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Ter gelegenheid van de opening van de nieuwe Ds. SuildensschooL aan de Valeriusstraat werd een brochure uitgegeven
handelend'over de geschiedenis van het protestantse onderwijs
in Gemert waarbij vrij uitvoerig is ingegaan op de persoon aan
rr'ie de school haar naan ontleend. In de inleiding schrijft cle
auteur dat h.i,j slechts een bescheiden schets geeft van Dominee
Swildens. Niets is ninder waar, want wanneer we het boekje
doorlezen valt het op dat de auteur nogal wat gegevens heeft
weten te verzamelen van deze tot dusver onbekender persoon.
Johannes Leonardus Swildens rr,erd in 7?74 in Valkenburg ge_
boren en groeide op in grote armoede oÍn tenslotte in het
weeshuis van lriaastricht opgenonen te worden.
In het weeshuis leerde hij enkele aÍnbachten. maar doordat
hij het fijt aan zijn handen kreeg, leek hij enkel geschikt
te zijn om te studeren. Aanvankelijk studeerde hij in Maastricht'' later aan de universiteit in Groningen, hetgeen zeer
opmerkelijk is voor een weeskind. In 1743 keerde hij terug
naar Maastricht waar hij rnet goed gevolg het examen af fegale.
Op 5 nei 1744 vterd hij in cenert beroepen en Zou hier bijna
vijfendertig jaar zijn predikantsambt uitoefenen. Enerzijds
een genakkelijk baantJe oÍndat de protestantse gemeenschap in
Gemert slechts vijf
leden telde'' anderzijds viel het niet
mee ondat in Gemert de katholieke godsdienstrvrijrnocht worden beoefend, Dit leidde vaak tot confrontaties net rde
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paepsert en rêgelrnatig werden de

ruiten van de prealikant ingegooid. Ds. Swildens, zo schrijft de auteur, was ook onder
de katholieke bevolking zeer geliefd, misschien wel merle omdat hij opgroeide in tragische omstandigheden. Hi.j overleed
op 7 mei 1779 ten gevolge van een ernstige keelontsteking.

in een volgend hoofdstuk het protestantse
onderwijs in Gernert tot 1809 behandeld en vanaf 192O op cle
Vossenberg in Elsendorp.In dit hoofdstuk konen we o.a. nees_
ter De Groot en meester Iven tegen. In het laatste hoofdstuk
vinden we een beschrijving van de Ds. Sr*ildensschool vanaf
Vervolgens wordt

tot op heden.
Tot slot kan opgenerkt worden dat het boekje vele interes_
sante gegevens bevat en eenieder die zich in het (protes_
tantse) onderwijs wil verdiepen ten zeerste wordt aanbevolen. Jamer dat het niet opgenonen kon worden in de serie
Busselkes. Niet alleen de opnaak was dan beter geweest n naar
het is ook jamner dat er nog buiten de twee series rn.b.t. de
1961

geschiedenis van Genert, geschiedenisboekjes verschijnen.
(red. - P.v. d.E.
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Burgeneester Heldens sprak bij de opening van de lleemkamer op
18 april j.1. de wens uit dat de Heenkunclekr ing zich zou be_
zig houden net de geschiedenis van de gewone nensenrmeer dan
Ínet bijvoorbeeld de Duitse Ridders clie ooit het trotse kas_
teel bewoonden. Dat die wens geen wensdroom hoeft te zijn,
bleek al gauw. Binnen een uur werden Gemerts eerste burger
twee boeken uitgereikt. E6n over C.emerts Nieuws uit de peri_
ode van 1881 tot, 19OO en 66n over de cenertse Handwever, zijn
vaktaal en zijn dagelijks leven:
Peter Lathouwers. Gener ts Ni
4CEf_UfDe Konnnanderii cemert _ Bi
tot de
iedenis
van Gemert nr. Z, 198r, 154 páÀ.. 8êï llll
Het nieuwe nummer in de boekenreeks rrBijal-ragen tot de ge_
schiedenis van Gernertf is in wezen sg1 rrkerrrr-yan krantebe_
richten gekopieerd uit rDe Zuial-Wi llemsvaart n, de voor
Gemert
belangrijkste krant uit de vooroorlogse laren. Eên krant ook
Ínet veel regionaal nieuws. Na selektie en het bijeenbrengen
van artikelen onder een gezanenli.jke noeÍner zoalÀ rDe goàcle
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