kapel van de Latijnse School. Naast
het altaar een beeld
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de patrones van de'

school, verlicht en
versierd in verband
met haar feestdag.

die tijd (wat onder meer duidelijk bleek uit de degelijke
goal,sdienstige begeleiding), hoewel er toen al klassen waren,
waaruit (tl;na1 alle oorspronkelijke leerlingen later in een
andere rwerkkringr terecht kwamen. Ik meen zelfs, dat er na
ile oorlog slechts drie Genertse priesters zijn geweest die
daar studeerden.
Ik bewaar de beste herinneringen aan de zes iaren Latiinse
School en wil hier duidelijk stellen dat er goed onderra'iis
wertl gegeven, zij het dan dat de spreuk lrNon scholae sed vitae discinusrr (we leren niet voor ile school naar voor het
werd opgevat: niet zozeer op de
Ieven) sorns erg letterlijk
kennis als wel op de kunde werd de nadruk gelegdr wat blijkbaar niet van de laatste tijd wasr want Van den Elsen had
een eeuw geleden al tlezelfde opvatting en drukt zich zelfs
nog veel sterker uit: ItMen In*eekt en onderhoudt en voedt er
den studielust, zodat de student die de klassen voleindigd
heeft, wel niet zoo veel kent, naax veel neer kan en alles
wilr'. (4)
Van degenen alie in 194? de Komschool (jongensschool in de
Schoolstraat) verlieten, deden er vijf toe lat ingsexanen voor
de Latijnse School, van wie er tlrie niet werden toegelaten.
Fén van hen lsram terecht in de grote groep schoolverlaters
die geen verdere scholing meer kregen maar in het. arbeidsproces werden opgenomen (nen was niet neer leerplichtig),
twee kozen een school elders.

De eerste stappen op de Latiinse School zette ikr toen dertien jaar oud, in korte broek; pas een iaax later lceeg ik
de eerste lange broek, die overigens niet als confectie werd

gekocht naar door een echte kleermaker aangeÍneten.
in rnijn jonge leven was het vroege
opstaan. Tijdens de lagere school gingen we weliswaar bijna
uik" d"g naar de kerk, naar dat was de mis van half acht (ate
kindermis) en nu begon voortaan dagelifts.de Ínis om half zeyeÍl
behalve dan op zondag als rrre een uur nochten ruitslapenr. Om
op tijd te zijn vertrok ik dus elke morgen even na l$rart over zes, zoner en winter, vaak op een draf, uit De Haag
richting kapel (de ruimte van de huittige heemkundekaner )
tussen schinnen van andere kerkgangers (onder meer uit het
kosthuis van rJaantje Putr) on vooral niet te laat te konent
want er bestond een bijzondere tpenitentier voor laatkomers:
deze moesten op de knieËn naast hun stoel gaan zitten tot ate
rector middels een tikje op de schouder toestemming gaf oÍI
op het klapstoeltje te knielen. De nis' voorafgegaan door
norgengebed en meditatie en gevolgd door een dankzeggingt
duurde dagelijks ongeveer een uurr zodat ik even na half
acht thuis aan het ontbijt zatr vaak brootl rnet gebakken spek,
en daarna even naar de radio luisterde, onder neer naar de
BBC met de bekende rtuner van tle Big Ben. Wat betreft het
naar de kapel draven hoorde ik van de buren herhaaldeliik,
dat ik op dat gebied een paar goede voorgangers hadt nanelijk Piet Sleegers, die later nog enige tiid pastoor was in
Fbankrijk, en Thedor van den Elsen, de latere emigralten-beleider, ook beiden uit De Haag en respectieveliik in de iaren 192?-1933 en !937-793? student aan de Latiinse School.
Een bijzondere herinnering betreft het voorlezen in de kapel
van jongens die
op ÀIlerzielenilag (2 november) van de lijst
tijdens hun studietijd gestorven r+aren. Tot onze ontzetting
naar tevens tot grote hilariteit hoorden we elk iaart dat
66n van de leerlingen was omgekomen doordat hij zijn hoofd
uit het raan van een rijdende trein had gestoken.
Enkele dagen v66r Allerzielen hatl elk jaar de (verlate) ontgroening van eerste-jaars plaats. Ieder iaaÍ werden in de
Eén van de veranderingen

