
MARTINUS VAN DE ELSEN t822 - 1800

Hoewel in de and.erhaLve- eeuw die achter ons ligt veel ver_anderd is, vooral wat betreft rr.i 
---g.àà"àïI""ttg. 

leven ennisschien nog wel neex .in rle nissionËri"À, -r" 
het toch in_teressant.on nog eens stil..te "t"u; ;i,-;;;' lran de Gemertge

ï::::::1:l:ï"-1-:it die. tiid' vooe eei llea resrip van de

iltsst0ltfRt$ ilt lít0tnuil0s _ ilt 0tt

InleidinA

revenswand.eL van êen nissionaris 
"ii--a"--ià=i;:';Ë"";ï":;men steed.s goed voorogen houd.en, dat degeest, welke diê tiid

adêmcle, een geheel an_
dere lras d.an (Ie onze.

Martinus van den Elsen
geboren op 11 aD?il
1822 ín de Mortel, wag
de oud.ste zooa van
Antonius Dries van d.en
Elsen en Joanna Eerma_
nus van }oten.
Zijn grootvader Andri-es
van clen Elsen getrouwcl
net Anna Ivlaria peter
Sfits rroonde in cleMortel net ! kincleren.
d.e voornoemde zoorT
Antonius en { d.ochters
Yan atit gezin is be_
kentl tlat het door haral
werken op de nagere
zand- en heidegronden
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van rle Mortel de kost verdiende, zj-ch bok op de schapen_teelt toelegcle en, evenal-s hun stand.genoten, nát weinig'te_vreden, een gelukkj-g leven leidcle.
Van d.e enige zoon Antonius weten we, d.at hil een groot lief_hebber was van nuziêk, en zingende, fluitànde ei breiende
cle schapen hoeild.e en op rle zondagen a1s koorzanger fungeer_de. Antonius vêrwekte 12 kincteren, waarvan !.zoons en 1d.ochter opgroeid.en tot tle volwassen leeftS<l, van wie viêri-n de religieuze of geesteliike stand.
De oud.ste zoon was Maxtinus, die we wi11en beschrijvenl rtejongste zoon Thonas, die bijna 2l jazen later geborèn wórd,was ged.urenrle vele jaren provinciaal overste der Dominica_nen Ord.e in Neilerland; de enj-ge clochter Catherina, trad ind.e congregatie d.er eerwaarrle zugters te yeghel, was neer
d.an 2J jaar overste van tle afdeling te Oisierwlt en latêroverste van het gasthuis te Veghel; de zoon petius, in ge_laatstrekken en karakterêigenschappen, het evenbeelal vanlvlartinus, stierf aIs overste rler broeders te Koningslust
onder Eeltlen in Linburg.
0p 20 nei 1821 troulrd.en Antonius van d.en ELsen ên Joannavan noïên, en omd.at Manus van Doren geen cent lrifde losla_ten, waren ze genoodzaakt hurr intrek ie neroen in het oud.er_l{jk huis van Ántonius. Hier wercl Martinus en ook zi;n troerCornelis (vader van cle boerenapostef) ge;oren.In 1824 zocht d.e Rector van Eanalel àen nieuwe pachtboer
voor_ zf,jn boertlerij op rle Verrehei (thans woont hier de fan.v.al.Broek). Eij hacl êen ftinkê boer nod.ig rtie tegelijk a1skoorzanger zou kunnen optred.en, en zo v1èl z{in oóg àp hetj eugdige echtpaar in de Mortel. Hij kende <Ie toesianá ênging d.us eerst naar de oude Manus van noren. Toen hii dezehatl overgehaaltl om <Ie nodj-ge voorschotten te d.oen, ias dezaak spoerlig beklonken.
De nieuwe boertlerii vergde van vader en noeder zoveel, zorgen arbeirl, tlat d.e twee zoontjes in tle Moïte1 bg hun grooilourlers rnoesten achterbLiiven. Drie jaar later stiexf lvlanusvan Dorên en het erfhuis .in rle Deelse Kanpe" 1tfr""" í"."thier d.e fanifie TÍelenans) viel ten deef aàn ziin schoonzoond.ie nu in betere doen k$an en zSn twee kj-nd.eren wel-dra te_rughaa l d e .



