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EEÏ-T5-JïïG beet&a:! Yan d.e Soerenbond' d'at bin"rênkoat o'rk in
eeneri laat"gèYier& rrordeÍrt is de aanleiding tot ean arbikel
over deze grote Gernert enaer.
Alg de ouriete ven de e1f klnèeterl van Cornelis van den Eigen
ên Iïetend Janeen,raarvên e: dlie op Jeugdj-8:e leeftljd stierven, werd híJ op 1, april 1B5l geborea lrr Ce Ïandelaar albeuoond
hlsr,in ae aáeràeriJ iegeovoordíg Í1r. !06 en thans
de
Yoorge3ake1'In
uit
efko&stig
Ansenr
vaJr
door de fanilie
1946
iír
aLdaq'r
v&n
een
nidd.el
door
vordt
vel ven dit huiE
'0eeangebrachte eteen de €:êda.ëhtenis ean deze gsbeu?ten16

weard"

rruit eeB kernlg
GodefrÍdus' zoale hij lr8td genoeDd, stende
boerengeslacht, dat naast tal van pootige bg9ren ook te] v8Ír
pittígà prieeters klreekte e:r níet oindet lerbiednaardigle
iroo"ïer"osterÉrt. À1dus schriJft híj zelf in de Katholieke
?ater
illustr'ati€rjtg.1)!9 in een artikel ove!;"Iê Eerl'êatdê
leze
hen'
v&n
oots
èn
J6zui€t
J,,{artinus vaa- àen lilsen'r r een
Nêiieíin
de
JezuÍeten-uissíe
Hartínus wÊs de Btichter van
ianós Indi€, i{aE? hij beSon in Betavia'
en p}e'etsgenoot 3êtt
Samea net oiSo k*t""."dr tiJa ieeftiidjaar
de ï'atiJnee
naar
1Je
a*" lerg] grng; hii op zíirin de buurt
"""
destljds
$oonde
School alhiËr;-aez" Van den 3€Íg

va::deVanii€nElseneraanel'ljkindePa:róelaareeKanpe:i'in
ws'ar áe
cLe nu gerestaureerdg boêrilElii i8JI tlokter 'iê Beert
gehouden'
ziin
laatetË tijó dlvërse t eatoonetellitrgeÍr
NAÀR HEESVIJK'S ÀtsX'IJ.

il-a"s"Bt'rs r-6.-dg vêrÏÏêtetr zii satren dê t"iti;:r*:ï3"t,!Ïul:
te treden ln Ó€ Àidii van 3erne te lIeèssiik' ontving de klooeingekleed op 10 novêaber 1869.Yan den Elsen
ternaaro Geriacus, van den Serg die varl ltrvermod'as ' Ziin Í)a*
trocnireiligerGerlacuen lras eBn ki-ui zena'ar, di e geleefd heel-t
in Zuia-f,iiturg l de naarn lÏouthen-S t-Gerlach ber+aart de herinnering aan hen. HiJ zou ziJn patroon uiêt nevolgen'
Na irui philosophioche erl theológieche siudies verden riJ op
2.1 ;i'rtli 1e?6 i; nèn Sosch pxÍe'ste" gevijC *oor iiqgr' v&ri xeÊk'
Eeaát de a.sÊísteBiiês' die Ya!1 0ên Elsen ïlier en daar in :e
zíe:,zorlg verleende, gef hj.i biileleÏêgese Ê'&n de jonge fra-

- 18 fllsen' vindingrijk ,il" lil
van de st.ichters; Rector Van den van
de.n?1""tt' dier er voor
ook hier tepprofiteren
hii stanbonen

fàmilies stelde
"""r."iti
,iji-r ""f.""f ]agen. Van'velenet
de beurz ens ti- cht ers te kunnen
;;í;"-;; ;; fairlllerelatie
uit d'oop- en
De vefe excerpten' die hii. Ti?It"
;;;;";;.
boedelscheidihgen'berusten nog
trouwregisters,testameniin en
getui8enissen
..a1s
in het archieí van ae ílaiJ in Heeswi-jk.
hij ook hj-er
,r"""ii.-=p"'tr"rin, striiÀlá""rtrials_
^altijd_ging
iaren(1916)
in
voor niemand opzij en àï""p varzelfs
-IateÏe
te verfamilie
de naaste
nán-""""-a" p"r, ot ae iechlen hoogleraar
lrat
lr'Th'Goossens
,r^,ii-o'' i.êsênover a" fiil"tgu"
Grinsven'
van
ï:;;:;; áI'iË"""n""tichtins van fiester

