
HET DESLE EEIrUIEE]SI VAN pE rAT]rJ{SOrrE pC.HOOt TE
GEI/IERT GEVIERD den 7 jUli_1887.- .-----i[aar aan]eiding van het feit, dat d-e Latijnse School

te Gemert rnaar r,re hopen, slechts tijdef ijk, is gesloteit,
is het welIlcht interessant. te lezenrhoe op de le jul:-
l BBJ het JOo-jarig bestaan van d-e school in Gemert is
gevierd.. Pater G. v. d. E1sen, d.e latere boerenapostel,
geeft er in de Ned.erl-andse Katholieke Stemmen dc vof -
gend"e beschrij.Tlng vair:
L{et verbazing vragen d.c ou"d.-leer'lingen ',.'- -..; -e,'yrnnasiur.;
van Gemer:b zich af hoe het toch komt C.at van de schoon-
cten f eestd"ag, d,ien zil ooit bcleefd"en, zoo woi-nig ge-
schreven is, dat :r j-emand- der feestelingen zijn -/al1
vreugde overstelpt gemoed. in Ce d.agblad"en heeft uitgc-.
s'cort e-1 ac:n het 'beiangs bellenCe katholleke NeC.c:1,at..,
lreeft d-oe:: weten, d:rt het zoo lang voorbereid.o eh -co
vu:'ig ,,'c',;enschte fee;i; op zor:. schitterendste wi;ze g--
i -, :. i is.He-b oirtbr:,1: niet aan bel;',,,'ame schriivers, maa :
zij lralen te bescheid.r:n oil d.en feestgenoo',; vooruit -l,e

loopen.De, een reliende op deri and-er,oordeetrde,dat d.i-e
ar.der bekwame:-' ',rao en voelcr-e ook d.at he'b niet rnogei:jk
',;as, rlen luister van het f eest, de glerie van d.ien de.g',
naar c"e werkelijkheiC af ie schild.eren. I'Iaarlijk de g:-
rioegens van <1ien dag zijn nie'b te beschrijvenrmen I.:ai.,
ze voelen eir genieten, niet i,led-ergeveir.Het vlare r-eei
beter aan and,eren tceveri;r?ulvr1 , maar 66n moet het :.rager
66n moet beglnnen; en daal a}le feestelingen dit be".
gri;pen, hoop ik bij hen verschooning te vinden vooi
mi jne stcu'brnoed.igheid. I1c waag het te beschri j-:en, r;a t
niet te beschrijven rs; d.e goede r+il om tenminsie eelL
flauwe schetd te leveren van hetgeen wij ondervonden
hebben,moge mijne ongenoegzaamheid aanvullen.
le eigenaardigheid van d.it feest was d.at er d-e god.s-
d,ienst d.en boventoon voerde, het werd d-oor d.e eerbied.-
waardigste geestelijken op touw gezet en voorberti.rl,
door Z.D.H.d.en Bisschop van rs-Bosch goedgekeurd. en be-
gunstigd.rslechts door priesters gevierd-rd.oor kerke,-
lijke plechtigheden niet aI1een opgeluisterdrmaar aIs
It:ware geheel gevormd, door een godsd.lenstig d,oe1 ge -

heiligd..Men wild,e niet bl-oot zijn oude studiemakkers
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lredel'zienrd.e d.iei'bare ,pf'ek begroeten, waar men voor
tal van Jaren had gerspeefd, geleerd. en gebed.en;tnen
wild.e 1'oornanelijk zijn d"ank betuigen aan d.e s',;ichting
die voor btlen een machtige steun,voor velen rLe naaste
a,anl-eid.ing hunner roeping tot den p::iesterlijkert s-l;aat
ger^reept is.l,{en irilde op d-e eerst: plaats d,en Algoed.o
d,ank zeggen voor d,e weld-aden', alhier gencten; d.e wel-
d,aad. van een degeli;1: katholiek ond.er.uijo 6rr. ecil. .3oed.e
opvoeding.Men wilde d"e grijze noed.er cp harer. d.rie,-
hond.erdsten verjaardag ge1-r.r-kwcnschen en haa:r in staat
stef len crn nog aan d-uizend-en ool; d-e:e1fd.e gursten te
verl-eenen.Eind-elijkr.men wiLd"e aan dc r.'eref 11 -;ocnen 4-at
een waar kabhol-eik het onrlerr.,rijs hoogscha-L e:r cle l.re-
tenschappen liefheef-i;.