Martinus de student
Martinus studeeid.e aan d.e latgnse School van Gemert (t).. fn
1814 was hij daar cle studie begonnen. In 18J6 kreeg hij voor
het eerst een studiebeurs ên onder de l-eid.ing van d.e rek-
toren Bevers en v. d.lJ{jnelenberg maakte hii buitengêwonê vor-
deringen. In 1B4O had h$ hier zijn stutiie volei-ntligd. en a1s
primus van d.e rhetorica lrertl hem opgedragen b{ cle plechtige
prijsuitcleling op 20 augustus een red"evoering te houden.
Vof rnoed en geestd.rift wilde hij zich vervolgens scharen on-
der de volgel-ingen van cle E. Ignatius. Toen hij zich voor het
eerst b{j pater l^Iolff aanmeldd.e on van hern te vernenen hoe
hii het best tot ziin bestenning zou ku:anen geraken ên van
hem vernan: rrwij Jezuieten, wii zijn geen poedelhonden, w$
rrorden niet half naar heel geschorenrr, stond. zlin besluit
vast.
Eii was slank, mager van gestalte en z$ak van gestel, naar
u.it zïn ogen straaLde een iivervuur, tlat nog veel voor d.e
toekomst beloofde. 0p 28 septenber 184O trad. h{ te Drongen
(lefgie) in de Sociëteit en bleef rlaar rlrie jaren voor het
noviciaat en de herhaling d.er rhetorj-ca. ïJit de weinige
brieven (door brand. verLoren gegaarl (Z) lfeet dat hij daár
rrten hoogsten tevred.en en vêrgenoegtlrr leefd.e.
Tan 18!J tot 1B{8 was hï leraar aan d.e lagere klassen in
het seminarj-e van Kuilenburg. Eii werd er geroend. als rreen
echtê granmati-cus en eên nan van tliêpere stucllerr. Van 18{8
tot 1850 stud.eerd.e hij vervolgens filosofie en van 18!O tot
1812 theologie.
On een beeLtl te krijgen van hoe hg zelf ziin stud.iê ervaard.e
is het interessant te lezen wat hJj daarover aan ziin ouclers
schreef. Zo schreef hij op zonclag 19 augustus 1849 vanuit
Kuilenburg:

Gefiefde oud.ers,
Ivlorgen vieren wii hier èe plechtige pri;suitdeefing en bii-
gevol-g d.e instelllng van de vacantie. Ik heb dan weer
naar gewoonte net den heer Prinzen êen brlef ned.egegeven
Voor eenj"ge dagen heb ik den uwen ontvangen en verbliid roij
over uwen voortdurend en goeden toestand. Ik ben bliide
dat de vacantÍe begint en dat ik weer wat uitrusten kan
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on dan lreer net nieuLÍe krachten ên nieulren moeat te begin_nen, want ik heb nos een g:rooten 
"" 1;;;;; ï"g 

"r te teg_gên, eer ik aan't einde iijner 
"t"áiái..Eii" lat. tutaar, codzii tiank, ik heb veel plezier i"-àË-"a"ïïeí. ur. ofschoonik nu nog niet geliik een priester 

"""" 
-rr'ài-ir"il 

van niinenevennaaste kan arbeiden, zai_ d.eze 
""""t"""iai"g tot clienE.Staat, zuflen miine studiën, e"r t-it"à=iï.. nop"rr, ,ri"tvruchteloos ziin. .......etc.

GEBOORTEEIIIS. VAN MARTINIIS VAN DEN EISEN(in de uortet )
0p ! november 1951 schreef hii, eveneens uit Kuilenburg:" . . . . ik heb den s tud.iën ,Ëí 

"i"""' t"Jirit' 
"r, noed hervat .Eet is dus *eer studelen ." ;i;;;; ;;';j" norsen tot denavond en ik heb nii nergens 

. 
andeïs ;;.-;; benoeien. ZuIkáil:";r:ïto:ffrí:j:":l en stir i"-".i""",i"schien op den

schen kàn..::::;'", 
naar? vooï nii is het a1les dai ik-";;_
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Uit d.e korrespond enti.e v_an Gerlachus van d.en Blsen (l) netenkele studiegenoten van. Martinus tfttil--a"i een pater l{eurszich nog een reuk riin wist t. rr""ii""="i* "a"t 
eêns o! eenfeestje was gêzongen:

0f nil r 1 wi1 of niet en r,ril,Geboren is hii op 11 april.ner lras op het gekke nunner van de gekke naand dat Martinusgeboren was !

I: ,itl. priesterwiiding op i8 septenb et 1BJ2 te Drongen, washii. acht ereenvolgens preiekt en-rector ,r"í-fr"t gxrnnas ium teSittard. Eier bteek hij een man rr"" o"aà-- 
"i tucht. Zïn nis_dienaren vonden hen dán ook niet. 

