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“Herentals was het hart van de Kempen toen de Kempen nog een
hart bezat.”
“Zo heb ik Herentals, het lichte hart van de Kempen, en zijn volk
gekend, aangevoeld en lief gekregen. Het heeft mij de Kempische
ziel in haar primitieve schoonheid leren kennen, mij in zich opgezogen, mij Kempenaar gemaakt. Het is mij als een tweede geboorteplaats geworden.“
Studentenkosthuis “Bij Fien Janssens”
In 1903 als collegestudent

Studentenkosthuis “Bij Fien Janssens” is een verhalend anekdotisch
werk waarin grappige gebeurtenissen
maar ook de twijfels en spanningen
van de jeugd aan bod komen.
In Herentals werd het werk op gemengde gevoelens onthaald wegens de
grote herkenbaarheid van personen
aan wie allerlei al of niet waargebeurde avonturen werden toegeschreven.

Gedenkplaat Bovenrij 49

Voor de open poort
behandelt vooral de hogere humaniorajaren, de onderwijs– en
opvoedingsmethodes en de
Vlaamse studentenbeweging.
De nochtans milde kritiek op het
collegeleven leidde ertoe dat het
Davidsfonds het boek niet heeft
uitgegeven.

In 2003 geeft het Ernest Claesgenootschap deze Herentalse memoires opnieuw uit, gebundeld in één volume. Voorstelling van de heruitgave gebeurt
op 7 september 2003 in de lakenhal.

Zichem 1885

herdenkingen

Op 80-jarige leeftijd

Op 30 maart 1949 organiseerde het college een E.
Claes avond, met voordracht door Ast Fonteyne.

De Oud-studentenbond van het College
huldigde hem op 11 september 1955 en
herdacht hem op de jaarlijkse bijeenkomst van 20 april 1969.

Op 11 november 1954
richtte de Vereniging der
Kempische Schrijvers een
herdenking in naar aanleiding van de 70ste verjaardag van de schrijver. Pol
Heyns hield de feestrede.

Tijdens het E. Claes
jaar richtte het college
in november 1985 een
tentoonstelling in, in
samenwerking met
Davidsfonds Herentals
en kunstenaar Modest
Peeters.

Er n e s t Cl a e s

Ukkel 1968

Geboren op 24 oktober 1885 te Zichem aan de Demer,
als zevende van een gezin met negen kinderen.
Zijn vader sterft als Ernest Claes amper 10 jaar oud is.
Na zijn lagere school werkt hij op de drukkerij van
Averbode maar zijn opvallende intelligentie bezorgt
hem “sponsors” in de abdij die hem toelaten aan het Gepatroneerd College te Herentals de klassieke humaniora
te volgen. (1898-1905).
Hij verblijft op kosthuis bij Fien Janssens in de Bovenrij.
Hij is na zijn schitterende studies een jaar redacteur bij
de uitgeverij van Averbode.
Van 1906 tot 1910 studeert hij in Leuven Germaanse
filologie, en doet als student zijn legerdienst. Hij wordt
voorzitter van het Algemeen Katholiek Vlaams Studentenverbond en hoofdredacteur van “Ons Leven”.
In 1912 huwt hij de Nederlandse Stephanie Vetter, die
ook als schrijfster bekend wordt.

In 1912 wordt hij benoemd tot ambtenaar in de vertaaldienst van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en
verhuist naar Brussel.
Tijdens de eerste wereldoorlog wordt hij krijgsgevangene in Duitsland, tolk bij het Britse leger en dan ambtenaar in Le Havre.
In 1918 wordt hij directeur van het Beknopt Verslag bij
de Kamer. In 1927 gaat hij in Ukkel wonen.
In 1934 wordt hij lid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde. Hij groeit uit tot de
populairste schrijver in Vlaanderen en een der meest
vertaalde in het buitenland. Zijn grootste inspiratie
haalt hij uit zijn eigen jeugd in de Kempen.
In 1944 belandt hij 3 maanden in de cel ; zijn huis wordt
geplunderd. In 1950 wordt hij in eer hersteld.
Hij gaat op pensioen in 1951.
Hij overlijdt te Ukkel op 2 september 1968 en wordt begraven op het abdijkerkhof in Averbode.

Ernest Claes publiceerde ongeveer 45 werken.
Vermelden we :
1906 : “Uit mijn dorpken. Schetsen.”
Zijn eerste boek.
1920 : “ De Witte”
1926 : “ Wannes Raps”
1940 : “Jeugd “
1950 : “Studentenkosthuis “Bij Fien Janssens”” .
Davidsfonds ; Leuven.
1950 : “Floere, het fluwijn”
1951 : “Cel 269”
1952 : “ Voor de open poort “
Boekengilde De Clauwaert ; Leuven.
1967 : “Kleine Ernest Claes Omnibus”
Zijn laatste boek

Ernest Claes bleef zich altijd voor Herentals interesseren.
Op zijn initiatief wordt in november 1934 te Herentals de
Vereniging van Kempische Schrijvers gesticht.
Hij was bestuurslid van de Oud-Studentenbond van het
College en erevoorzitter vanaf 1963.
In 1941 wordt hij erevoorzitter van de heropgerichte Herentalse Studentengilde Heidebrand.
In 1942 spreekt hij op de studentendag tijdens het 6de
Kempische Landjuweel georganiseerd door dr. Jozef Laureys.
Hij geeft herhaaldelijk spreekbeurten voor Herentalse verenigingen, ondermeer voor het Davidsfonds.
Hij had in Herentals een aantal vrienden ; hij was levenslang bevriend met Tilleke Goris en dr. Jozef Laureys.

