
Een van tl.e Beest bekende leden van d.e echte Genertse fard-J.ie van scbiind.el, uasrover d.e hr, M.v.d.w[ist in ]ret vorigenurmer ven Generte Eeemr' schreef , is d.e Jeiuit pater Eenrlcusvan schiintlel geweest. zlin vader wag Bernardus van sctrgnaer
een broer van JohanneE van schijnd.er, d.ie, zoalg in het vori-
8:e nutuner is verneld, getrour*ct uas net flendrina Rijnttonk enre1 in 1822. Genoend.e Bernardus werd te Genert gedoopt og zfaugustus 1800 en trouwd,e d.aar op 1 nei lglo rnet Johi,nna-vanveghel, gedoopt te Genert 0p 21 i.ecenber t6oo. Bernard.us was
een \reyer, roonde 'aan het Kruiseind en kreeg daar ! kinderen,
waarvan het d,ercte geboren werd op 9 juri 1gi5; het kreeg,,oellaan van zijn grootvarlBr. Eenricus. Reed.s in october 1g{! vfrr_
d.en we zifn naalr on&er'.'de stualenten van cle tatifnse 'school
alhier, raar hii in d.e eerste en tweed.e klas nummer 1 en inde viifde -en zesd,e nruuner 2 wae. 0p zg septenber 1g!1 trad.
lii op 16 jarige leeftiid in de 0rdi der Jezuieten; hij kendetoen Latijn, Grieks en ibans en had. ged.urend.e twee jalr Gre-goriaanse zar.g geleerd..'Ei; was gezond. van richaan en uit een
oppasseade fanilierdie het echter, zoals.net de neeete reversin Gemert het geval uae, niet breed had..'
'Gedurend.e zijn later leven sprak hij nog dikwiJl.a met grote
rlankbaardheicl over Genert en-de r,atijnsihe schoorrdltt [ra inde geregenheid. had. geeteld on Jezuiet te worden. iiSn terrnievan d.e klassieken, die hiJ na zijn novici.aat nog verd.er uit-breidcl.e, uas d,e aanleidjng, dat hiJ na 1g!{ gEd,urend.e vijf
Jaar aan het Gynnasium te sittard daarin teg'nIeet geven, Idetbuitengerone ijver en het beste resultaat volgde f,g aa.rnatte philosophie en theologie, zodat hiJ van ls6i tot ieii-iht
de wiJebegeerte en daaraa nog vgf jaar godgereerd.held aoceer-
d.e aa,n zijn ordebroeders. Daartij was rri; ioor zijn leerlin_g:en een voorbeeld. van naungezett,e pllchtsbetrachtlng enbracht zelf in praktijk uat rriJ zijn lierlingen in d.e t6s hadvoorgehoutten.

zijn grote verd.iensten liggen echter vooral in zijn gloed,-volre preken en redevoeringen, d.ie hij ontelbaar veie ietrou_d.en beeft. Ond.er de geestelljkheid was hij vooral bekend. arseen buitengevoon "retraite-paterrS door il;n ooertuigend, envlarnnend woord benerkte hii , rai voor "ia"r"o- 
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s,heen; hi j electrieeerd.e ziJn hoorders en onwilr -keurigwtrd. nen meegesleept cloor zijn begeesterd. woord.. Na l jf entdntig jaar retialtes te hebben geBeven, zo verkraar,6 een
van zijn tijdgenotenrbereld"de hij ue etceds veer net dezelfdeljver voor ars toen hij begon, Geen vond.er dan ook, d.at de
br-sschop van dea 3osch, }fgr. vin d.e ven, later verklaard.eItAan Pater v&n schiJndel hebben r*iJ de stichtende ijver on-
zer geesteriJkheid in d.e. JaarliJkse retraites te d,anken,'
llen verriet hen beter d.an aen gekonen was .om zich net ni.euwe
loed. te niJd.en aari de taak, welke uen .te vervurlen had.; wantrr ging een bezieling van hen uit en teruggekeerd 1n de ge-
rlcne rerkkring handeld.e men onder de invloed. aier bezieling;
hlJ had ietg van zich zelf meegegeyen, v&n hen gold het oui,e
gezegtle: het ia het hart, d.at nelsprekend oaakt. ;

