Naam Nederland vervangen door
Nederduitsland?
(Ad otten)
telkens blijkt weer hoe moeilijk het is om
iets uit te leggen over Gemert als Vrije
soevereine rijksheerlijkheid van de Duitse
Orde. Gemert is dan meteen voor bijna
iedereen ‘Duits’ en niks anders dan ‘Duits’.
Het gegeven dat Duits, Diets, Deutsch of
Dutch van oorsprong allemaal hetzelfde is,
noch de stelling dat je voor enig begrip uit
vroeger tijd jezelf moet verplaatsen naar
die andere tijd, zal daar enige verandering
in kunnen brengen. Je komt hooguit tot
een “jaja dat zal allemaal wel, maar Duits
is Duits en dat begint pas over de grens bij
Venlo of roermond... toch?”
Het enige dat zou kunnen helpen is de
naam van ons land gewijzigd zien te krijgen
van Nederland in Nederduitsland. Natuurlijk vindt iedereen dat een absurde gedachte, maar die naamswijziging is historisch wel
prima te verantwoorden. en… zou je voor
een juiste geschiedkundige beeldvorming
ook niet iets over moeten hebben?
De Vrede van munster in 1648 betekende
niet alleen het einde van de tachtigjarige
Oorlog, maar zorgde ook voor een definitieve losmaking van ons land uit het Heilige
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een eeuw geleden ‘van Duitschen bloede’, voor
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Componist Matthias van den Elsen nu ook te horen
(peter van den Elsen)
Over de muzikale kwaliteiten van matthias van
den elsen, de jongere broer van Gerlacus van
den elsen, is in Gemerts Heem al eerder aandacht geschonken.1 In de betreffende artikelen
worden een aantal H.-miscomposities voor
koren genoemd. Op zijn oude dag schreef hij
veel muziekcomposities voor het orgel. Van hem
is een drietal publicaties bekend:
- rev. matthias John van den elsen,
17 Voluntaries for Organ , 1946.
- rev. matthias John van den elsen,
16 Inventions for Organ, 1949.
- rev. matthias John van den elsen,
16 Versets for Organ, 1952.
Intussen heeft een zekere organist Wayne Warren tenminste 26 composities op internet gezet
en deze zijn nu te horen op soundcloud.com.2
Wayne Warren is muziekdirecteur en organist

Gerlacus van den Elsen op bezoek bij zijn broer
Matthias in Amerika, 1906.

van de st.-Annakerk in ruskin, gelegen aan de
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