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door Dien Scheepers-van Kessel

et was omstreeks 1934 dat door kapelaan Ras en Íneester
Theunissen ttDe Jonge lÍacht r werd opgericht. De Tarci_
siusbond was te groot ger*orden. De óerste Jonge lÍacht
r+erd de St. Petrusgroep genoend. 0f er ooit een tweeáe groep
is geweest is ons tot dusver niet bekenil.
De kleding van de jongens bestond uit een olijfgroene blouse,
een lichte stroprlas, een zwart fluwelen troót, een rien net
blinkende gesp en dan lange zwarte kousen rwalt pastoor poell
hield niet van, zoals hij het noemde, 'rh,iid
vle;sn.
Vanaf 14 jaar kon rnen lid wortlen van deze verenigÍng, waar
voorop stond het in katholiek verband bezighouden van de le_
d"!. E6nmaal per week werd een samenkomsï gehouden in het
bekend lStumpkeÍr, waar de .jongens
i:ger9en
rrblinden dèrunrr fiches konalen kopen. Da_i i.i de zogenaamcle
werd er gekaart of
een ander spel gespeeld.Ook figuui.zagen stond op het aktivi_
teitenprograrnna en fietstochtjes. Àd. i.ar, Mici<ers kan het
zich nog maar aI te goed herinneren: Ze gingen per fiets naar
een heilige mis in het Esdonks kapelléke. Mei de van zijn
b-roer geleende fiets, zelf had hij er geen, ging hij in nóe
Haogrr over de kop. Dus fiets kapoi, gróte
laIen'in ,i;r, t.rr_
ge kousen, en aan zijn fietstochtje ts*am t6
vroeg een einde
en thuis zwaaide er wat....
Kapelaan- Ras was erg geliefd bij de jongens. Toen hij een be_
noeming kreeg in Sint Michielsgestel vonden de jongens dat
maar wat erg. Ze spraken af om op kermismaanrlag [net zrn al_
lentt bij de kapelaan op bezoek tè gaan.
Ádriaan Mickers: [Op den Heuvel, in ilrn bocht bij snet Van
Rooy, kwam ik met mrn wiel tussen de tranrails, scheurde nrn
bovenlip en kon een bezoek brengen aam drn dokter in plaats
van aan de kapelaan! rr
In het gedenkboekje bij de jubilea ( r1o jaar priester en 20
jaar pastoor van Genert) van pastoor poeli, void ik een bi.j_
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drage van kapelaan Ras. Hi..i schreef het volgende:
rrAls direkteur van het patronaat wil ik dank brengen
voor
de sympathie, die ik steêits bij mijn werk voor onze jon_
gens heb nogen ondêrvinden. Ik ben er van overtuigd, en
zijn volle medewerking heeft het bewezen, dat de tijà voor
de mannelijke jeugdbeweging door hem werd begrepen. Niet
het werk onder de massa kon vorming geven, niet uj.t het
verouderde patronaatssysteem, waar Directeur en Leiders
de ro1 val veldwachters vervulden, zouden voor de toekomst
kerels vormen van gedegenheid en karakter, doch een nieu_
we richting noest worden ingeslagenrhet systeem van kern_
vorming.Toen dan ook het plan werd opg€vat on met de Jon_
ge l{acht te beginnen, vond dit bij den pastoor a}geheele
insteruning.
Zeereerwaarde Heer pastoor,voor uw steun, belangstelling,
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neeleven metr6n rr'aardering ván het werk voor onze jongens

zijn wij u dankbaar !
Op dezen Uwen Jubeldag stijgt uit het hart onzer jongens
de bede tot God, dat IIlj U nog vele jaren moge behouden in
frissche, jeugdige gezondheid, tot heil van de velen die
U zijn toevertrouwd, va.n Gernert - en er is naar 6én Ge_
mert - tot heil in het bijzonder onzer Gemertsche jeugd.rl
Dit $'as, zij het sunmier, Íets van é6n der verenigingen uit
de periode algemeen bekend als die van het rijke roomse le_
ven. Mêt dank aan Adriaan llickers en Harrie ale Laat.
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