
plaats op het oog de verhouding tusschen den Zeer Eerw. [Ieer
L. Klaasen, Rector der Latijnsche School alhier aan den eene
kant en de Geestelijkheid der Pastorien van Gemert en Mortel
met den Conrector der Schoolrden Eerw. Heer W.J. Benraal den
anderen kant. Tusschen die heeren bestaat niets meer of rnin-
der dan openbare vijandschap die door zooveel hartstocht wordt
geleid, dat de strijd ook is overgeslagen op de parochianen
en waardoor deze verdeeld zijn in twee partijen: v66r en te-
gen den Rector.
Naar onze zeer bescheiden, doch even besliste rneening is het
recht in deze aan den kant van Rector Klaasen, den nan die
het grootste deel van zijn leven, nu reeds neer dan 3O jaren
uitsluitend aan (nze school heeft gewijd en die voor een tien-
tal jaren gedeeltelijk uit eigen middelen het schoolgebouw en
de Rectorslvoning en geheel uit eigsr niddelen op de eigendom-
nen der school eene bouwrnanswoning opnieuw heeft gebouwd. De
oorzaak van dezen strijd is niet met zekerheid te bepalen,
daaÍ hij reetls dagteekent van ongeveer een halve eeuw terug,
is toch de vmga.ÍBer van Rector Klaasen, Rector van Kenenade,
uitsluitend uit hoofde der wanverhouding rnet de pastorie op
zijn tijd Pastoor geworden, niettegenstaande hij naar Gemert
was gekomen net het vaste voornemen als Rector der Latijnsche
School te leven en te sterven.
l,Íaar evenwel cle oorzaak van den strijal niet net zekerheid kan
worden vastgesteld en alleen Ínaar kan worden gegist, is toch
ongetwijfeld de aanleiding tot de tegenwoordige ergerlijke
verstandhouding te zoeken bij den Conrector Ben, die zijn su-
perieur den Rector niet
gezag dingen doet, die
door Heeren Curatoren,
en den Zeer Eerw. Heer
steund wordt.
Wij behoeven uwe

als zoodanig erkennen wil, op eigen
a1leen des Rectors zijn en in deze

den HoogEerw. Heer Deken van Genert
Pastoor van Mortel gehandhaafd en ge-

invloed zulk een openbare strijd tusschen Katholieke pries_
ters uitoefent op de parochianen en hoezeer de achting voor
eerstgenoende daardoor verloren gaat. Hiervan zouden wi3 uwe
D.H. de rneest afdoende bewijzen kunnen aanhalen. Wij rnàenen
evenwel te kunnen volstaan Ínet aan te stippenrdat tegenwoor_dig in het openbaar, vooral in koffiehuizen en ilergelijkedikwijls op smadelijke wijze over de Creestelijken gesproken
wordt, iets dat voor een vijftal jaren van den enen kart nie_
rnald gedurfd, varr den andere kant nienand gedutd zou hebben.
Zooals reeds gezegd, hebben vij en vele urláu". g.r.ertenaren
ons bij herhaling gewend tot Monseigneur Van aà Ven en o.a.