legrv- 'ru.u net nIcrnr,IJSE 80
....
ti;.i61'ii'1ïrêÏ'KzaafuledenvoorhetGynnasruminHeeswijkhad
berangstellins voor de boeren'
;;i ï:r";ï:""'r"i'Ë"ï""'i"
niet ver]oren' In het
sleciaal voor de lt"lttti"á- boeren]
latêr^talríike artikelen van
lt"tá"t s chDagll ád 'waarinschreef
n5
híj op 24 ianttari 1892
" "á-hand zouden verscttiinen'

zi.in
"De Geduldige landmanrr'
een alarmerena artitei oía""'a" kopl
van
dorpsgeesteliikheid
dó
Eierin deed hli een bàroep op
in Frincipië1e vereni-itá"Ë"trr""
Srabant om de boeren t"-otgà"i"èt""
tegen de toenemende uitbuigingen om hen "o tt
machten' rrÍk neenrt ' zo
-boeren
ting door allerrea Kapitalistische
geen betere raad gegeven kan
i ii- rti i , "aut dËde
"'"-rr?i
dan dat ze zídn wenden tót hunne geestelijkheid'
worden
later
Ook
hulpeloozen'r
ieidsl1eaen t'oot "ottttt"tt en
H;;;";;;
pastoors
steeds om aeze hulp b1-i jven verzoeken; dê bii de
;;ï';ti

oibeperkt ve"trouwen
net hun grote lnvràeá à"helpende
hand reiken'
de
ïiá1""i"" ío"t",, moeten
s i s waarbi j de
g-rote
landbouwcri
'
Er heerste al vele itt"tt """
vanweo,,aannri izen tot een ongekendó laagte daaldenr vooraf
rn
graan'
buitenlands
:'^"ï:"i:í;:;
zurvan
ftaa in de veehouderii; de prljzen
de ""ït"-Ëáeveelireaei
ïeeË"f.""r-á.k"á"
vas buitenlandse
ve1 en vee liepen sterk terug;' ook hiervàn
in diverse
l{erden
oorzaken
t'oot"ttá
'
concurrentie een der
hoog beof
geweerd
land.en de producten uit het buitenland
aan het vrijhandelir"i,- i" Nàderland lieef nen vasthÓuden
dat vele goede
wonder
Geen
stelsel ,funest voor ott"" ftont""'
rcnte en intering van eiboerenfamifi"" tn,,g"t'ofge van hoge
enigrecrdcn naar AmeÁndere
gen kapitaal t",, gto"áo"gingen'

-
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ters van de Ábdii.
KAPT]LAAN IN BERL] CU]iÍ.
gedurende
V"tt te]g-tAeO was hij kapelaan in Berllcum; ook
zijn bijer
on
deze jaren kwam hij wekelijks naar d.e Abdlj
beflessen te geven.
g-eregeld artikelóriáá"" ,ri" iapelaanstijd begon hij netH'!-amilie'
L{ogelijk
in Het Zondagsblad der
;;Ë;-;;
stof
""rt"ii"á"
biib;lstudie hiertoe heeít neegewerkt' want de
áái
geschiedáze ,rtlk"l"r, vond hij ln de oudtestarnentische
voor"li"
denis van Ruth. SIijkbaar vielen deze bewerkte conferenties
hij er een boekje van'
Àà"á-r" de smaak, wánt in 1B!2 maakte
een paar iaar l-ater
Ruth;
van
Ëài o" titef kree83 Bloenhofke
geplukt
buiten het
Bloemen
sevol-ed door een iweede boekje;
het
familiefeven
op
die
Ruth' voorar onderwerpen,
Ë;;;;';";
ïál""tLi"s hadden, als ouderlieide, eenvoud, spaarzaanheid'
dat
Daarnaast briikt
;;;;1iit
-hi.l-r"Ë0"Ënz. komán hier aan de orde' had
voor het sociale
ln die tijd- belangstelling
Schcol' een
Openbare
de
gaan
tegen
vráagstuk; hij kon tekeer
ontwikkelde
dan
gevornd
word'en
instËllinE,waàr "niets andórs
a1 moet
;;;";;;Ët";ít"n' heidenen, ongeroovigen'godderoozenrr'
echt
nog
dorpen
Brabantse.
hlj toegeven dat er op áe rnóeste
zo
niet
de
toestand"
d-us
daar
en
á"ï."igË onderwijzers ziJrsonber is'
Uit het feit dat uit ziin confèrenties van die tiid' bliikt'
dat hi-i gïote betekenis hecht aan de verbondenheid" van d'e
boer nát-zi;n grond' herkent men de toekomstige boerenapostel.
TERUG NAAR DE

V"aa#ï;

iB!ry!
,i"h*echter teer intensieí net

ABDIT.-grJ-!-QRI!-clu.

e"" n*.