,De rcemrSke stiohting heeft ten a1len tijd-e r;bl geoe-
fende siudenten geleverd. aan al-l-e bisdomner van iieder
I,and en:aarr &Il-e religieuze ord-en"Atlen;,raf,en clan cok
vertegenrvoord.igd-.Uit Amsteld-am alleen verschenen zes
pri-esters,uit Schotl-and 66nruit Engela,nd- '..-r..ee en d,:r.ie
uit Belgi6, onder r,reLke de beroemcle Bl-'l-1alii-st '!t. van
Hccff . ivlen zag er Jezuieten, Augustijiren, 3er:rard-ijnen,
Itrolbertijnen, Capucijnen, Dom:nilianen, (nilcheereir,
Carmeli-eten en 66n l{ind-erbroeder. d.ie r.re1 een,: lofprij^
zing verd-ient, omdat hi,j zestien and.eren ve:,:'cegen}roore
d.igd.e.In het geheel verschenen er T1 en van d.e helft
Cer genood.igd,e'n, d.ie verhind"erd. i^ral-en? betoond"en de
meesten hunne d-eelneming croor tele€iramrnen enbrieven
fn, den vroegen morgen woond.en d"e 57 stud.eaten d.c
plechi;lge I{is, bij van hun d.ierbaren Vad"er en }eermees-
terrd,en.Eerw.::ector L. J. KIaassen, ui,t r+iens hand.en
zij ook de H.Communie ontvingen.
L4et d.e stoomtram van negen uren werd.en d-e laatste
geestelijken aangevoerd onder een plechtig klokkenge-
Iui, hetwelk ook rs avond"s tevoren den grooten feest-
d.ag had. aangekond.igd.. De straat,d.ie een half uur lang
isrwas met vlaggen getooid. en een menigte volks trok
glr,der een zwaren regen naar de kerkrwaar d.e plechtige
mis van d.ankzegging zou worden opged.ragen. De versie-
ring der kerk mag een goed. bestud.eerdrwel . uitgevoerd.
kunstgewrocht genoemd. word.en.In het hoogaltaar, het
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gransprint der versiering, prijkte het schoon geschir-
d-erd- waqen van den stichter met d.e opschriften:Aan denzeer vromen en mild.d.ad.d.iger,i stichter van het Gymnasium
Henricus van Ruischenberch - Hli heef,t een goed. werkverricht - 15BT - 1BBT. zied.aar de oorzaak der feest-
viering,d.e stichting der school.Tegenover het hoogal-
taaa ond.er het zangkoor las men: ZUn werk ireeft d.rie
eeuwen standgehouden.God zij d.ank.
De muren van het priesterkoor waren versierd met teks-
ten uit de li.Schrift,die d.e 1of van den stichter ver-
kondigden en d,e vruchtbaarheid. van zijn werk.Welke d.ie
vruchten waren kon men zien aan de schilden van debis-
dommen, d.e missies en de religieuze ord.en, die d,e zq_
wanden van het grcte priesterkoor bed.ekten en .met d.e
guirland.es, draperiiln, baderollen enz. een zoo schoongeheel vormden, d.at de toeschouwers hunne oogen niet
*:li:".:";:31i3ff"t" r"u,aren en studenten der schoor
geweest zijn, toonden d.e wapens van bisscoppen, apos
tcrische vicarissen en dbten en d.e kentekenen d.er re-
rarBnrd.ie aan weerszijd.en van het middenschaip tegen depilaren waren opgehangen. Dit allesrvoorzlen van pas_
send-e spreuken uit d.e H. schrif t, sloot zich zo heerrijk
aar:. bij het met goud.en sterren bczaaid.e d.oek, hetwelk
van d-e gewelven nederzeeg, dat het een werk scheen van
d.en besten d-ecorateur van Ned.er1and.
'Een bevallige afwisseling en scheiding van altaarpriesterkoor en qriddenschip werd. veroorzaakt door d.e
rilk gebloemd.e pyramidenrwaarvan d,e grootsten, bela-
den met vlaggentrofee en met d,e wapens van Gemert en
van d.e Duitse orde rz,.cln onder den triomfboog verhieven
en twee heiligentronen van l,faria en Aloysiusrd"e patro_
nen d.er Mariacongregatie, flankeerclen.
Zied-aar d.e oorsprongrd.e geschied.enisrde vruchten, d.ewerking en het d.oel d.er school voor allen aanschouwe
1iik,zao kunstig voorgesteld., dat allen toesch6uwers,
van werke niet weinigen uret kennis van zaken kond.en
spreken, rond.uit verklaardenrnooit zoo iets gezien te
hebbeh.
rn d,ie smaakvol opgetooid.e kerk werd. ten tien ure d.e
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Hoogmis opged"ragen door d"en HoogEerw.Heer ngr.Poppen,
deken van Amsterd,am en Huisprelaat van Z.H.l,eo XITIrge-
assisteerd. d.oor de Rectoren en oud-Ieer1ingen. De Mis
werd. gezongen d-oor het koor der stud.enten.
Het maakte een geweld.igen indruk, altaar, gewelf en mu-
ren met groen en bloemen en kleuren beladen, rd.ie ontel-
baar flikkerende kaarsen, d.at liefelijk gpzang, dat aI-
taar en ruirye .priesterkoor, met een stoet van geeste-
lijken gevuld-rvan a1le oordenrvan alle rangenrin zwart
of wit, in bruin o.f purper g€waad en aan hunne zijclen
de schoone spreuken, die alIer gevoelens vertolkten:
De'zen fiin allen bijeen om d,e 1of van d.e Heer te ver-
kond-igen.