"f--t" viïenAel$t. Eén vanzijn rnisdienaren noet hêm-eens gevraagrl hebben: ,,waaron altiid.ru zalr ên nooit eens rw.il ur ?

In een histories schets van Arnoldus v.d..yelden S.J. (4), bijhet hondexdjari.ge bestaan van de R.K.l4i;;i" in Ned.0.Indië,kunnen we lezen hoe Martinus v. a. Sfsen--ii-ied . fndië vêrzêi1.-de. Mgr. Petrus Vrancken schsnt de teniaáefaa" geweest tezijn on de Jezuieten 0rde-in N.-O.rndië ;;-;;ig.".In.d.e zomer van 18JB hacl -Martinus n""lá.iàltXt kontakt netpater Sanders die uit ïndië was o"""á"to.à en hii had. zichgezêt aan de studi.e van de EngêLse t";i. ----
Nadat hï ziin post te sittard -rraa overtàarcagen aan patêr vander Hagen, toog hï naar Genert ., uli-iiiiri" vaarwel tezeggen' waarna hij zich terugtrok in Èet klooster te ooster_hout on uit te rusten en zich .rroo" t"-i"""i0"rl op de groterei.s. fn d.eze tiid predikte hjj o.a. t" w;;;;;, waar zijn vried.en dorpsgenoot Albert Eaest Èapela"" *à".---'0p 2! januari 18!! cins hli 

" ";";p 
-;";-;àt er ealinckx; ver_liet 19 maart Brouweishaven en kwan ,gelukkig, in fndië aande !e ju1i. Vandaaï zond hi! een zeêr ï" u.rr"w""=a:.g" en in_teressante rei sbe s chriiy ing riaapi,;-;";;;;;; pater provinci_aaf. neze beschrilving .is veet t""i";s-;;";i ziln geheet overte nemen, daaxon hieruit een aantal 

"ïtàt""ï24 maart 1859 - De sebeden. en de belangstelling waarnedeUw.Eerw. en de geheeÍe provincle de neo_iissionarii op hunrceis naaï Java vergezelt, kunnen ori, "i;; ,rJig"t"rr. tlil zu1len
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er altiid dankbaar voox blijven en wiLfen, als een blijk vanwêd.exkeerige belangsteltiig, dan ;;;-;ii"; optekenen, watons op den Oceaan .I"-:f?i:; zat; etk p;; j., hoe nietis engeïing, zaf toch door vefen .et g:caagtè gËl"u"rl worden. rkzal alles net orde trachte" bij ;;-;;;;.o!"., voor wie hetverhaal wat eentonig word.t, noËt ." ^""iï"t poëzie bii den_ken, of het zeff naar. in een enthousia" i,i "irr"r, vorm gieten.Qp 2) januatr 1859 - 's.morsens .; 
-i1-;;;";.bben 

wii Rotter_dan verlaten (het schip ,}oan', r."pit.'i""c.1a Seur, nog {andere passagiers lste kJ,asse, tá ";;;;-;"t dê matrozen ,1koppen)_en juist zeven weken later 
"."fi"t"r. wij Brouwers_haven. Ik hietd ee in-- fie tijd.bezig nJi 

-strrd.rerr, 
vooralnet d.e stuctie van '*^I?l:1".i.(.:..:...]i.w"u. een heerr:jkgezicht vanuit de Noord.zee 

-de mondinger,, 
-r", 

de Theens teaanschoulrên, waarvoor zoovele 
""fr"p"o"o"r, aLferlei vorm j-nallerlei richting schenen. te awalei, en-áat hooge kriltge_

lergter rtat . net ziine witte truinerr' Ji i[a"r., ,"t groeneIagen cloorschoten etc. .
22 maart - rs Avond.s 

- zagen wï het uiterste puntje vanEngeland., kaap trezard. wii riepen h;; ;;;;i""d. van Europaons laatst vaarwel toe en richten .,ro o"t"árl 
- 
Jrr" oog op Azië,dat fand van zegen, waaruit g.fot, u"iigh"ia .r, verlichtingoprees en zich voor Europa verspreid.de.