het

boerenvraagstuk zaL geen bezighouden, zullen er nog enige
já.""
hij veer in de Abdii dóorbrengt' In april
"ntlápen,die
ïeoo gaat tri; áaarheen terug en omstreeks Pinksteren begint
hi.j sánen t"i d" toenrnalige archivaris rl'/. Hoevenaars , het arHet
chief te ordenen, zoals hij 1n zijn dagboek schrijft'
groo
jaÏen
t
een
de
eerstkorsende
historisch onderzoek zal
de
bijbelexêgese
behalve
neneni
deel van zijn tijd in beslag
doceert hij nu ook kerkgeschiedenis.
van zijn orDat I bii zijn hi-storische studie bet verleden
gaat
innemen,
plaats
de en áe ltdii van lerne. de voornaanste
zo
io Llo,:n1ilk v;nz.ffspr'k:nd voor ic::and, die zích nauw aan

-15j en oïd.e veïbonden voeldê;zijn liefde daarvoor kon door
d"ie studie al-leen maar vergroot worden.Hij maakte kenniê net
de agrarische tradities van de middeleeuwse kloosters en abd.ijen,d.ie de ontwikkeling van d.e landbour* en ook de vormÍng
van de boêrenstand bevordêrden, hetgeen voor zijn toekonstig
werk zonder twijfel van grote betekenis is geweest,
Zi-jn bijzondere voorkeur ging uit naar oud.e documenten en
archiêfond.erzoek. De vele stukken, d.ie in het Heeswijks archieí aanwezig waren van Heeswijk en Dintherrschreef hij af
ín:rrle verzaureling van a1le nerkwaardige bijzonderheden voor
de geschiedenis van Heeswijk en Di-nther in hun geheel en onverkort overgeschreven en toegelicht, getrokken uit het archlef der Abdij van Sernetr, een boekwerk van 664 btadzijden,
d.at ín het archief van de Abdij aanvezig is. Hetzelfd"e gebeurd.e net de geschiedenis van Serliculn en Míddekode; het
werd.en 121 bLadzi jd.en. In 1881 schreef hij ook een boekje
over hêt leven van de H.Cr:-nera, d.Íe bijzonder ín ileeswijk
r,rord t vereerd ,
Uit de aantekeningen in zijn dagboek van begin 1SB4 blijkt,
dat hij van plan is on het leven-van zijn ordestichter St,
NorÈertus te gaan beschrijven. De nodige literatuur hiervoor
was echter in Heeswijk niet aanwezig en omdat de toennalige
abtrprelaat Ceelen, het nut van d.eze studie niet inzag, weigerde hij &an Van den Elserihêt nodige geld om dÍe boeken te
kopen. Deze werd- hierdoor echter niet van zíjn voornenen afgebracht en bed.eld.e zelf het benodigde geld bij efkaar. Dat
de echte wetenschap in d.ie tijd niet hoog trerd aangeslagen
bLijkt volgens Dr.Heijman, later archivari_s van de abdij,
uit het verhaal- dat so!0mj-ge vragen van philosophie-stud.enten
l/erd.en afgedaan net het antwoord: "Qui-d ad. aeternitaten?'r I'lat
heeft dat voor nut voor het eeuwig leven?
Van den Elsen d.acht er gelukkig and.ers over, ]ii j bleef gestaag d.oorwerken aan zijn studie over Norbertus ! l even, dat in
de loop van vier jaar uitgroeid.e tot een werk, dat in handschri"ft zeven d.elen ornvat.Hi j kon er toen echter geen uitgever voor vind.en en het werk 1ígt nog in het Bernse archief.
Zijn studie was echter niet nutteloosr ant een paar jear later verecheen van zijn hand riSeknopte Levensge s chi ed,enl s van
d.en H.Norbertusl, een werk van ongeveer 400 bladzljden.
abdi-

-22augustus 1896 in het
bij welke gelegenmooralgl.t."ts XofÍietiuis 1n len Bosch,
1íerd opgericht. Dertig
iàiá aà Noord-Srabantse Boerenbond
,
íoo""itters of gevolmachtigden tekenden de presentiel-ijst
afdeling
een
lraaronder M.G.ván Kernenade, vert egenwoord'igendede
)O aanfiezLvan 220 led€n' secht gevend op ! stemnen'- Van
net
(schi;ndel
na
se nlaatselijke bonden telde demert op éón
leden'
It 5- reaett) het grootsie aantarde
heer.lll'van Kemenade gekozen
wordt
verladering
óp-aàzerráe
ais fld van de comnissie voor Assurantierwaarvan hii in ianvas op de vergadering van

rnaandag 1?