ln het Jaar 188o nerd. hiJ ctoor zijn overheid naar :imster-
dan gezonden, rraar hem een nieuwe taak wachtte. rr bestond.
d.aar een vereniging ttGeloof en Weteaschaprrr d,ie vooral be-
stEnd ras voor de stualenten v&n de universitelt en waarin
?ater van Ecbljnd.el nieuw leven moest brengen. EiJ begreep
het geuicht van zlJn opd.racht, nant hij raE erryan overtuiga,
d.at de toekonst van Kathoriek l{ederla.nd voor een groot dee}
zotl afhangen van d.e weg, die de Katbolieke jeugd. zou opgaanr
Eij wist, hoe nod.ig het 1n de toekomst zou zijnl d.at er onder
i10 *etenschappelijk gevornd.en ecbt Katholieke mannen zoudenzlfn, d.ie hrur geloof kenden en d.aarvoor zouden kunnen en
dufrren uitkonen. rn korte tijd. bracht hij de vereniging totgrOte bloei en bijna arte Kathorieke gtud.enten.traden alsIi([;rtoe. zeetien t Jaar heeft hij er voor gewerkt en uit de
verelagen blijkt, dat hij vaak rl.e sprefer optrad. en de
noeil$kete vragea grondig behand,elde. vo6r alren wilde htJ
een leraar ziJn en vrlend., van velen was hiJ de vriend, en
vertpouwde read.gever, ook nog na hun etudentenJaren.

ult tlankbaarhei.al. heeft Den van hen.een portret raten
schitderen door Th.Morkenboer, dat ln de vergaderzaal ven de
verenlging briift getulgen van de vererlng, d.ie men hem toe-
d,roeg.

BiJ aL zljn werk Echreef hiJ ook nog voor het tiJdschrift,studi€n'rr d.at artikelen bevatte op gotlsd.ienstit, weten-
schappeliJk en letterkund.ig gebied. ui;-putriceerd.e- hierin
tussen 18J1 en 1875 ged.urentle d.e tiJd. det-hij professor was.
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1n tle phlloeophie, een vijftal artikeLen over de tezaesthe-orie tegenovei het sterk6 liberaLisne van die tijd et over
de KathoLieke en moderne gotlsdienstwetenschap. Eij heeft
d,aaraa^n veel tiJd. en etudie besteed; het zlJn artikelen van
elk ruln :90 b1ad.zijd.en.

Dat hiJ Gemert niet vergat, bliJkt uit de noeite, tlle hij
zich gegeven heeft voor de viering van het d.ertle eeuwfeeet
van de Latljnsche echool alhier in 188J. EiJ nas lid. van het
feestcomitd en een van d.e grote pronotoren van d.e reunie van
oud-stuAeaten, d.ie toen gehoud.en is. In cle plechtige hoognie
van tlie dag' hield Pater van Schijnd.el de feestpredikatie,
waarin hij uitvoerig het nut schetste ,dat d.e school gedu-
rende d.rie eeuwen voor de Kerk had 6:ehad. en zijn dankbaar-
heio uitte tegenover Gotl. en aIlen, die aan de echool gewerkt
hac:d.en. Eij sprak langer clan een uur en het talriJk gehoor
,6'rgd.e herc net gespannen aantlacht; want ,hij sprak niet aI-
le,,n door zijn stenrbij sprak even luid door zijn gelaat en
ge,)aren.

1:oor iemand. eIe hij net zulk een onetuimig karakter wag
he'c wel eens noeilijk cle juiste maat te treffen, ook hij
lrleef nens bij a1 zijn vele ksaliteitent hij moest tlan ook.;aak tegenwerking en teleurstelling ondervlnd.en. Pater van
f,chijnd.eL uas hiervoor niet ongevoelig maar zijn sterke re-
ligieuze overtuiging bewaarde hem voor ontnoediging.

Na tl.ertig jaar van hard werken hatlilen lichaarn en geest
veel van hun kracht verloren en het besef van ziJn toestand,
wag voor hem goms een zeer zrraar kruis. HiJ overleed op 29
november 1t11 te lrlaastricht en werd aldaar ook begraven. Van
zijn 76 jaren hatl hij er zestig in de Societeit van Jesue
d.oorgebiacht. Eij is een van Generts inboorlingen uit d.e
vorige eeuu geweeet, waarop wij terecht trots nogen zijn.

I[. H. J. Pennings .
0nze zomer-excursie naar tle Ospelse Peen en

het Evoluon.
Yoor ile reig naar tte Ospelse leel en het .holuon had.d.en

zieh slechts dertien led.en opgegeven. Circa half tien ver-
trokken we per bus van de Etrad. vanaf Eotel De Kroon. In de
Groote Peel, een natuumeservaat van circa !O0 ha.kan nen de
Peel nog gedeeltelijk zien in zijn oorspronkelijke toeetand.