Rips (achter De Haag en in De KanPen ) rietpluimen verzame ld
om daarnee cle kapel stennig en sober te versieren en zo aan
te passen aan de Állerzielendag. Tiidens het plukken en
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snijden van het riet moest er voor gezorgd worden dat degenen die ontgroend werden, minstens 66n keer in het uater terecht kwanen, zodat zíj druipnat thuis kwamen. Dat rthuisr
was voor de Genertenaren en jongens uit de nabij gelegen
dorpen het ouderlijk huis, voor jongens uit andere ilelen van
het land (en dat waren er heel wat): het kosthuis. h waren
in Gemert verschillende van die kosthuizen en sonmige bleven

tientallen jaren als zodanig bestaan. Groepen studenten
(rneestal een tiental) waren namelijk in de kost bij particulieren, verspreid in hêt dorp. Eên bekend kosthuis was rrDe
danes Van der Asdonkrr in het huis, dat nu door de archivaris
wordt bewoond (hoek Schoolstraat/Ruijschenber ghstraat ) . Andere kosthuizen uit rnijn tijd waren: Van der Putten in De Haag
ên Vos en Van den Einde in ale Virmunaltstraat.
De zes klassen waaruit de opleiding bestondr hadden bijzondere narnen. De eerste klas was de Kleine Figuur, de tweede
de Gtrote Figuur, de derde de C'ranmatica, de vierder vi jftle
en zesde respectievelijk de Syntaxis, tle PoËsis en tte Rhetorica, Deze nanen herinneren aan vakken die vroeger gegeven
ra'erden, vooral binnen het vak Latijnr waaraan ook in de door
mij beschreven periode biizonder veel aandacht besteed werdt
rrraarmeê de school haar naam, Latijnse Schoolr eer aandeeil.
MerlfldaaraligerrÍijze rÍerd aan de andere klassieke taalr Griekst
minder aandacht besteetl, on niet te zeggen dat dit vak soms
bijna verri'aarloosd werd. De uitdrukking rrHij zit Griekse
thenars te makenrr betekende dan ook niets anders dar dat ienand zat te suffen. Ik herinner ne eens tiidens de Griekse
les uit de klas te zijn gestuurd omdat ik de stof niet voldoende kende, wat ik erg onrechtvaardig vond (en nog vind),
ondat de anderen de les ook niet hadden geleerd en alleen ik
plotseling werd overvallen door een overhoringr iets wat wekenlang niet was voorgekomen. Opnerkelijk in dit verband is
ook, dat in een rrVerslag ontrent den toestald der Latijnsche
Schooltr over 1883/1884 aI wordt gezegd rrHoofdzaak was ook
dit jaar de Latijnsche taal, waarom de Curatoren vermeenden
soÍunige leerlingen geheel of gedeelteliik van het bijwonen
der Griekse lessen te moeten vrijlatentt(s).
Sommige lessen werden aarr drie klassen tegelijk gegeven r zoals Godsdienst, een vak tlat overigens op zondag werd gedoceerd. Hierbij werden vaak onderrr.erpen behandeldr zo ruit
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het leven gegrePenl. Ik herinner me onder meer nog de probleernstelling rrltlat te doen als uit een defecte automaat te
veel wisselgelcl terugkomt?rr, of trMag nen in sorunige gevallen

belasting ànttluiken?rt en r|lrat te
genezingen in Lourdes?rr.
Èet huiÀwerk wertl thuis (of in

denken van

de wonderlijke

kosthuizen) gemaakt op
daarvoor vastgesteltle urenr rr'aarbi i verneld kan worden dat
hierop incitlenleel controle werd uitgeoefend door een docent
of de rector, die per fiets regelnatig de kosthuizen en af
en toe thuÍswonentle stutlenten bezochÍ. Overigens was er in
student
elk kosthuis een zogenaande kostbaas t neestal een
(eerste
tuspares
pr
inter
imus
als
,rit de hoogste klas tlie
probleernpies
en
had
leitling
sen gelijkàn) tle rlagelijkse
ieder
tracttte- op te lossen. De Gemertse studenten hadtlen
zonop
ze
waar
gekregen
aatlgêwezen
t
66n van cle kosthuizen
rve(die
woord
het
met
ctagen
vrije
en feestdagen en andere
niat wertlen aangetluicl) de avonden moesten doorbrengen' Deze
avonden werden niet alleen aan verrnaak besteetl zoals haaxtale