D.H. zeker niet te zeggen welk een slechten
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ook verzocht oÍn den Conrector Ben te verplaatsen en wij heb_
ben dit gêdaan zoowel in onze hoedanigheirl van Katholieken
wien het grieftrdat de eerbied voor het Geestelijk gezag ver_loren gaatrals in hoedanigheid van ingezetenen àere. gÀr.u.r_te, die het oneindig betreuren dat hunne school, die door deregeering is erkend en de roen van Genert is, stelselrnatig
wordt in de grond gewerkt. fÍmers Monseign. hei kan niet an_
ders of de School wordt onder ilergelijke onstandigheden, deonenigheid van Rector en Conrector, zwaar geteisterárhet aan_tal leerlingen gaat van jaa-r tot jaar terug en is op het o_genblik zoo klein als nooit. Tenslotte heeft Monseigneur Van
de Ven bij herhaling beloofd Conrector Ben te verplaatsen,
doch het blijft bij beloften. Conrector Ben is nog steeds in
Genert, is driester dan ooit en de onhoudbaxe toestard blijft
bestaan.
Het gaat zelfs zooverrdat de deken van Gemert zich niet ont_ziet de parochianen in den Biechtstoel over de verkiezinglastig te vallen en vooral de trouwen aanzet hunne nannen
voor den candidaat zijner keuze te bewerken. Het wil ons voor
konen Monseigneur dat een dergelijk optreden niet alleen is
nisbruik naken van nacht en overwicht op eenvoudige ongelet_
terde menschenrdoch ook, vooral door het overbrengen van denstrijd op godsdlenstig terrein, het k^reeken van de gevaarlijk_
ste soort van twist en trrreetba<lt onder de Geneentenaren, iets
dat men van Ihtiroli eke Geesteliflcen zeker niet verwachten zou.
Het gaat zoover, dat op ilen dag van stemning de pastoor vanhet gehucht Mortel aan het hoofd van een joelende schaar
boerenkiezers te langs door de straat ter sternbus trekt. Het
gaat zoover, dat de Rector van het gehucht Hande1, d.e Zeer
Eerwaarde Heer van de Laarschot na eerst in zijn ongeving de
cand.idaat der tegenpartlj gewo,rn weg belasterd ie hebbenr-den
Gardiaan van het Capucijnenklooster insgetijks te Handel gaat
aanroepen om gezamenlijk te gaan stennnen.
De Eerr+. Heer Kapelaan LoÍnnelaars, die alle uithoeken van het
dorp a1s propagandist beeft afgeloopen, was eenige dagen voor
de sternrning naar zijne zieke zuster te Bergeik, ziin geboor-
teplaats geroêpen, die de laatste H.H. Sacranenten der ster_
venden zou ontvangen. Op den dag der stenrning komt hij hier
om circa 1O uur per expres aan om tegen 1$, na gesternd te
hebben, weder te vertrekken. Zondags daaraanvolgende was er
eene plechtigheid in de kerk, waar eenige mannen varr de Hei_lige Fanilie(o.a. ook aan den Candidaat, die door de ceeste_lijken zoo vinnig bestreden wordt) Ínealailles zoudên wordênuitgereikt wegens 25 en b0-jarig lidmaatschap rtier HeiligeFamilie, hraaxvan Kapelaan Lommelaaxs Directeur is. Bij <lie
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plechtigheid was hij niet aanrtrezig. Btijkbaar ging het stem-
men hem boven de getrouwe vervulling van zijn ambt. Eenvou-
dige werklieden IsÁrannen ons deze bizonderheirt, met de aange-
haalde gevolgtrekking, oruriddeltijk na de plechtigheid meáe_
delen. Op deze wijze zouden wij nog lang kunnen biijven door
gaan. Wij zouden uwe D.II. kunnen Ínededelen, clat de Deken van
Gemert aan het feestcomit6, dat zich had gevormd om op 12juni 1910 plechtig te vieren het 4o-jarig priesterfeest en
het 3o-jarig Rectorschap van Rector Klaasen, de kerk heeft
geweigerd, alwaar de jubilaris te 1O uur een H.Mis van clank-
zegging zou opdragen en dat, toen daarom de Rector op zijn
gerroon uur om half acht aan een zijaltaax zijn Mis las, onder
hrelken diênst de studenten der Latijnsche School uit zijne
hand de H. Corununie ontvingen en waarbij honderden ingezete-
nen in feêststernming aanwezig walenrde Deken zelf onder dien
dienst op het Hoog-Altaar met opzet eene Requien-Mis heeft
gêzongen.
lflj zouden uwe D.H. kunnen mededelen, dat de Dêken vaÍr Gemert
de onder hem staande Geestelijken verbiedt met Rector Klaas-
sen om te gaal of hen een bezoek te brengen. l{ij zouden uwe
D.II. kunnen nededelen, dat achtenshraardige Katholieke inge-
zetenen in lasterLijke courantart ikelen, ten deele geschreven
door Kapelaan Lommelaars, rnet I'uil worden gegooid, worden
uitgescholden als priesterhaters, in hunne katholiciteit, ctie
boven iedere verdenking verheven is rworden verdacht gemaakt.
Wij zouden uwe D.H. kunnen mededeelen, dat Kapelaan Lonnne-
laars van eene bij uitstek nette en door en door Katholieke
Familie alhier, die het ongeluk heeft tot zijne tegenpartij
te behooren, uitstrooit dat in hare gezelschappen niet net_
.jes toegaat. l{ij meenen evenwel met het aangehaalde te kun_
nen vol-staan en uwe D.H. voldoende te hebben aangetoond, datrrthae is soÍnething rotten in the State of Denmark . hraar alitin de laatste jaren bij herhaling en ooder allerlei vormen,
ook iloor ingezetenen buiten onze Vereeniging aan den Kerk-
voogd van ons Bisdon in al zijn bijzonderhetten is medegedeeld
zonder daardoor ook rnaar iets ten goede te hebben bereikt,
wagen wij het ons te r+enden tot uwe D.H. den primaat van het
Episcopaat van Nederland in het vaste vertrouwen, dat het uwe
D.H. behagen zat onze rechtrnatige grieven in overweging te
nemen en zoo mogelltr{ verandering en verbetering aart te bren_
gen en in elk gêval te willen voorkomen, dat bij de a.s. pe_
riodieke verkiezing van vier leden voor den gernÀenteraad an_
dermaal de stri.id tusschen
terrein h.orde overgebracht.
0n te eindigen wenschen wij

