ienst
kerck blyven

Portiuncula aen Broeder Hogaert van
hier gebracht gegeYen. ..1-15-O

groet geheel Brevier tot behoeve
der kerkcke ende d-aertoe moet in de
betaelt aen B,Hogart van Gemert

1701 den 2 Martii aen B. Hogart eremyt
van misbroet betaelt

,-4-o
op rekening

2-10-O
1 708 voor een mlsboeck op cleyn autaer aen Sroeder

Hogardt ad 5* guld"en holl.facit. J guld.en 2 ort
1711 van 'Misbroodt aen Hogaert custer van Hand.el_ 

^5-0-0
1715 aen Ilogaert custer tot Handel misbrood.t 5-O-0
1718 aen Broed-er Hogard.us Verhofstad.t 2 ducatons van

Missal B-0-0
1719 volgens quitancie betaelt aen Jan van Dinther

broeder van broeder Hooghard- Verhoofstat vier
Schellingen van een hostlend-oos 1-12-O

Jan van Dinther wordt hier oen'broed.er van Hogard- Yer-
hofstad. genoemd; of hij zijn halfbroer ls geweest cf
een medebroed.er als kluiz,enaa,T is niet bekend.
Bovengenoemd,e ui'tgaven warer, berekend in speciegeld.:d"e
specieguld.en (ongeveer .52 cent van cnze tegenwoord.ige
munt) had. 20 stuj.vers - d.e stuiver I d.uiten; d.e schel-
ling was B stuiver. 

:

Yermeld.ing verdient hier nog @jfEj5_Verho:[s.!a<!, een
broer van bovengenoemd"e pastoor Servaas.Als orgelrnaker
werkte hi j in Rotterad.m' en d.aarna in Gmert. Hii bouwde
O.a.een orgel in Culemborg. lTa zijn d-ood. cp 5 april
1Tr1 word.t zijn erfenis gedeeld rtuytgenomen het orgel-
lgereetschap, tt gene tot seeckere pieuse saecke is ge
destineert ende gelaetenrr. fn 1758 kwam het inhanden
van Dionysius v.d.ElsenrRector der Latijnse SchooI a1-
hier, d-i-e beloofd.e er jaarlijks 2 H.Missen voor tb.1e-
en en na z1jn d.ood. te d.oen lezen.

M. H. J. Pennings .
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