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Nog geen twee jaar geleden, in oktober 19?8, verscheen van
eerstgenoemde auteur rrDe Konschool, geschiedenis van het Ia-
ger onderwijs in Genertrr in de reeks Bijdragen. Om dan nu
een boekje te schrijven over het onderwijs in een kerkrlorp
van Gemert is een waagstuk: nen vervalt gauw in herhaling.
De schrijvers hebben deze hlip echter glansrijk weten te om-
zeilên. In nijn vorige- overigens lovende - laitiek (De
Streek, W,4r25 okt.19?8; p.6) schreef ik dat bij een grote-
re omvang van rrDe Komschoolrr wat neer aandacht besteed had
kunnen worden aan de dorpsover lever ing en de ervaringen van
de leerlingen ze1f. In het boekje over ale Handelse school
kont dit aspect veel beter naar voren, vooral in het gedeel-
te over de tijd van na 1880 waarvoor nog diverse zeer r+elbe-
spraakte zegslieden in leven bleken te zijn. Zodoende is de
leerling in dit busselke centraal konen staan net overigens
ruime aaadacht voor het fenoneen van de ouderwetse school-
meester, die een vaak veronachtzaamde rol heeft gespeeld in
de dorpssamenleving. Het doet sympathiek aan dat de auteurs
de vaak verguisde rÍl{ister Keijzersrr rehabiliteren, die het
als kritisch beoordetaar van de cemertse dorpspolitiek bij
de t-oenmal ige {orpspotentaten had verkorven.
De indeling van het boekje is ordelijk, logisch en over-
zichtelijk, duidelijker dan die van rrDe Konschool , zod,at
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l,
ook de niet zo in de Gemertse geschiedenis
lezer een helder inzicht in het behandelde

De schrijvers hebben veel interviews op

gespec ial iseerde
onderwerp ls'i j gt.
de band opgenonen

en belangrijke passages daaruit in het cenertse (ttandelse)
tlialect hreergegeven. Ondanks het feit dat dit het boekje
iets noeilijker leesbaar Ínaakt voor de nog ongeoefende lea,
juich ik tlit besluit van harte toe. Imners de verhalen zijn
kostelijk en waard aan de vergetelheid ontrukt te worden,
het dialect is zuiver en geeft de juiste couleur locale aan
het besch-revene en de gewone man en ï:rouw lÍ'ijgen een stem
die meestal ontbreekt in de gebruikel ijke geschieal,schr i jving
alie uitstuitend over Itgr8tkèpperr schijnt te gaan. Bovendien
hebben de interviews op de bantl en de transcripties ervan
grote waarde voor de bestudering van ons dialect.
Natuurlijk is ook dit boekje niet geheel zonder fouten:
het haast$erk (het boekje moest aangeboden kunnen worden op
de tentoonstell ing) is er de oorzaak van dat er enkele tlruk-
fouten in de Netlerlandse enrrclnunerserr tekst zijn terechtge-
konen, naar het is een kniesoor die daaxover valt.
Dit boekje hoort in de zo langzamerhald omvangriike ver-
zameting thuis van iedere rechtgeaarde liefhebber van al1es
wat Generts (en uiteraard }landels) is.

W.J. Vos
ltt

3 Mis Met Dr ieMartien Ver
vaas Verhofstadt.
Genertrr, Busselke

- Thonas. J
Uitgave van lleemkundels'ing rrDe Kornmander i j
nr. 5, septenber 198O, 8O pag., geïff..

In de lijst van vooraanstaande en tot de verbeelding spreken-
tle figuren uit Gemerts geschiedenis vindt rsl steevast de na-
nen van Thonas, Jan en Servaas Vêrhofstadt, drie priesterzo-
nen van de Gemertse pres ident-schepen Peregrinus Verhofstadt
(1629-1699). De drie gebroeders, die allen vó6r 17oo hun
priesterwijding ontvingen, werden tot nu toe ook steevast in
verbanal gebracht net de in 1723 tlefinitief van de R.K. Kerk
Iosgescheurde beweging der rUansenistenrr.l{at de Verhofstadts
nu precies rnet hen te naken hadden werd nooit duidelijk uit
de doeken gedaan.

-9r-



tIn de inleitling.van Busselke nf .S schfijft liartj.en Verbruggenaat ruj -a!.priesterbroers voor het voetiicht haalt niet ondatze zo bijzonder zouden zijn, naar omdat ze in hun cloen enlaten zo karakteristiek zijn voor d" B;;;u;;..;iesters uitdie. tijd. 
_Na 'ezing 

van dii nieuwe busselná 
-f.r, 

if. ne echterniet aan de indruk onttrekken rÉhier 
"r, áà* io.n .rog"f watbijzondere zaken zijn beschreven.

Bijzonder is zeker de beschreven rol van Thonas Verhofstadt,dan Deken_ 
-van oss, ats beniddelaar t"";;; ;; R.K. Kerk enPetrus Codde, de leider van de Nederlanalse Jansenisten. Ookhet hoe en waarom van zijn optreden 

"""ài-a"iá"rijk uiteen_gezet.Een 2O jaar na de bemidàelencle a&tivit.ii.., lr.r, rnorauleidden de neningsverschi l len tus.e, ae 
-i."t-"" 

a. volgelin_gen van de in 1710 gestorven p. codde tot een definitievebreuk en werd de Oud-Katholieke Kerk een feii-(n.n. a. .r..*Jansenisten_is een bijnaan voor oud_Kathol ieken ) . Thomas r+astoen reeds 3 jaar dood.
Beschreven is vêrder een stuk fami l iegeschiedenis dat duiale_lijk maakt dat de driê priesterbroerÀ starnden ,it ..r, -,roo"_t1T- .n rijk burgerrnansgezin. opnerkelijk is het feit datuit hetzerfde gezin ook nog drie 

"à""utr 6n"."r, zeer verdien-steliik orgelbour"er (Mathtis verhofstadt) .turà.". opnerkeli jkis verder dat de drie nriesters efmar- ais ;;;;;.. opvolgdenin 66n en dezelfde pr"àt. iNrian;il-* -'- "'
Behalve fami I iegeschiedenis en het reeds gememoreerde contactmet de Jansenisten schetst de schrijver ;-à;- hand van devoortgezettê studie van de gebroeaeis Vernofsiadt te Keulenen Leuven een goed beeld van ale 1?ale eeuws-- 

-opfeiding 
totpriester.

Rest nij tenslotte te vernelden dat het boekje goerl gedoku_nenteerd, rijk geïllustreerd en een zeer vËrzorgoe opmaakheeft.De reeks rBusseLkesn heeft 
". .a"-*"urálrro-r rr,lrr." ng.

Ad Otten.
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