ons Katholieken op godsdienstig

voor uwe D.H. tle neest besliste
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verklaring af te_ leggen, dat al wat wii u geschreven hebben,niet alleen waarheid is, doch ook zelfs niets overdreven isvoorgesteld.
Van uwe D.H. de gehoorzame dienaar",

w.g. p. Bijvoet, voorzitter
Átlr. v. Doren, vice-voorz.
B.J.J. Verbruggen, secretaris
H.J. v. Àbeelen, penningn.
A. v. Eupen, 2de secr.
A. v.d. Ackerl A. Colenl A. Tonnaer;
B. Gilzing; J. v.al. Boom; P. Stits;
P. Vogelsl W. v. Kemenade.
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Paulus, ÍGa een ketters mens
lta de eergte en tyeede
vermanint ruim uit de
'weg ! ri

Tl.'eolooga dat l'il zeggen: ÍDat
de ketter uit de ireg
geruimd moet vorden!rr

Sommigen lachte4 maaf er }Ial.en
êr ook die diÈ vêrziisel" volkomen
theologisch acht t en.

UfT! Erasmu s, Laus SLultitiae
(Lof dêr Zot heid) vert.door
À.J.Hiensch, prisna nr. 1359.
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1890 was hij alweer uit Gemert vertrokken (Zie Gemerts
Heem, 1982, jrg.24, nr.1, p. 1O e.v.).
De fabriek in de Hoef werd gebouwd in 1881, ook toen was
Scheidius al uit Genert vertrokken.

Tot zover de lijst van gevonden onjulstheden in het hieraan
voorafgaande artikel. Er zouden nog rr'el neer opmerkingen ge-
naakt kunnên rr'orden zoals over de suggestie dat het Poell was
die de Gernertse wevers politiek nondig maakte (het algeneen
kiesrecht was geen uitvinding van hem! ) naar het is zo wel
mooi geweest, dacht ik!
Het artikel hierna is de letterli,jke tekst van de brief van
Gemerts Belalg rrÁan den internuntius der Pausenrr, van welke
brief ook kapelaan Sicking gewag maakte.

NOTEN:

(1) Door ruimtegebr.ek gedyongen is een pagina tekÊt uit het artikel van
Kapelaai Sicking gelicht noeten wordent het is een gedeelte wat geeÍr
betrekking had op De cemertse Ruzie maar dat wel aardiRe anecdoten
bevat, waarop in cenertÊ Heem nog wordt terug8ekonen.

Aan den lnter-nuntius der Pausen te Brussel,

door P. Bijvoêt e. a.

Gemert, 12 juni 1911

Ondergetekenden uitÍnakende het bestuur der Vereeniging rrGe-

merts Belangrr nenen de vrijheid zich te wenden tot uw D.H.
naar aanleiding van verschillende toestanden en verhoudingen
in onzê gemeente, die ten nauwste in verband staan rnet de
Katholieke Geestelijkheid alhier ên waarin Monseigneur l{.v.d.
Ven, Bisschop van I s-trtrertogenbosch blijkbaar niet wenscht in
te grijpen, ofschoon hen herhaalde nalen en van verschillen-
de zijden, zoowel mondeling als schiftelijk op het onhoud-
bare van de toestand gewezen is. Wij hebben hier in de eerste


