
ln.tle.philosophie, een vijftar artikelen over de cezassthe-orle tegenover het eterke liberaLisme van die tijd et overde Kathorieke en mod.erne god.sdienstwetenschap. Eij heeft
d,aaraan veel ti jd en stud.le besteed; het ziJn ertiteiea vanelk ruin ;90 bl.aazijden.

Dat hiJ Genert niet vergat, blijkt uit cle noeite, dle hiJzich gegeven heeft voor de vierlng van het derde eeuwfeegt
van d.e Latijnsche echool arhier ln 1gg?. EiJ ras lid. van hetfeestconitd en een van d.e grote pronotoren van d.e reunie van
oud-stuaenten, d.ie toen gehouden is. rn tle plechtige hoognisvan die tlag hield. Pater van schijnd.el d.e feestpredikatie,
naarin hlj uitvoerig het nut schetste ,dat de schoor gedu-
rende d.rie eeuwen voor de Kerk had 6:ehatL en zijn dankbaar-
heio uitte tegenover God. en alIen, atie aan de schoor gewerkt
hai den' Eij sprak langer dan een uur en het tal.rijk gehoor
vo.,gde hen net gespannen aandacht; want .hiJ sprak niet aI-
le,,n door zijn stenrbij sprak even luid. door zijn gelaat en
gg -rafen.

1,'oot iemand als 'hij net zulk een onstuinig karakter was
het we1 eens noeilijk de julete maat te treffen, ook hij'lrreef mens bij aI zijn vele kwallteiten; hlj moest dan ook
r;aak tegenwerking en tereurstelllng ond.ervtnden. pater van
lichijndel was hLervoor niet ongevoelig maar zijn sterke re-
ligieuze overtuiging bewaarde hem voor ontnoediglng.

Na tlertlg jaar van hard werken had.den lichaam en geest
veer van hun krecht verloren en.het besef van ziJn toestand.,
wao voor hem soms een zeex z$aat krtl,is. EiJ overleed. op 29
novenber 1t11 te lfaastricht en werd ardaar ook begraven. van
zijn 76 jaren had hij er zestig in de societeit van Jeeus
doorgebracht. Hij is een van Generts inboorlingen uit de
vorige eeuu geweest, waarop wij terecht trots mogen zijn,

1{.}I.J.Pennings.
0nze zon€?-€xcursie naar <[e Ospelge peen en

het Bvoluon.
voor d.e reis naar tl.e 0sperse reer en het .Evoluon had.den

zich slechts d.ertien leden opgegeven. circa half tien ver-
trokken we per bus van de Ehad vanaf Hotel De Kroon. rn d,e
Groote Pee1, een natuumeservaat van circa 9oo ha.kan men d.e
Peel nog gedeelterijk zien in zijn oorspronkelijke toeetand.



net d.e oude peelwegen en uitgegraven turfku'ilen, Ioor allen
werd de grote wandeling genaakt van and.erhalf uur bii goed.

ueeri iedeieen uaE olrgstogen over de lnooie natuur, d'e geue).-
d.ige rust, het mooie ultzicht, het geluid. en ale beweging d.er
vogele, vooral neeurren, tlie de pLassen bevolken. I{a de wan-
aeling-werd. het bezoekerscentrrxn bezichtigtl en cle biJensta].t
$aar in een glazen kast het verk der bijen kon worden beke-
ken

circa 12 uur verlieten we d.e Pee1, Sebruikten in soneren
een kop koffie of een andere consunptie en arriveerden om

ongeve;r 1 uur in het Groene Koffiehuis, raar de koffiemaal.-
tijd gereed stond. De wantleling had de deelnemers hongerig
gemaait, zodat van de koffietafel een goed gebruik werd €ie-
maakt.

De reis glng daarna verder naar het EVoluon in Eindhoven,
een technisch gerieldiS inposant gebouw met aller}ei electro-
nische apparaten, waar ook ale heLe ontwikkeLing van bet le-
ven, de ontwikke3-ing van de electriciteit, lampenr radiors,
televisie etc. in bee1tl is gebracht. Tevens kan men hier de

hele ontwikkeling van het Philips bedrijf in lfederland, zo-
wel a1s in het buitenla^nd zien.

On half zeven vertrokken ue uit Einclhoven' en lraren zo lreer
op tijd. in Oemert. AI}e deelnemers waren zeer enthousiastt
*r6ora1 over de randeling d.oor het natuurreservait van d'e
rrGroote PeeIrt.

Secretaris.

tedenvergadering net gpreekbeurt ven Dr. I(nitel'

Door onverwachte dringende bezigheden ton de Yoorzitter L.
Bekkers niet aanwezig zljn en zo opende tle SecretariE deze
vergaalering op 24 mei 1967 dea avonds 8 uur ln de boven-
zaal van Eotel d.e Kroon albter. Er waren ongeveer 20 leclen
aanwezig. De Secretaris ve11 eLkorade d.e l-ed.en en d.e spreker
van die avond, DR. L. Knite} uit Bred'a, dle een lezing zou
houden over "Chirurgtjna, doktera en ziekten ln cle oude
tiJd,,.

De Secretaris gaf vervolgenB
len van de ledenvergadering van
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een overzlcht van d.e notu-
1 februari 1967, bij wel-


