1a.nd aan de Houten Wiintmolen

ca.

1589
1589

akker op de l]lolenakker ca.
de Wolfsbos ca.15B9

het Vilt,

in dê Wíjnt ca.

1589
1662

ca.

de Wachtendonk
De l,Iouw huis aan de Doonheíde 110!
Ynden goed

ter -

1421

di ent mên niet meer .dan norrnale waarde
te hechten, d.aar deze nog wel eens varieerde, Zij die dit
belangïijk vinden, di enen een verge).ijkend onderzoek in te

Aan de

schríjfwijze

stellen i-n d.e archieven.

Arnhen,

]il. A.

van der

Wi

j st

.

DE ],AATSTE GING HEXN,

fl-"cToí-líó-,iïèifGIi-Taatste rector van de Latijnse School
vertrekt naar Rone. Ik heb er behoefte aan in Gemerts fleem
een enkel woord hleraan te r.riiden' niet alleen om het feit
dat de veïtrekkende rector een geregeld.e gast uas op onze
heenbijeenkornsten, en trouwe deelnêmer aan de verschillende

excursies, rnaar veel roeer on het historische feit dat dit
vertrek de s1uítlng lnhoudt van de bj. jna 400-iarige Gemertse lrstudenten'r school. rn Sinpele zaak, zou men zo zeggen t
nu i-n deze voor de wereldkerk zo stornachtigê tijd in Nederland alle seminaria op één na zLjn verdwenen, ook in deze maalstroom te moeten verbloeien.
't ZaI wel zo zijn.
l,{aar de roemruchte historie van Generts l,atijnse School
kennend"e êrvaart men it als echt Genertenaar toch ni-nder

simpel.
Gesloten! vregens gebrek aan leerlj.ngen, zeer triest als men
weet dat nog in 1)62 d,e school de hoogste top berei^kte in
aantaf leerlingen en de missiegeest tot zijn hoogste bloei
kwam van a1 de eeuwen van haar bestaan.
De afgang kwan aI te snel! en hierbij noet ik onwillekeurig
denken aan Bilderdijkrs lj-ed, dat Pater van den Elsen in
zijn boek over de geschiedenis van de Latíjnsê School, gegchreven Ín de voríge eeuw bij het 100-jarig bestaên, op

-1r-

-i

àeze gchoc l" toepastê.
iJa oog yerbllnilt van al al€ $aJesteit,
' IEe uiÈ uv echoot, die uit uv lauvergaard.e,
Die aa,a us àend en leiband opgêleld,
Ee:r ai eusen ilag noeet sahsppen over de aarde!
ltat Islal€yialroD, d.iê biJ un zooea haalt,
S Iê€stêrea, *at aarilsche $odentenpei,
l{iene iellig ilak atet daf u$ gaven praalt,
ïÍieas prl€strenïei rtiêt reerknj.elt voor uv dïêllpel?
l{rl' 3leslote:Ê! $odtlsr'k ec}rter niet vetdvenen: de schoc}:! i.a
1n€!eka!rse1d. j.a ê€n veil1g cocon, otr alapend.n niat d,:o.l,
aLeaohlen t!óg Íoeliger tljilen tê Cooretaan. om gtyaks iíBchl,êa eshoae: den ocit deze iijdsboeien sIêkend aan dtr grr*
te treal€:r, Íog ver deze toekomgt Ís, veet nienend.
le recbtêr, die {cla boelea Eoet slakên, heet higtori*.
Àeb Ja t

'__ _
I
i1,

ïroágê!ê l,ótiitlge School is de
rfgêtrokea 1a l8?1 .
Psiê

"

-Buyschenbêrgst rê&*

{a:'ia ven kr*1j .
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