. De Gemertse Jezuiet Pater H.van Schijndel bektom d.en
pred.ikstoel en schetste d-e wefdari"-n, r,relke de Kerk
selke Gemert en d,e aanwezige priesterschaar van de
school hebbcn ontvangen. Zijn gemoed was'overvol en een
overtalrijk gehoo, .roigd." hen gedurende een groot uur
met gespannerr aandacht; want hij sprak niet'alleen door
zijn stem, hij sprak even luid door zijn gelaat en zij-
ne gebaren.
Aan het einde konCigd,e hij d-e opgetogen menigte aan,
d.at d-e kard,lnaal'Rampolia namens Z"H. Paus T,eo XIIf per
t'eleggaaf zi jn d.ank had betuigd. voor de kennisgeving

.y?n dit "heprlijk jubelfeest en de huld.e hem aangeboden,
d.at hij tevens- machtiging had verleend om den pauselij-
ken zegen te schenken, zoals orrmiddellijk na den
schoonen preek geschied-d.e. iliet het Te Deum en clen ze6en
van het Allerheiligste werd deze plechrigheid gesloten.
Tot zover het .artikel van Pater v.d..Elsen.
Aan het diner op het kasteel werd.en Franse Ged.ichten
gedeclanneerd en gezongen. De stud.enten zongen een
feestcantate; woorden van d.e oudstudent ii.v.d..Kerkhoff,
eeh Caimeliet, de ,muziek was van Wil1em Mengelberg, d.e

latere d.irigent van het Concertgebouw Orkest in Aldam;
deze had. ook d.e leid"ing.Door de stud-enten werd ook een
Allegorisch Spel opgevoerd : De Zege der Hoop, eveneens
lan A.v. d-.Kerkhof f . Rector Klaassen, d,e grotb promotor

' van d.e feestviering mocht veel d-ankwoo.rd.en.ontvbngen.
. , M. H. J.'Pennings .


