-22s 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

Matlr-i j

gelegen aan de Ni-eula'e Binnenweg in d.e Westersingel--buurt r niet
Muserm Bolmans. In 1774 getuigde d.e Goudse organist
Joaclr-in Hess in een boek over kelrkorgel"s in Nederl-and en Dilitsland.: 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 (neestal- ?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 geleger: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.

is

ver van het

BOE]GN EN TIJISCIMÏTTEN
KOI',[{ANDF,RI

J

GEIY]MTÍ

IN EET BEZIT VÀN DE

EEESIKUNDEIGÏNG IIDE

.

In de Loop van de jaren is onze Eeenkundebing in het bezit gekonen van een aantal- boeken en tijdschriften door rsiddel van
abonnenent, rrrilmrnmers, aarkoop of schenking. Ïn de iaarverslagen 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.

DeeL

V,

1966

-)7t/n deel ïIXI. (leel f-fV

en X-XI ontbreken).

Varia Peellandi-ae bistoriae ex fontibus.
Zes deel-tjes
Gêoerts Eeen.
Vanaf nn:mer 1 (1941 ) t/n w.6, (Zoner 1976). Enkel-e
ken, maaa kumen bi jgenaakt $orden.

nrs. ontbre-

Brabantia. Tijdschrift van het Provinciaal Genootschap.
Tanaf rr. 1 (1952) aanwezig"
Enkele oude jaargêngen van Srabants Heero, ged.eelteLiik onvolledig.
Eeerkurdige Cahiers van de Heenkundekring Seek en Donk. 1968-1 975.
Versch-illende nlnuners ontbreken.
nr"11 (1972).
Jaarboek l,and van Gee1, nr.9 (t9?o)
"tr
Jaarboek Heemkundekring De Oost-Oudburg VIIÏ, ( 1 970).
De Schakel, een aantal losse nunmers van Docunentatie-centrum St.
Amandsberg van juli 1971 - 1973.
I{et gansen trou.

Tijdschrift van de Heenkundekring Nieuwkuik e.o. vanaf 1964' enkele nuÍmers ontbxeken.
Heenlaonyk Heeze-leende, 1963 Not 1975.
De Kleine Meijerij.
Van de Eeenkunrlekring

Eeenschild..

Tijdschrift

Oisterwijk

Niet volledig.

lfanaf 1964. Niet volledig.

van de Heenkurrdekring St.Oedenrode.

Niet volledig'
Kenopenland.

eukundekring Eindhoven
Genertse Courant.

Ee

1

967-1975.

\anaf 1972. Niet volledig.

v;oJi-ïó5i-Gi""áu j"""e"og) tot t96t. Diverse jaarsansen' o.a.
1936 $ 1940-1944 ontbreken geheel of gedeeltelijk. Ook van veLe
andere jaargangen ontbreken één of nee! nunners.
Enkele boeken.
Eên verzanelÍng

bidprentjes.

l

-24-

Een verzaneling ansj-chten en foto ' s, betrekking hebbend op Genert.
Een verzamel-ing dia I s.

l{appen van vroegere secretarissen.

Vervols

VIN HE"NRïCUS STRïJBOS.
1781 . In hêt jaer onse heere Jesu chri.sti 1781 ik segge duysent
.
sevenhondert eenentaghgenlgh op den 2! decenber sJmde kersdagh
a1s de hooglucis geei-jndigh '^Ías, hebbe ik voor den heer pastoor
mi jrmen eedt noeten doen a1s armmeester op de pasterije.
1788 den 17 febmarius is Eenricus Janse Strijbos verkooseí! a1s
vendrick ond"er S:Joris Schutterije en dat net eenpaêrlycke stennen, soo van veele ouderlingen als deekens en als officiers.
Dico 1788 den 17 februarius.
1788 den '1 5 decenber synAe Lucia dagh is Henricus Janse Strijbos
onder S:Joris Scbutterije roet volle sternnea geworden Capitein.
Henricus Strijbos heeft a1s capitein van gelijck bedanckt
op S:Lucla dagb 1802.
1789 den 9 junius is Peter, Adr" d.e Lacourt d.rossaert alhier net
klockenslagh afg'eset en ontslaegen van de drossenschaep en senstonts den advocaat vaa ltoorsel als drossaert aengestelt.
Alfes per ord.onnantie val1 sijn excellentie Reischach Land.cornnandêur.
lico ut supra 1789 den 9 Juaius.
1791 den 16 ju.ly heeft ?:A!de Lacoutt op sijn versoeck syn deraissie gekregen ofte ontslagh valt sJm. secïetarisschap.
1791 d.en 13 october is:den drost en scholtus van MoorseL gesuspendeert, ondat hij aen differente ordonnantiê van slm hooghwaerde
èxcelleniie níet voldaen heeft en veràers olt redenen ons noverende.
En op den selven dagh is naer den niddagh cLrca J uuren ten sJmen
huijse in slrn absentie , kamers versegelt en vorster en schutter
rooesten het goet bewaeren opdatter rriets ewegh gehael-t fford"
M.H. J. ?erurings.
.4-A]{TEIGNINGEN

