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beêld waard. is.
l^/e zi. en hen ongaarne

bare he"innering zal hij
blijven voortleven.
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gaan. Het ga hem goed. In onze dank-
ook in onze krÍng onuitwj-sbaar

r'': A. H. de Bekker .

N STATIG HEEíi

De wereld verandert, de Kerk verandertr'-'het straatbeeld
verandertl ook in Genelt. I{yppies konen; pliesters gaan' Een

figuur van grootse aflure. Een Heer van de Sernrse Abdii'
waárd.i.gheid en zelfbeheersing stralen van hern af' Een vat
vol weienschap. Een kerel Gotls begaafd , en begiftigd net.een
ijzeren geheugen' Van vele markten thuÍs:, een prinus liiter
páres. Já, dat is Drs.BrouÍ/er. Beheerder der Latijnse School
inu""rr"n h1j F.ector wts. Een opvallende verschiining' eén

academicus. hrij zullen hen nissen.
Zijn nooie taak late priestefo epiàgen gestalte te geven

werd áoor de dingen van de tiidr voo"tiidig uitgehold' Hij
ging van ons heen, nêt piin in het hart, doch zljn veelzii-
áigé tetwaamheid naakt dat hii overal ter wereld net succes
kai worden ingezet. Niemand zal het verwonderen dat het Ge-

neralaat van de Norbertijnerorde, gevestigd in de buurt van
het Nederlands College en de vaderlandse ambassade. !e Rome'

met graagte beslag op hero.,heeft gelegd. Dj-cht bfi Paus'en
t;;"; Àïoer z..rrén *ii rret' tunnen terugkennen als de G." -
mertse ongenijterde prèLaat - loetterdaad -dle een stand-

Iets oven het'rGEIí+RTS[.
In dit artikel lril ik u i llen over wat

,,

in nii jn
e ch,.t erscriptie over het Gemêrts

vooral beperken tot de schii
In het vorige nummer van Generts Iïeen uitte M.v.d.Wiist de
wens om te komen tot een schriifsysteen van het Gemerts'niet
wetend dat intussen a} een dergelijk systees in niin scrip-
tle ontwikkeld was.
Dit artikel is ongeveer de korte inhoud van de lezlng die ik
voor u rnocht houden.

De tltel van de scripti.e iss ttHet Tonologi-sch systeen van

ik
ne


