
GE RIAC U5

VAN DEN EISEN
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: G E BOORTEDAG - HERDENKING:

Inleid ing
Op 1, ap"il- 1851 werd in Genert êen zekere Gotlêfri'lus van
dén Elsen geboren. Eet is 12J ia'ar geledên dat Pater van
den E1sen, tlen boerenapostel, in Geroert het daglicht aan-
schouwcle. Vanalaar dit getlenkschrift.

lJannêer de naan Gerlacus van d.en lllsen vernoemd wortit, <lan

gaan de gedachten mêêstaf uit naar zlin aktiviteiten rontl
á" ernanó ipat ies trijct van cle boeren rond tle eeuwwisseling'
Dit is echter naar één aspekt van het vele wat hij ons
heeft nagelaten. ?ater van tlen Efsen was een persoon net
breiie interesse' welke interesse hï onboog tot aktiviteit.
Eet stug en eigenwils aandoende paterke heeft daard-oorrlet-
terlijk èn íiguurljjk, hj-storie Senaakt. En voor wat Genert



betreft oag hij wel deschritving genoemd 
"o"u3il"ut"u*ex 

van de Gemertse geschied-

Een geheel andere bezigheid van Gerlacus betrof rtaal_ entetterkunde',. rn de "ere tiogr;ri"Ë"ïiiat. aeze aktiviteitals een "rand.verschii""er,, l""iii;;;;. ;;Ëj"r dat ik bjj dê_
:;tïtiii"" HIi"tï I ï""n""anheid """ 

-i;;=i;;;;' 
" ",'" "u.t lànser

Dialekt van Genert.
Ook het dialekt van Genert had zijn belangstelling, hetqeenbfiikt uit een ,,Generts"-"oo"a".rii1Ëï,,"iáï,.àr" 

h{i op verioeksanenstetd.e. Dit 61 blig:" te11;;;; *àlíá"r,oo"r. van Gemert,gedateerd op 1 april 1886., b;;;;-;àtË"ïiï!i"""ante 
sesevensen ged.etailleerde en ,r"lr"i"o"ig" àr" "rr"ïjil"e"". Voor een_ieder, geïnt eres s êe?d in het Geiertu aiuiËti,i" a. lroorden_liis t van certacus één. der 

".o""á"rJtË-lilir"rtrorrrr"r,.r,Ianneer nen het u..r:f:.I?".i6il;ï;;s:iiili ,", het spraak_gebrulk van nu, d.an blijkt dat er nlei eri-daar lref vrat vex_anderingen hebben plaatásevond";: ;;";; ïoorbeetden hier_van3 I'ten blakke ewan" (=1"rr-f"ia"Ëà", in ree6) en ,,tenbLakke g6n" (tn t97E-); ,'t]l ,r, t""t'ffi""te,, (=het is een1i.ef rneisje, in 1sB6) en: r,tis ,;-i;";=;;;ske,,(in 
19ZB).Gerlacus t fetterkundige arbeial.

Uit d.e pen van het Genertse paterke vloeicle veel voort: ge_schiedenis, blografie, genealogie, 
"o"ioioe.i", theologie,journalistiek en ook r"It""r.,_E"]'op-àiË"i;!t"te aktiviteitwif ik hier nacler ingaan.

Gerlacus van den Elsen belrerkte werken van de grote letter_kundigen Bitderdijk 
"n vonaei'(r):'^fï:;: ln de stijt vanGerracus heeft ooÈ vooral liiaàíái:r. )Uï.in"="r, nagelaten. )

Ï:;.ïJ:ï à1""Ë::ï":.":e 
,,bewerkingsnrr de tr+ee boeken wir_

nutri (+). --- *srrauers schreef n.a.v. de geschiedenis van
Uit alles lrat Gerlacus_ s 3hre9f . blijkt dat hen twee zakenvoor ogen stonclen: ten eerste fro" í""t*ït ni;n overtuiging
illïl"i:"5ï*"ten tweed.e hoe kan ir. i"-"r"1"ï of hoorder hel
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AlvolensnadexinteSaanopl'deletteÍkundigea]cbeidt''eerst
enkele kritici aan het wooró:

