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 Met de titel van dit boekje heb ik willen 
aangeven zowel de bijdrage van de lagere 
school van Hegelsom aan de onderwijsver-
nieuwing, als het begrijpelijke verlangen 
naar anekdotes.

 In de jaren vijftig en zestig gaf de school 
van Hegelsom mede gestalte aan de ver-
nieuwing van het onderwijs. Voor de meeste 
oud-leerlingen - voor wie dit boekje in de 
eerste plaats is bedoeld -leek me dit erg spe-
cialistische, maar zeer belangrijke onder-
deel van de historie der school minder inte-
ressant. Vandaar dat dit onderwerp bijna 
alleen ter sprake komt in de gesprekken met 
de heren Wijnen en Verheijen.

 ”Meester, laat me door!” kreeg meester 
Wijnen te horen van een leerling op de dag 
dat hij als jong schoolhoofd in Hegelsom 
aan het werk ging. De jongen die de woor-
den sprak, was bijna veertien jaar. Hij wilde 
in de eerste klas beginnen, omdat hij ”nog 

niets kende”. De meester mocht hem niet 
tegenhouden.

 Vooral voor buitenstaanders is het moei-
lijk te begrijpen welke strijd het in het on-
derwijs heeft gekost om tot het inzicht te 
komen dat je van kinderen niet méér mag 
eisen dan ze naar hun aanleg aankunnen. 
”Klaarstomen” voor een toelatingsexamen 
gebeurde in Hegelsom niet. De school van 
Hegelsom heeft het onbegrip dat hieruit 
voortkwam, niet altijd kunnen wegnemen.

 Tegenwoordig ziet men wel in dat je de 
leerling op de eerste plaats moet stellen en 
niet de leerstof. Het moet zó zijn dat de 
leerling zelf vraagt om ”doorgelaten” te 
worden. Als hij plezier krijgt in het leren, 
gaat hij graag naar school en pas dan kan 
diens aanleg goed tot zijn recht komen. Een 
optimale begeleiding door de school is 
daarbij noodzakelijk.
 Tot slot wil ik iedereen bedanken die mij 

heeft geholpen. De heren J.M.J. Wijnen en 
G.L.L. Verheijen en mejuffrouw N. v. d. 
Bercken dank ik voor de gesprekken over 
de begintijd. Ook dank ik mijn collega’s: 
J.H. Kurver, B. Postel, L. Janssen, J. Hesen 
en P. Peters, alsmede de heren T. Versteegen 
en G. van Rens en mejuffrouw D. Geurts. 
H. van Rens dank ik voor het reproduceren 
van alle foto’ s en mejuffrouw Chr. Francken 
voor het verzorgen van de leerlingen-lijs-
ten.

 Mijn zeer bijzondere dank gaat uit naar 
het schoolbestuur: de Stichting Katholiek 
Onderwijs Hegelsom.

G.F. Verheijen

Horst-Hegelsom, 24 juli 1981

Voorwoord
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 In 1886 kwam er een lagere school in 
America en in 1891 in Griendtsveen. Bijna 
dertig jaar later, in 1917, volgde Melderslo.
Ongeveer gelijktijdig werden er kerken ge-
bouwd. De voormalige gehuchten waren nu 
tot ’kerkdorpen’ opgeklommen; al moet 
hierbij gezegd worden dat rond 1900 de op-
richting van de kerk in Meterik - waar dus 
allang een school bestond - heel wat voeten 
in de aarde had. 1) Vooral de middenstan-
ders, maar ook het kerkbestuur van Horst, 
waren bang voor een niet geringe derving 
van inkomsten. Men voorzag zeer goed dat 
de gehuchten zouden uitgroeien tot echte 
dorpen met een eigen middenstand en  
verenigingsleven. Op de Meterik woonden 
rijke boeren. 
Het kerkdorp Hegelsom ontstond in de ja-
ren 1929 tot 1933, en in 1962: de Norber-
tusparochie in de gehuchten Middelijk en 
Oostenrijk

 Wie tegenwoordig Hegelsom binnen-
komt, ontmoet een welvarend dorp met 
ruim vijftienhonderd inwoners. In het hart 
van het dorp liggen de kerk, het gemeen-
schapshuis, de kleuterschool, de lagere 
school, de gymnastiekzaal, het postkantoor, 
de Rabobank, de Boerenbond, winkels en 
horeca-zaken. Aan de Stationsstraat liggen 
de Praktijkschool en de Biologische School. 
Er is een uitgebreid en gevarieerd vereni-
gingsleven. Rond de kern wordt nieuw-
bouw gepleegd, waarbij gedacht is aan be-
jaardenwoningen. Een uitbreidingsplan in 
zuidoostelijke richting is in voorbereiding. 
Kortom: de leefbaarheid van Hegelsom lijkt 
verzekerd.