uari 1897 voorzitter is.
Noord-Ïratantse Chrlsteí"ota"t- áe afdeling Gemert van de
bestord hÍer sind'a 1875 de
ii:t"-ao""""bond wérd opgericht'
is de naam van de oud-Roiuttáto"*""t.nlging 'r6gtll'r' (ceres
beschermster van de
Áài."" godin, d.ié vereerd werd a1s devan
de Latijnse School

landboui;is die naamgevi-ng dê invloed'
geweest? )
rrvoor Eindeen afdeling van de 1a'ndbouwvereniging
ënt""
en omstreken. "ZIj leeide zich voornamelijk toe op de
hoven "o"
voor het boerenbedriif
lezanenfijke aankoop ván grondstoffen
enz' De contributie
veestapêl
bedrljf,
Ën op verietering van
noest afgedragen
helft
de
waarvan
lËa"à"e f, 1,5O iáarlljks,
jaar werd aangeeerste
het
ln
àe hóofdvereniging.
stieren'
"oranrr"aár,
twee
aardappelen,
kocht tarlíer guano, raapkoekr
en beeigenaar
E.Scheidiust
hêer
Voorzitter ara; in 1S?1 de
van
Co"n'
was
Penningmeester
l,roner van het kasteel alhier,
Geafdefing
Ie
den
Elsen'
van
dÀn nlsen, de vader van Pater
en
den
Elsen
Corn'van
nert tefde 115 leden. In 1887 overleed
Bij
gekozen'
penningroeester
werd ziin zoon A.v-d.Elsen tot
rr0eresrr ontbonde opriónting van de Boerenbond in 18!6 werd
den.

Als bestuursleden van de nieuwe afdel'ing Gemert traden op
als Voorzitter M.G.van Kenenade r notari s in Gemert, ondervoorzitter Andr.van Hout' penningmeester l!'v'd'Elsent secre-

iá"i"-r.".a.Karnp, (die oot À"t."tti"-secretaris was) ' De drie
laatsten hadden ook deel uitgenaakt van het bestuur van Ceres'
fn het eerste nunmer van het 30 erenbonds blad ' dat verscheen
in d"ecember 18!6, staat een lijst van op d'at nlonaent bestaande lokale bonden t0et d.e naam van hun Voorzitter en het aantal leden. Gernert wordt hier verneld net als voorzitter M'G'
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risch sebj ed en oversrglo-t--Ï""^ï"tr ïïïïíï3-!"nooi u"' Gemert

uïi'.
rrorzocht de geschiedelt=
derde eêuwfeest van
"*".'-i"-t""t
g?li*"11"11,""";:ï""ïii"e nam híj deze vertà reschrilv:" !'i
GeÏ'::::';;;,";"i
Àr:
een erkende school .
betekende .tevens
gaarne
"
jver
erende opdracht
i* l^^':: ^:-;" o ct ied.s chri
'

-ï:ï:;ïï' ;i"aá-,,"r.i".,",,
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?'":i::l::ilï:ïï:"ï:
Ltot uii,gebreide bronnetrru"il'^ii',i,1-.. heeft Ven der Elsen 1n
rn'' lolll,
;;;:;',
";;
gege
zLin bo€k3 "ceschieden' :"":Ï"i:'ï:ïihï:li":ï:ï:ï"Ï:,ilt*:;,
Ë"'*ïrrt"""""ante
';;r.;gwekkende

!êrsonen, zaars
veiuerkt, rlen vrndt 1'",r""f
u"l"
zelÍ, over I eraren
111-o'"r,'"iáutring"n, evenzo. nver merkvaardige
verhoudin- |
áá sir"nt"r,
nlaat,selijke en gevesreli;ke
onderwiisloestanden' r:';;;;;;-;"tho}ÍÀke
sc-'crrt'''drchrii":Ï:I
"ruo,
gcn enz. zoals r0et
den Eisen in ziin
van
oor,
ffi;
ï;
I
gêv€
het
ïan die tiid
boek de kans vaar r-.à"-ï:!:ïïï";:"-::ï ,:"":;ït.ï'"ï:ï":;?;: I
I

I

ïïï'u. "'-- I
ï"i.ï::.';::
i?,';:;i;ï*"ï"1'il'"1ï=1"'ï"Ëil"'"u
op histcïiscr-'-si:
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....t-*"tt'o- I
ï'.,*"';ï;;"o;lri""ti""
;:
zovel van k":"'^::';'.;ol
gevestigd
illnt-"i",i"h
"à"ï r'r"4"1"''' J
ïï""i'á ËË'"""1:i: -1"1
iïu""ï|*"'ï;'i:;i::':;;ï;
'iiu*
maar zerdie toen
uit zijn benoenrng "?'""'""*otà""""heiding'

I

u

I andsche

Letterkunaeï

-:-r?ïu"*='"'t i"c^Y?i
-1?i
in"De Dietscne
=iii""ï'iil iedevaart
"nig" '?t:iuut""
en op lerzoek van de