0l 17 februatL 1906 verscheen in "ne ZuiA-1{i1l-emsvaartÍ een

"rtit"t 
van de r,"ta ""i-í'rq 'óuwerling' Ter verduidelijking

il;ï;;.;;"uàea'"o"a";, Àat het blatl' 'onder aanvoerins van

hoofilredakteur Ouwerfing '-irr 
tttt hevige --pennestrijtl 

gewik-

keld was met tle N.C'B' ï"á"" '""t'otring 
van Gerfacus van den

Efsen. In een lezing tá--Càtt"t ft"a Gérfacus r'De Zuid' een

ellentlig krantie genoêmd' dat de boer tle 
'mond 

wilde snoeren'

ouwerlins repliceerde ;;' ";i" 
;;" :i i 1: ^ 1i-"tt 

kranteart ikel

ontler d.e kop ttEen errenàii krantje" ' waarin hij o'o' cle 1et-

;;;;;;is; àrbeid van Ger-lacus op de korcrel nan'

".....-Yoor uwe capaclteiten neemt iedereen rlen hoed af' II

hebt massars boekeo ;;;;;;;;- àver al1es en nos wat en het

ene Ís a1 1agêr bii átt' g"ota dan het and:-rê' Nu eens ver-

beterde u een rrerk van íondel, <Ian een_van Silderdiik' dan

weer eên antlere l"t;;;kt;;i;; grootheicl' welke in uw scha-

áo"-rli"t kan staan' "' " "" "rr
VercleroP s chriift 0uverling:

'r......De cither of de l-ier vonden zoo af en toe in U ó6k

een wurig b.tÍoo""", 
*!"-àá" 

á"tá"rde u,,een versie' waaxbii

de tranen in cle oogen kÏaDen'

In 1962 verscbeen in Brabantia een artikeltje van de hand

van M.c.a.van a"" u"tiá*"i'-lii -"i; wetenschapDeriik aandoend'

artikel bespreekt i"'Ë!i't""i t"iáog de letterkuntlige akti-

;;;;;;-""" è.rrac,.,u (5)'
rn het konme nt^^" op'íLiekte eler Gele-ertlen' van Biltterdijk
iït'ti'".is"""'.,. a' sêiia""- á? "i8'::'"1Í9h:::. """ 

Gerlacus voor

Doëzie. Eet zou ntt't""" te tloen zlin geweest om de inhoutl'

Nog sterker kont ttit ïti-"iiaJling'in-d-e bewerking van het

werk van vondet, ""rrrËI" 
c;;i;;"" dát,probeert seschikt te

maken voor toneel-. óáf r'i"" was het-Gerlacus bliikbaar meer

besonnen orn de b$b e }J á-"""ft"rt" tot leven te brengen want \an

ïliïËï"^'*"Ëtlit"i lri;rt niet veer '::" :l'" tlan een dor vex-

haal-tje, alat niet eens van vondel zerr wa'u'

Gerlacus probeerde d-us de taal- van de rrgewolêtr oensen te be-
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zigen, hetgeen iÍÊpliceerde tlat van het esthetische werk van
beide letterkundi-gê grootheden niet veel overbfeef.
fets over rrHet bLoeohofke van Ruth'! .

Dit boekwerk wercl uitgegeven in 1B)2 en bevat een sanenvat-
ting van de levensges chiedenis van Ruth aangerrul<l net een
aantal zed.enlessen, d.ie eeraler gepubliceerd waren in het
Zondagsblaal der Eeilige Ïanifie.
In het stichtelijke traktaat laat Gerlacus neer d.e roons-
kathoLiekê geest van die tijd spreken ttan d.e geschieclenÍ.s
van Ruth. Eij fulnineert bijvoorbedld op felle toon tegen het
liberal"isne en het socialisme. Eet socialisme a1s d.e zoon
van het liberalisne was nog erger d.an ziin vad.er. Eet socia-
lisne zou bij wijze van spreken - aldus Gerlacus - om een
been te genezên een gehele nan clood.slaan, En wat hij het
meest verafsctruwde in deze stromingen was wel het athelsne.
Het stichtelSke traktaatje legt de nad.ruk op rte christel{ke
liefde, d.e pLichtên en d.e gehoorzaanheid.. Eet ls in êên
prozaische stiil geschreven afgewisseld net poëzie.
0m d.e lezer êen beetje van rleze. stíjl te laten proeven, vol-
gen hierond.er enkefe citaten (6).