Feest van conrector cornelissen bij gelegenheid van het feit
tlat hij vijfentwintig iaar' conrector was in juli 1948' De
en de docent lÍerneri
lubilaris iussen rector Van den Acker
aan het eind varr de
Staande
Ën te rnicltlen van alle stuilenten.
laatste rij: Martien van der wiistr schriiver dezes'
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spel, schaken, dannnen, musiceren en dergelijke, maar ook bestemd voor leerzanne progranmars zoals door de leerlingen
zelf te houden lezingen en georganiseerde discussies en verder voor vergaderingen over huishoudelijke en andere aangelegenhetlen. Zo herinner ík ne uit de beginjaren nog een door
mij gehouden voordracht (wellicht mijn eerste) over Onze
Lieve vrouw van Handel r die twintig minuten duurde.
waren enkele functies te vergeYenr waaronder
die van tcensorr, een soort klasse-oudste of noet ik zêggen
school-oudstet van wie het de voornaamste taak was als contactman tussen rector en leerlingen op te treden en wiens
belangrijkste bezigheid (in onze ogen) was: het lTagen varl
lveniar voor dagen of halve tlagen, die daarvoor in aanmerking l$Íamen. Zotn vrije dag werd besteed aan wandelen in de
lanÍlelijke oÍngeving van Genert. Er uaren enkele vaste h'alrdelingen op vastgestelrle dagen, zoals naar Venhorst op 19
maa.it (Si"t lozét), terh'iil op de woensclagrni ddag (altiid
vrij) ietlere week áe wantleiing naar Hander (bedevaartplaats )
op Àet programna stond. Als alternatief werd iets later maar
nóg in mijn tiialr voetballen ingevoerd op het voetbalvelcl op
de Bergla.ien. Daar heb ik heei wat (vooral koude winterse)
uren áoorgebracht. Voetballen aleden rl'e trouwens ook in de
vakant ie evenals toneelspelen en bivakkeren en wel met de
studentenclub t Edwartl Popper., een onderlinge vereniging van
jongens van diverse scholen, die de vakant ie in GeÍnert
(thuis) doorbrachten.

Ook op school

baantier waarvoor een student werd aangewezent was
dat van stoker van de grote kolenkachels in de schoollokalen. De functionaris werd officieel aangeduid met de verlatijnste benaning rkachelariusl.
Veóf goede en teuke herinneringen hebben de oud-studenten
ook aan de leraren, varr wie ik hier speciaal wil noemen rector Van den Ákker (6) eo .ot"ector Cornelissen (?), welke
laatste tevens rector uas van de zusters van klooster Nazareth aan het Bintlerseincl. Beiden ziin gestorven in de perioile dat ik cle school bezocht. Rector Van den Akker, die les
gaf in tle hoogste klassen, was een statig heert ouderwets
rechtvaartlig en uiterliik streng en afstantlelijk. Zijn functie bracht tti5tta." met zich mee, dat $einig studenten hebEen ander
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ben kunnen merken r hoezeer hii zich persoonliik betrokken
voelde bij het belang van iedere individuele student' Zou
men hen een strenge vader noenenr dan vond nen in conrector
Cornelissen, leraar in de laagste klassen, het gemoedelijke
type (althans uiterliik)r dat zíctrzelf onvergetelilr naakte.r
tààereen herinnert ziin grote liefde voor rla douce Flance
en voor tle poËzie (twee zaken die hij vaak combineerde door
met tliepe ontroering lange F\'aÍIse gedichten voor te tlragen) '
Zijn voorttrachten beperkten zich niet tot het FYans ' Voor
é6i van zijn andere gedichten herinner ik me nog de ritmisch
goed lopenàe slotzin rren het geitie blaatte en de koekoek
riep". Èij hatl tle gewoonte on sigareÍrrokend kringetjes te
latón zweven tot aan het plafond en tot achter in de klas
(onnavolgbaar knap ) (8). ook ziin dramatische uitroepen, als
men ale les niet begreept zoals rrArme vader zondêr zonenrr
maakten op ons veel inttruk. tlii wist ook alle gebeurtenissen
in de klas in uijn lessen in te passen: als ienand zijn pen
op de grontl liet vallen, ln*am er een verhaal over de Romeinse speerwerpers uj.t ItDe bello Gallicorr vaÍr caesar'
Dit irengt mij op tle boeken die gebruikt werden' Als een
leerboek goed voldeed, werd het niet vervangen door modernere werken. Zo haclden we een Latijnse gramnatica van Borking
(zeer tlegelijk en uitgebreid), die niet meer in de handel
te krijgen was naar alleen door overname van vertrekkende
studeniàn in circulatie bleef (een oude tlruk uit 1917 heb ik
nog steetls als herinnering bewaard). Erg gelukkig ben ik ook
r.i ."tt in niin tiid overigens niet neer in gebruik ziinde
Grarnnatica Latina (van G. Dorn Seiffen), gedrukt ín 1827.
Interessant in alat boek zijn ook de erin geschreven namen
van studenten, zoals ,r.r, ."t G. Derks uit ite Mortet (9) en
Ilêrm. van tler Astlonk en l{ilh. van Berckel (de laatste twee
uit Gemert), die volgens tle lijst van studenten (1O) in 1867
de school bezochten.