:ïr àf':Í:l:il;ïï:"ï:'t*l!iï"i;1]
''utf

den Elsen'Tn
\.{arande"ovet o" ""o""ià"áer
voor- de
r'ector van Handel , Ëli* rt""atoekje

bed

evaartgangers

;;r ;". rorte eeschiiï::ï:ï,;iígï;il.*i:,ï:i;ïiï;"?;;:ï:iïï,
-l"""ae
uítgave 1i"""'", :?:i1""áË
uitsave
gekonen, waarve n den Elsen:, '::lÏ]}" ïï"*rár.- o"a"" á"
D
kos-r
-o*"t
ende
11'
ver s chiveÏbeterd en aanI?"-"o:l"i
gesctrieoeniË'""i"g""a"r
rloor de

Ërïi,,ïr ïáo"u, "':.ï;:,ï::ï:;ii"l;"1"tï"?::;:'*ll:*lï."ïlï
deze arrikclen komt hÍj
rr
U t;:;'l::3:ïËo:'*:;'"à;;i;;;': niel votaoende bewezen d"at het
tot d-e conclusie: "tt"j3"lïitj"i

-19ïíka oïn te proberen d.aar eoen nieuvr bestaan te vindsn. 0nder
die emi.granten waren ook dmertse fami.li_es;we noemen er twee
vant nl.Driekske van Zeeland, die met vrouw en
zes kindêren
in BB0 naaï Anerika trok en Sirnon van àà'lti,;rrtoor,
die net
zljn huishoud.en van vrouw en vier kinderen àaarheen verhuisde in 1B!0, Zij r,,roonden
rin Littfe Chute,Wisàonsln, waar toen
veel Brabandexs en Linbu'gers
woonachtig waren en zij naak_
het
goed volgens een schrijven ian de wÍtheer A, van
er
-ten
Heertum, die hen in 1899 bezocht.
Wel, kwam eï ns 1895 enige verbetering in de toestand,maaï
de
boeren profiteerden er weinig of niei van.Zo werd bv,d.e bo_
terproductie wel verbeterd, naar voor d-e verkoop was men af_
hankelijk van d.e dorps-winkelier, waar de boter werd.
voor winkelwaar en de prijs vaak werd. bepaald. naar geruild
de hoe_
veelheid winkelwaar of veevoer, welke van de winkelier
werd
betrokken. Dit werkte knoeierij in de hand en vooral
slechte tijden kwam de boer bij de wínket-ier in het krijt tein
staan.Zo kon het ook gebeuren dat een boerin de hoogste prijs
kreeg voor haar slechte-bóter, omdat zij een kleeá fraá je_
kocht_ bij de boterkoper-winkelier en dat bij onderlinge ai_
spïaak niemand de eerste klas kwaliteit boter \,iilde
ven een andere boerin, orndat zij in de stad een nieuwekoren
tào_
nanteI had gekocht.
Ook bij de verkoop van vette kalveren, een belangrijke
van inkomsten van vel_e lïoordbrabantse zandboeren werdenbron
de
-bo"T"l aígezet door joodse kooplui, díe in de vette kalver_
?

handel een monopolie-positie hadd"en. De boeren moesten weeg_
en losgeld betalen en knoelen met het gewiicht zaf de kalvei_
joden ook wel niet vreemd geweest zijnl
Een van de plaátsen in Gemert, waar iegelmatig kalveren L,er_
den geleverdrwas de herberg van Stien Éaintjesrvooraan in ne
Deel, waar nu de winkeL is van d.e fa.Van de; ,,{ijst.
fn het
begin van deze osuw werden daar de kalveren gebracht, de
tên werden met een strowis aan elkaar gebonden en zo uerdpo_
het
kalf verder op
hondekar vervoerd, váelal naar Veghel.
}lnnen werd afg-rekend,
i.raar volgens gebruik de
"de_
r1oest
tracteren. Dat het schanele bedrag áat er voorboer
het
kalf werd.
gebeurd, in drank weïrd ongezet, kwam helaas ook voor.
ïAN EEN 30 E R EITB N D .
Sgqr.ugE$_ -,L0-!-!! g-r.!ëI I Ic-oJi-ïo-eiJn-aoor verschillende
Getïoffen dor:r d-e noóo
weiàèii
O