! april - 't is afwissèlend Ëtiii",'"to", 
"r, tegenwincl,zoodat wii nog niet op de hoogte 

"""'u"à"iá ziin, waar nenanders in I of 1o rtagen kontl Nu ;; ;;;-;1"" ra.ij iets dathet eentonige der zeèreis wat breekt, bilv. sons zíen wêenige hond.erden bruinvissen uU ,i 
" "i.ip i "gi= t"".r, zagen ríei.n d.e verte een haai ên-een waivisch, áiá Ëog"r""" op der_tig passen het schip nad.erd.en.

15 april - Eectenavond 
-,f :l:: 

w{i op de hoogte van d.e KaapYerdische eilanriea. Gisterenmorgen- vonden-wij op het schip
::"^:_1."9:1de visch, clie. zeer 

"rát"tgr.-"JJ.ïen ziet ze sons:"n een zeer groote nenigte bij elkàar. llàn aan 
""r, t;;;;vliegende vischjes zeer goed_ rie"g"ii,t;; ,àï 

""r, txoep nus_schen die laag over cle zaàd.velde"" ;ï-à; ïàíe rree.rvtiegen,want. evenzoo vliegen cleze troepsg"":;"" -àrr"i'"êe 
heen.(Martinus vertelt hier_ 

- 
verder- 

"Ë" Ë""f-"Jihaal over sigzra_len en.over het signaalboek van de ;;;it;;;ï'
7 nei -...Ach, kon die arne j";;;";;; ziin setd, ziin
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vermoêienissen en ziin zweêt, voor het verlies van z,n onaf_hankelijkheid en natj.onaliteit naar i*s degelijks terug.atvan_gen, kon hii door c1e bldrle tilding des Evángà!-iu_ns ;o;,;;"opgebeurtl worden in z{jn noeililkhed.en. De 'rJoanÍ d.ie oni ver_voert hêeft een fading in van l)!O kilors kruit, ook a1 omden arnen Javaan in bedwang te houalen, zelfs opir:m van onzeEand.elmaatschapp{1, dat d.en Javaan zeker toch wel niet geluk_kiger naken za1.
, 16 nei. - ...}/ti zeilen in eenen slechten tjid on Kaap den
Goed.en Eoop, het is nanelilk winter. Eed.en zagen wij een me_nigte vogels, die veel gelilken op meeuwen, maarc zvar_t vankleur z{n met een }rit vlekje ond.ei de kin en daaroro d.oor dezeê1ui doniné t s genoerod. worden.'

2) mei - (handelend over de bevolking van de Kaap,,)zoolang d,aar zwarte kaffers den arbeid verrichten, iui-len deEuropeanen het beneden hunne waarcligheid rekenen te werten,en het veeL gepaster en genakkelijker vinclen, njin-?ree? en juf_frouw te spelen.
_ 6 juli - Gedult!, al,weer. ged.uld ! ! A1 zes dagen hebben wijJavats kusten i! 't. gezicht, en wij zullen heáen nog niet tËBatavia- konen. (... ) len gehele àag hadd.en rrlj Javanên aanboortl, d.ie, zooal-s te begriipen is, i.auwkeurig en nieuwsgierig
waarnamen. Ik kon Malej.sch genoeg on enige nieuwsgiàrige-
vr?agên te steLfen. Als 7ii blj het schip !.onÀn z{n hun-eerslewoorcden rrtali toewan" (een touw neneèr), z{j bied.en eieren,kippen, duivên, eenden, apen, ananassen, pisángrs, nongka,si
_obi',:, kl,oppexnoten, etc. aan. Zij d.ragèn een doek om hunhoofd, eene sarong on het piddenflf, sonàlgen ook êên b?oek,en and-eren soms êen kÍel, buis of borsirok. llannêêr jslechts een hoofddoek en sarong d.ragen is hun lichaam zoobruin geschroei.d door de zon, alsof het net l-ed.er is over_trokken.

11 juli -(trier staat een enkel woord over cle stad Batavia)
De re isb es chrilving eindigt net: rk hoop ciat nen in Netrerfand.veel- voor ons bidde, en dat w{, ofscËoon w{ door een reisvan {!OO uren van elkander verwijd.erd, d,oor nauwe banden mo_gen vereeni.gd blljven in saecula. (w.g. ) I,f .van den ELsen S.J.
911. 9" _bli."I"" 91" trrj a,a,n ziin faroitie te Genert schreef ,bujkt dat hii op 25 augustus is aangekonen te Soeraba3a, eeá
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stad vol handel, juist aan zee, 180.000 inwoners líaarvan nog
geen 1000 katholieken. Elk jaar stuurd.e hS één of twee brie-
ven waarin hij schreef over zitn werk en z$n omgeving. Nauw-
kêurig gaf hij cle aartl en gebruiken van het volk, de natuur,
pLanten en bonen, weer. Uit zijn brieven blijkt weinig van zi,in
verdiensten; hij schrijft er niet ovet. Zo wist z{in fanilie
niet eens, dat hij pastoor was geworilen. Uit . ziin brieven
bljjkt ook nergens dat d.oor zijn toedoen, cle zusters Ursulinen
zich op 1{ octobet 1861 in Soerabaja vestigd.en. 0p 28 roel
1862 nocht pastoor v.d..ELsen vol" vreugd.e het welkom toeroe-
pen aan vier geestel$ke broeders van d.e congregatie van de