Een heel bijzontler aspect van de Latiinse School was, dat
degenen die de zesde klas verlieten en kozen voor een priescongreteropleiiling de vriie keuze hadden uit alle orden en
gatiès. Hoàwet enkéle docenten Norbertiin waren (uit HeesJljt) e" in Gemert zelf (oP het kasteel) de Paters van de
Heilige Geest huisden (waarmee in tegenstelling tot wat men
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vaak meende geen enkele relatie bestond) t koos biina elk
jaar ietler een andere richting. Zo kan ik (als ik me beperk
tot degenen die priester werden) oud mede-leerlingen uit de
jaren 1947-1953 aantreffen bij de wereldheren. de Priesters
van het Heilig Hart, de Redemptoristenr de Augustijnent de
Norbertijnen' tte Benedictijnenr de Dominica+enr de Scheutis-

Jongens van Genert, leden van de studentenclub in 195O. Ilet
zijn van lÍnks naar rechts en van achter naar voren: Antooí
van den Eijnde, Peter vari den Cronmenacker, Josef ftulders,
Jan van Zeeland (Mortel), kapelaan Hurknans als geestelijk
adviseur, Jan van Kessel, Antoon van den Akker, Jo van Kessel, Piet van den Cronnenacker, Martien van der lÍijst, Cor
van den Brand (Hándel), Ilernan Hubers (Dlsendorp), Theo
Goossens (Esdonk), Harrie Vonk,, l{im Haegens ( Elsendorp ) , Henk
van den Borne, Christ Leenders, Adr iaaÍr Tijssen, Uaffie van
der Wijst, llary de Groot, Sjors Lievers, Theo van den Burgt
(Mortel), Jan Gijsbers, Jan van Rooy, Harry Bos en FbaÍrs van
ZeeIand.
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ten,

de Conventuelen, de Witte Patêrs en de Capucijnen. Het
gevolg was dan ook (aangezien elke orde of congregàtie missiegebieden had in andere landen of wereld delen), dat studenten van de Latijnse School van Genert zich verspreidden
ovêr de gehele aardbol. Dit wordt ook duidelijk aangegeven
in het Lied van de Latijnse School, waaÍ'van het refrein
luidt: rrEn de iongens van Schola Latien, die laten zich overal ziên, in noorden en zuiden, en onder roodhuiden, in
China Japan bovendienrr. Iliermee is nog eens extra benadrukt
welke bêtekenis de Latijnse School van Genêrt (ook internationaal) had en dat al enkele eeuwen lang tot àjt na in 19b9
uit het gebouw in de Ruijschenber ghstraat overgegaan te zijn
naar een moderner gebouw op de Berglaren, in 1969 haar poorten sloot, zodat alleen nog het oude gebouw en de herinneringen bleven.
NOTU'{:

(f)

Ors. F.G, Brouwêr, De Latijnse School 158?-1968, cetnerts
jubtleunnunmei, nr. 50, lente 1973, blz, 35.
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Heem,

(2) l'1.Á. van dei wijst, Bêknopte Geschiedenis van Gemert 1980' blz. 'tO.
(3) Í!'. Gerlacus van tlen Elsen' Ord.Praên. r Geschiedênia' van de Latiinsche School te Gemert, 1887.
(4) ceschiedeniÊ van ale LatijnBche School' blz. 1O9 en 11O.
(5) Petel' Lathou{erB, Gemerts Nieuus 1881-1900' blz. .
(6) Álph. F!. van den Àkker, een GenêrtenaaÍ van Seboorte t rector van
1929 tot aan zijn ontslag $egens ziekte in 1951.
(7) E. cornelissen, afkomstig uit l{aFoyt cotrector van 1923 tot aan
zijn dooal in 1952,
(8) zi; ook: 75o jaar Latijnse school Genert 1962r blz. 77/18t 26 ea 52,
'
heren ziin verwiaaelal.
waar helaos alê fotors van de twee hiei genoemde
(9) Migschien de Gerardus Derks r gêboien 17 augustus 1875r ilie op blz. 5
van llet Dagboêk van Meêster Dêrka wordt genoend?
(1o) 75O jaar Latijnse School. blz. 39.
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Herinnerjnqen aan de Latijnse School 194i-1953
door Martien van der Wiist
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