,tle{nr,
MARTINUS VAN
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In Geroerts Heen jrg. 1978 bl-z. .{ staat een tekeni,ng afgebeeld van Martinus van den Elsen, tenrninste dat daehten we
tot voor kort. Coïnefis van den Acker maakte ons er op
attent d.at de foto van ylartinus van den Elsen (waarvan de
tekening een schets is)r. een valsificatie
of constructiefoto is. Het habijt is wel-iswaar van een jezuÍt, roaar het
afgebeelde hoofd. is van een broer van Martinus, nanelijk
Petrus van den E1sen. (?etrus was de elfde uit het gezin.
Hij was in 1844 geboren en had 1n 1870 het kteed van de H.
Franclscus te Helden aangenomen en werd- overste a1daar in
1877. Hij overleed te Helden in 1BBl.)
Petru,s vertoonde qua gelaatstrekken veel- oveïeenkonsten
nêt lvlartinus. Dit'zaI dan ook r,rel het notief geweest zijn
ou zijn hoofd (negatief afgedrukt) te transpianteren áp
een jezuït. Van Martinus bestond nanelijk geen foto en zo
had nen tenminste iets wat er op 1eek.
Onlangs kwau nij een rijnpje ter oren, dat volgens mijn
zegsman op Martinus van d.en Elsen betrekking moest hebben,
toen hij schapen hoed.de op de Mortelse heid.e.
Het luidde a1s volgt:
Mtne naon is Minus,
tk hejt n6r rorn awtste skaop,

ze zegge welrs Tinus ,
wá béénde toch Inen aop.

Már 'k laot ze nár lulle,
en bïej rorn ejge kawse af,
rk zit gowt in mrn spulle,
en hép 6k rnen herdersstaf.
Peter van den Elsen
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IIET'' OUDE-VAOUWENHIIISKE:
In Generts Ueero nr.6e (i97l) schreef
Ad Otten over rtHet Oud.e-Vrouwenhuiske
aan het Hoek j etr .
Jac van de Putten, thans bewoner van
Bejaardenhuis Ruyschenberg, weet zich
met betrekking tot dat huiske nog een
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: ^lllïke, 1))O,
de Koroschool
oorspïonkeli;t< een Uiof ;;;"';;ï:
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ningen was. _ín
In het eerste
eerste (naast meester
móest"" Vrins)
V.tr,") a""_-_^^-_
daar woong:
Het tweede
9:
de l-r]1.r
Betje'r en Hanneke """-r.""i-rtá;ilí
"het vuil- I"?ïd:
d" S;;i;G-(à" sr"ii"à"t.").
Jac woonde toendertijd achter in ne Haag in een
huis van de
fabrikant Johan prináen, dat d.e f"riiï"-". a.putten
huurde
voor twee kwaxtjes in de week.
Afs-er in d.ie tijd welgestelde fj-eden werden begraven,
dan
werd
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er in d.e kerk hêt zogenaamde ,,armenbrooa,, -uitgeáeeiál
dat heette dan "mis net spening". E";;;;-á;
Sneli.ng roocht
ook van dat armenbrood halen
i"
á"
t""t.
Hanneke die
verkocht dat brood echter cloor
"óht""
aan
,o"á""-r.rn
a"" putten
voor twee kwartjes. En dat was voor O" iurifi" van
der put_
ten een hele winst, want bii bakker
i""ti"ta daar kostte
het brood 60 cent. En de aimenb=.á""-;;;;;
"r"
hele grote bro_
den. Jac moest ze voor zijn.no"á""-ll; á""sïettngstes
gaan
halen roet de kruiraÍagen en hij vond fr"ï ,"""1"t
fijn
om
dat
te d.oen, want brood. was veeL beter dan i""p.f,,t
M.v. d.Kan-Iven
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