E.Aloysius van Gonzage,
wier noed-erhuis geves-
tigcl is te Oud.enbosch.
Zusters en broetlers
droegen cle zorg voor
opvoeding en ond erwiis
van d.e j eugd .
De laatste brief van
Martinus was rDg niet te
Gemert aangekomen, toen
d.e hooggeschatte pries-
ter, door een cloclef iike
ziekte aangetast, op
!6-jaríge leef tiitt over-
f eecl. h a1le toennalige
kranten verscheen ziin
overLijalensb ericht .
Typerentl hiervoor is
een door een pretlikant
ingezonden artikel in
het Oostersch Blad,
waaruit hierna ênj-gê
citaten volgen:

GRAIIVIONUMENT VAN DEN
WEIEERI,I. ESER
MARTINUS VAN NEN EISEN
TE SOERABAYA (5).
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21 j:uJ-i 1a66,

;ï:i;;"ï"ït*$ïg" i:l 5 uren had de ter aarde besterling

:i:i,;::"ï:r":ï;ri:l*i;z:: F:ii*:"*r:;"*1" 
;;i j;t'jr:

van diepen *."ro.Ë*":""-r \""/ Lrerke tranen deed blinken

:aÍ t:i:ÍFI"ïii:: ïl*ïi_{i.t "i; * 
ïii 

"t"$t'3;;Ë ijï;;Ë", 3tí
drukten. - -tukkigen en den vertrooster dêr ver-

I,Ieinig zeggen en veelr'""r Zu"-ïEi;;ï";;":" iliï;""'"j"ïï""3;o5;:j..'nhoud van se-

iiliïni"3i',"ï:iï:i:ï -"i' "ii" 
-'""à"-ïJï;-3iJ;ff 

:*i8ií:
er n.iêts aan., net nensen van goede'wil, i""" rt'iiËi

NOTEN:

Peter van den Elsen
Esdonk.

(l) zie ceschiedênis van d€pr="", ot".-jïr. 
"lÏ.ll"iijlllse. 

schoor door c. v.d.

ln"l:m":: íji ;iil!iï::::ii}"}:"":iii"ï":iï"i3.r:."Enkêre fami,,à1.i."."ji ::.IïT:: voor de seesrerijke stand.

r, r iit; ::"";:;*-;;;ï,1íi.ï-:ill:",::ï:. ";i:ï:;#:iijiïi;,",.
van den Elsen (eto*). a."""tlii 

de boerderii van ie famttie
een sroot ".i"ài;;^J;"";:ï.,I;;li::::,ï:i.::.ï::::"*"",,"rreze cir.aren,i.t" 

""ti"",i ;ï':::'l:ll:'-ver.torên eesaan.rrrusrratie rsoó_,oáËl'll"^uit e€n arrikêt in dê Karholjêkê

r?t íi;'#j{ï;1;i!.;;:[:ii;]ï:íÏ;;llï 33; 
"131'';";' 

;;'-
; 
j:;:;,1ïi j.^ïi:.,'-"" l""X;"; jt";5,j31';l3lp."ï;;: it;:";ï;:.

zre verdêr ook het Nieu!
,r, ;jj.;"i!;il;;ï.:'1"ï;;;',ïederrandsch 

Bíosrarisch voord€nboêk.

Iirêr tist';#::;*-"*' ararschrirt ruidt a.v. !
Lle veteêrvaarde Hep"=t"o. ."" -àJ"n.'Ë"'^I1ltt*" vAN DEN ELzEN
geborên re c"r"'i": 

gê'neente te soerabava.
uaya áen tl'r"i,j='i'Ëià."iI, lr rp.ir tszz overrËaen te soera_sterven, 

""". n"i""""..u::',;5r;:*"":;."ooden, die i'' de Heer
Zijne paro,phianen en vri enclenr
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