-20vooraanstaande katholieken pogingen aangsltênd on tot oprichtlng van een boerenorganisatie te komen. l,.Ridder de van der
Schueren riep de boeren en belangstelfenden in de landbouw
on on adhaesie te betuigen voor een plan tot oprichting van
Ë3" ' io ArËtirot\d, le d.aarop volgende vergad'eïing van synpathisanten werd gehouden 1n L{usis Se.crum tê Arnhem o! 11 ianuari
1896. Ofschoon van den Elsen in rjovembe? 1895 had geroepen
orn een rnanrdie de hand-en uit de mouwen zou steken onn de boerenorganisatie ter hand te nemen, Lras hij zelf op die vergaderiná niet aamrezig. Ook voor een latere vergadering, gehouden ii Den Sosch op 16 april 18)6 en bijeengeroepen door het
vraag
eerste kamerlid nr.J'v.d.3Íesen'ter behandeling van dê
i'of de vestlging van een boerenbond in de provincie niet
wenschelijk ni"t alfeen, roaar zelfs hoog noodig wasrrtwas Van
den Efsen niet uitgenod'igd. We1 was hler aanwezig de heer M'
van Kemenade, notaiis in Gemert. In de vergadering kwan ook
de Noordbrabantse Maatschappij van landbouw ter spraket die
volgens Van den Biesen we1 veel voor de boer had gedaantmaar
weg;ns gebrek aan eenheid en gerni-s aan contact met regering
en volkávert egenwo oÍdi ging voor een verheffing van de boerenstand was tekort geschoten'
on de boeren te belaaron was een eigen organisatie nodig
trMet
dat beeld bezieldrl
schernen tegen armoede en socialisme.
aldus Yan dór Siesen'r, moeten we naar huis gaan en lokale
bonden stichtenidaardooï zul1en we invloed kunnên uitoefenen
op d.e centrale samenstelling. Ofschoon bijna alle aanltezigen
hót hiermee eens r.{aren, zag men bij de oprichting van de provincial,e bond enkele maanden later slechts ! personen terug
als ve rt egenwoordigers van een plaatselljke bond. Bl-iikbaar
beschouwden de boeren de aanwezigen op die vergadering niet
als hu,n echte vriend.enr niet gesteund. als ze waren door de
plaAtselijke gee st e11j kheid.
pE pTLAATSEUJKE BONDEN rN SNEI, lu\ifo vAN lp GRON!.
T11s#n a1 eie bedriiven door hadden Van den Elsen en ?ijn
boelenvrienden niet stil gezeten. In le Nooïdlrabanter (fret
lateïe Hui sge zin-Oo s t -Brabant ) rwerd door hem en de Redacteur
Thi-jssen onverdroten actie gevoerd voor de oprichting van 1okale bonden. Prlesteïs en leken spoord.en ze aan om te proberen de boeren vooï d.e organisatie te winnenlde boeren van hun
kant moesten naar hun pastoor Saan en hem zeggen dat zti zich

-21 onder zijn, leiding wensten te verenigen, Een
toe_
gelrchtcotept-reglernent vooï pfaatlefi;t<e uitvoerig
boerenbonden
r^rerd.eind april en begiu nei 1g!6 in De ltroordbrabanteï ge_
publiceerd.ilet was natuurlljk van groot belang on bij de op_
rlchti-ng van dio lokale bonden overal dezelfde
st:_tuien i"
hebben, wai betreft l.idmaatschap, do elstellingen,
sanenst ellíng
bestuur enz. Als doel ziet Van den Elsen dè behartiging
stoffelíjke belangen van de leden, maar gericht op áe aei
dienstig-zed.elijke bclangen,Nodig uru.""r, olr. ve::betering!oas_
het landbouw-cïediet en de oprichting van coSperatiev; van
[n_
en verkoopvereniglngen,maar ook strijd tegen slechte g.rotrr_
ten en nisbruiken, zoals vcrkwisting,àrantiisbruik,uitËuizig_
held,rreelde en overdaad.Ook het bevorderen van de spaarzaai_
he id w:us .od, g,
Uit al hei:geen in vcrbincl net het c#cr:p1-leglarnent door Van
den 11ser. werd g:,scitrcvcr, b1i jkt zi ji: g:rc lc .l. ieíd.: cn r.ad-crlijke bczor',,lli:r. i_iL vror- iie tjoer.;irsii:_no-- ile g:roste.-r.i jl:e ..aiviseur is vocr: dr. i:l a, l:c' i jl,,e bonden va,t ,..,áot be la:rg, r,j;.nt
zaTrdcr 21J:. ki:rcir-11;:e :;.-u ''rulp k:-n 5cen .;occie bo:rrc1 !:;ta.ln.
I'Zi.i dle de ';oc.rlucl., :;i jn der alren, C.e v:,de :rs
cte1r.,rt. r,;e,-r
ên treezefr, d: -,'rieni;cn vi-:t ieÏi landrnan, oie zii hun gtoo L;r,e
stein noenen, zulle; eï vJor wakcn, dat het 1ro;r.an i.hocr_
li jJ: r,,oro' "itC:voe,..l
Door al deze acties waren de boeren gewonnen en in april en
de volgende maanclen werdeir op neeï áar, l0 plaatsen bour"rr_
bonden opgericht, i.raarbij c1e pastoor of burgemeesteï of
beiden gezamenlijk het initiatief
namen.
.
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ri-ààiwe zJ!6-do-6umenta t i e is niet precies
vast te stellenrop welke daturn de go er enbond., afdef
is opgericht, noch wie het initiatief hier' heefiing Geraert
Uit het feitrdat notaris van Kemenad.e af eerder bij ;";;;;;:
Àet boe_
renbondswerk was betrokken geweest, vermoed ik dai de actÍe
tot die oprichtíng van hem is uitgegaan. Hij was namelijk
door de heer Thijssen, redacteur ,r"n Du Noordbrabanter i"_
werkt om op de vergadering van 16 aprLl 1g)6 in le-n Bosch,
bijeengeroepen door d^e heer J.van dór BiesLn, onvoorwaarce_
lijk aan te dringen op de opïi^chting van plaatselijke boe_