Die arne oude sukkel-s !

Dat verkocht wortlt- ui.t meetlogen?
Neen, verachting voor zijn pogen-

Afs rt zi.ln taak trouw heeft verrruld,
Wordt <lan in rlen boklerwagen
Dood gevloekt en dood geslagen.

Schreit hij, 't is zijn eigen schutd.

Over de arbeicl en ledigheid.:
rrValt u tte arbeid zwaar ternet,
vrienden, tlenk aan Nazareth,
dan begríjpt gij wis uw plicht,
en het werkên word.t u l-icht. r'
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Over kwaj ongens :

rrBij de kreuptlen leert roen hinken,
bl de vuil-en leert nen stinken.
Jongelied.en wie gij zijt,
kwaad gezelschap dient genijd..rl

Een tlappere vrou-vr, wie za1 ze vind.en?

'tEen schoon le1aat van een slechte bruid.,
is een goud.en ring in een varkenssnuit. rr

Tot slot volgt hi-eronder een sonnet van Gerl-acus v.d.Elsen
opgedragen aan koningin llilhelnina (l):

Gegroet, o Vorstentelg, in rt bL{ gewest geg?oet,
Datr ruio tweehondertl jaar begraven in het d.uister,
Nog nauw een ha1leí eeuw verfost is van den kluister,

En nu, in groei en bloei, zijn zusttcen blozen cloet.
Hier lonkt u liefdê en trouw.Eier grijnst niet let gebroed,

Dat gi.nds den troon bedreigt. Sekoor u hiêr den luister,
Van kerk en schoof en kluisreen 1of- ên tlanklierl ruischt er

Uj-t duizend monalen U, Doorluchte te ge noet.
Uw hooge Vader gaf d.er Kerk haar vr$held wed.er.
Gij deelt in haren b1oei. Zíj eert Gotls Plaatsb ekleed er,

En met haar lentezang smelt saam tt oranjelied.
Zoo moge, Majesteit, êen van haar ijvre zonen,
II door d.it kleine werk z{n gloote liefde toonen.

Neen trouwer kintleren, Vorstinne, hebt gi! niet !

t
Peter van d.en E1sen, Esdonk.

rolou
(1) Áfs êcbteigroEdlinforuatte iÊ het toek: i'eerlacus vê.! den

Elsen',, geschreveo dloor Dr. p. Eollenberg, gehanteerd (ultg.fs-losch, 1956). zíe ook! ceoelts neen-nr]45, ttz.il'tJ!.à+
aloo! M.E. J.Penniags.
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(r) 
9:lt.:T van den Etsen, Diarect van cenert t_4_1086.lter inzage gekre8eD van D:cs.p.Vo€, nouenteet'teii!'oet bewer_king van gegevens hleruii: )(1) G.van aten Etsea, Bi l derdlks 

. 
poëzd en Ziekte der cêleerdlen ge_zuiverd en voorzien van aantekeningen, .pfr" f à"": """""."ïten dienste.vaa rr.l ir."gli' 

""a.""ijE , oosterhout 1à94. 
ritiek' 

tG.va! den lj]aen, Vondels T]^eurslele! .lozef in nothán el Jozefjn 't Eof, oosterhout t89r.
c.van alen Etsen. llondÉts T"eu?spel peter êÈ pauÍefs, Oosterhout 189r.(4) c.va! den E-Lsen, Btoe!Èofke van Rulh, ,"d"rr;;;;;-;J";;iiea urt aegeschieden.Ls van Ruth. Oos!erhout 1e92.-' Sloehen geplukt buitên het Eofke í"o nutU, Ooste?hout 1e94.(5) M.c.A.van der Heyaen, rwêe Bêrners i.-;"^;;;; 

"""ài'ijiË,i"" ,"rr",_,., IT"d" rondon 1900, Brabantia rr" je., r ieà,'p. àïelioli'"""'( 6.) Zie noot 4.
(7) Zie-van d,:l_lt:ens Bi lderdjJk-uitgave , velke is opg"á""g"o 

".okoningin Wilhelnina-
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