renbon d en

Cèrne
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van Keoenade en met een aantal van 2!2 leden, nog ZZ neer
dan in augustus van hetzelfde jaar. Vermoedelijk is de voord,racht, die Van den Elsen in begin november 1g!6 voor de
Bo erenbondsl e den van Gemert hield, op di-e toenane van in-

vloed- geweest.

ïn 1Bp! stelden de heren M.v.Kenenade en p.v.d.Kanp zi cin
niet meer herkiesbaar als bestuurslid. en werd. het Àele be_
stuur uit de boeren zêLf gekozên. Voorzitter werd toen de
stTijdbare en veel onstï:ed.en Dríes Verhofstadtr die deze
functie bekleed.d.e tot 1)21, Gêdurende een gïoot aantal jaren
ls er toen onenigheid geweest onder de boeren, d.1e hei met
de keuze van Dries Verhofstad.t als Voorzitteï niet eens warên. De landbouwclub St.Isidorus, kortweg hêt IclubskeÍ genoerod, is uit dat verzet voortgekomên en rlchtte een eigen
rrpakhuisrr op. Ook bij de gene ent eraad sverki ê z ingen -rrrrl.
ái"
jaren kon het er slannen; nen liet eigen kranten en panflet_
ten d,rukken en allerl_ei personen werden verdacht gemàakt. We
gaan hier niet verder op in, als niet passend in het kader
van dit artikel ,
Zeker is dat Pater Van den Elsen ook hier op de bres stond
vcor de belangen van d.e Boerenbond en hij schreef d.iverse
schó?pe a"tikelen, gericht tegen de heer Ouwerllng, de re_
dacteur van de Helnondse Courant le Zuidr*illensva;rt',, die
zich volgens Van den Elsen vaak tegen de boeren van Gemert
opstelde. foen Pastoor poell ín Gênert kll,an in 1J1J, was d.e
strijd. al enigzins geluwdl hij heeít er zich zeer voor in_
gespannen cm d-e nog aanwezige vetets uit d.e weg te ruimen.
OORLOGSJAREN 191 4 - 1918.
Gedurende deze jaren ki,ram Van den Elsenrs strijdlust opnieuw
naar voren om de rechten van de boeren te verd-ed.igen. Íooral
het in beslag nenen van de bakrogge werd. d.oor hero fel gehe_
keld; hij sprak zelfs vsn r'?ooverswerkrr . rrle regeering rnuil_
bandt den boer en verbledt hen van zijn eigen gedorsóhte
graan te eten, Dat isschandelijk naehtsmlsbruik, dat is ge_
weldpleging", zo schrijft hij.
ZIJN IAATSTE

JAR EN.

Het feest van het Z\-jaríg bestaan van de N.C.B. werd tevens
het d.efinitieve afschêj.d. van pater van d.en Elsenlvan de wel_
verdiend.e rust heeft hij echter niet weten te genieten en
hij kon het niet laten zich af en toe te bemoeinen net zaken

-24d.ie hë@ ia qiJn bo erenorganisat I e niet aanstond.en.
Ik heb hem pei'soonliik gêalurendé ruin zes jaar gekend j.n de
Abdij van Heeswijki de laatste Jar€n liet hii zich vaak duor
een van de jonge fraters voorfezeí, uit trDe Navolging' van
Christusrr van Thonas à Kempis. Dii was voor l:ern altijd geliefde lectuur geweest. Hij traehtte de vermaningen van de
schTijver ook in zj-jn eigen leven toê te passen. In het duizenste numner van zijn Weekblad van 18 mej- 1918 herinnert
hij aan de harde strijd, welke hij jarenlang gevoerd had tegen allerlei tegenstanders, maar verklaart er uitdrukkelljk
bij,dat hij d.aarbij nooit het woord van Thonas à Kenpis vergeten had: "Wilt gij anderen tot vrede brengen, beheersch dan
eerst u zelvenr'. Hij overleecl op 2O april 1925. Kort tevoren had hij aan V.van Kessel, zijn opvolger als ad.visêut van
de N.C.B.zijn laatste boodschap neegegêven. "Zeg toch aan d.e
boeren en herhaal het steeds; wacht u toch voor het nateria-

]isme, de jacht naar ge1d. en goed't. Dat is altj-jd een
zijn groetstê zorgen geweest.

van

In Gernert wordt de gedachtenis van de Soerenapostel }evendig
gehoud.en door het rlarneren borstbeeld, dat j-n 1946 bij gele-

genheid van het gouden bestaansfeest van de N,C.B. tegen d.e
kerk geplaa.tst is, verder door de Pater van den Elsenstraat,
d.e Pater van den Elsenschool en door de naan |tElsendorprr,
door Pastoor Poel1 indertijd voorge ;e1d te noenen 'rVandennlsend.orpr'9 als'baaE voor óe,Peelparochie vó"n. Genort.
{cn woord van gc}tkwens aan het adres van de Gemertse 3oerênbond past ons bij gelegenheitl van het |5-iarie bestaan.
Moge de afdeling Gemert ond.er ]eiding van de Voorzitter, de

heer Ant. Jaspeï'g , aan wi"e de boeren van Geraert al zoveel jaren hun vertrouwen hebben geschonken, de ldealen van derrBoe-

rena?cste1 rr hooghouden.
HÍermee beslui"ten we ons artikel over Van d.en Elsen.Wie meer
wi1 weten van deze grote Genertenaar, kan ik verwijzen naar
het boek van Dr,P.Hollenberg:rrGerlacus van den El"senrEmancipator van de Noordbrabantse Boerenatand. 1BJJ-1)2J.'t Het is
een uitvoerige biografie van neer dan ]O0 blad.zijden.
M.H. J. Pennings,0. Praen.
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beeld"je, veel nind.er de kapel van Handel van het jaar 12ZO
zou dagtekenen, 'rzoals tot nog toe werd. ,,aangenonen,r i En ver_
der3ir,..andere hier en elders genóende feiten nopen ons het
ontstaan van Handel tot omtrent .l tOO, dat van .dà kapel
en
bedevaart tot omtrent 14OO terug in
írurrsor,.
Van den Elsen heeft zich ook beziggehoudËn .met het Gemerts
dialectrdoor o.a. een enquête-tljsi over Gemertse woorden in
te vulIen.?iet Vos schreef hierover in Gem.lleem,nt.+Zrii,lg-.
gl
JK.
$-E-T-g-n"'N4!IU-rr I r N E ES
l!.I!-v4l!utr ztJï
htstorische studies vist, Van den Elsen zeer goed,
dat kl-oosterscholen tot :hogê bloei- weren gekomen door do
Cisterciënzers en prenonstratenzers,welke laaïste ri";-;;";:
a1 bezig hielden mot de opleiding tot parochíe_geestelijken.
In de oprichting van een eigen Gyinnasiirn meende
een stuk
Norbertijnse tïaditie te kunnen Àerstellen, Voorhlj
uitbreiding
van nieuwe activiteiten van de abdij, waarbi; hij dacht aai
missie en het oprichten van eeir nieuw huis ín \foensel_Eind._
hoven, lras een toeloop van nieuLre leden nodig, die hlj dacht
te kuniaren recruteïen uit de studenten van een eigen êchool.
Niettegenstaande hÍj bij zijn plan van verschilLÉnde kanten
tegenverking ontving, begon hij ars eerste rector rnet vier,
stud.enten d.e school op 4 october 1g86. Zoals
het
geval, was, waren ook in Heeswijk d"e studenteninbijOemert
mensen in
het dorp in de kost. Het toene;1ende aantal leerJ_iigen naatte
boyy^ van een afzonderlijke school aI spoedig noódzakeli;k.
9u
ne geldkwestie d.reigd€ deze plannen te d.àen mislukken. maar
dan
men Van den Elsen niet; fri; trok eï net de bedel_
staf-kende
op uit en bracht binnen korte tijd het benodigd.e kapi_
taal bij elkaar.
Vol-gens getuigenissen van oud._leerlíngen was hij bij het
verklaren van een of ander nooii_Íjh:hoofástuk van de Laïi;nse
._Syntaxis zo d.uidelijk en ond,erhoud end. en zo boeiend, dat hij
'rdie dorre mate"i-e voór ons deed leven en dat we . het ;ammór
vonden, d.at d.e kl,ok het einde van de 1es aankondigde,,. Het bestuderen van de geschiedenis van de Latijnse School
van Genert had llan den Xlsen op het spoor gebïacht van
een
gïoot aantal oude beuïzenstichtingen, ,áu.rrr"r, de opbrengsten
bestemd waren voor de opLeiding vÀn priesterstudenten, die
hun studie maakten op een serninari_Ê. Sommj-ge beurzen waren
g-P-R T
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al1ect.t besterral. 1,ooï ft_mi1Íel*clen, :ndere voc.-r pt l:.1-rgr.lr:oten