1.2 Het begin in 1920
 We zijn er al zo aan gewend dat de over-
heid bepaalt waar nieuwe woonkernen ko-

men, dat het haast onbegrijpelijk lijkt dat 
een halve eeuw geleden zoiets nog werd 
overgelaten aan ”het spel van de maat-
schappelijke krachten”. In 1920 en in 1930 
konden de mensen van Hegelsom en Voor-
America het maar niet eens worden over de 
vraag waar het centrum moest komen te lig-
gen. Er zou één centrum komen voor beide 
gehuchten. Over de naam ”Hegelsom” voor 
het dorp-in-wording schijnt geen onenig-
heid te zijn geweest. De naam Voor-Ameri-
ca leefde niet zo erg, in de volksmond sprak 
men van De Hei. Bovendien zou die naam 
naast het toen al een halve eeuw bestaande 
dorp America maar verwarrend werken. 

Er waren tegenstellingen tussen de bewo-
ners van Hegelsom en Voor-America. De 
oude situering van Hegelsom is aan de Sta-
tionsstraat en die van Voor-America aan de 
Bosstraat en Speulhofsbaan. Ook sociale 
tegenstellingen tussen boeren en arbeiders 
speelden een rol. Vooral bij huwelijken kon 
dit wel eens tot spanningen leiden.

 We moeten natuurlijk niet vergeten dat in 
1920 en ook nog wel in 1930 de besloten-
heid binnen het gehucht erg groot was. 
Naast de al genoemde gehuchten, kom je 
ook namen van buurten of boerderijen tegen 
als ”op de Kogel”, ”op den Homberg”, ”op 
den Hein”, ”op den Asdonk”, ”op de Nies”, 
”op Wienes” en ”op de Reysenbeck”.

 Het huidige Hegelsom moest een cen-
trumfunktie gaan vervullen voor verschil-
lende gehuchten, waarvan de naam De Hei 
- naar de in de 19de eeuw ontgonnen Hegel-
somse Heide - in de rest van de gemeente 
een slechte klank had. Men vond ”die van 
De Hei” a-sociale mensen. Hoe het ook zij, 
een feit is dat het schoolverzuim van ”De 
Heise” kinderen in ieder geval erg hoog was 

en de leerprestaties over het algemeen erg 
slecht waren. Een eigen school zou hierin 
verandering kunnen brengen. Besprekingen 
hierover in 1920 en 1921 liepen op niets uit, 
omdat men het niet eens kon worden over 
de plaats waar de school diende te worden 
gebouwd.

In de vergadering van 10 juli 1920 sprak de 
gemeenteraad over ”het verzoek der bewo-
ners aan den Hegelsom om aldaar een 
school te bouwen voor 145 kinderen”.2) Het 
oordeel van de raad over dit verzoek staat in 
de notulen als volgt beschreven: ”De Voor-
zitter meent, dat de school in het Dorp eerst 
klaar behoort te zijn, voordat met den bouw 
te Hegelsom begonnen kan worden. De 
heeren Rutten, Thielen en Manders meenen 
dat bij de behandeling der plannen voor den 
bouw der Dorpsschool moest vaststaan of te 
Hegelsom een school zal gebouwd worden 
dan niet. Weth. Thomeer zegt, dat het al of 
niet bouwen eener school te Hegelsom, 
waarvoor hij veel voelt, op de grootte der 
Dorpsschool geen invloed heeft, daar de 
145 kinderen de helft meisjes zijn, zoodat 
de overige 70 over 7 klassen van geen in-
vloed zijn op het aantal lokalen doch er is 
niets tegen dit in de volgende vergadering 
uit te maken.” Aldus wordt besloten.

 In de notulen van de raadsvergadering 
van 5 oktober 1920 staat: ”Bepalen der 
plaats voor den bouw van de school te He-
gelsom - Voor-America. De Voorzitter zegt 
dat de Zeer Eerw. Deken de school nabij H. 
v. d. Sterren wenscht te leggen en anderen 
meenen dat ze tusschen den Homberg en 
Wagemans moet komen. Zoolang geen 
overeenstemming is verkregen wenscht de 
raad geen plaats te bepalen.”3)

 Iedereen begreep dat de situering van de 
school beslissend zou zijn voor het centrum 
van het nieuwe kerkdorp Hegelsom, want 
dat er ook een kerk zou moeten komen, 
stond vast.

1.3 De plaatsbepaling in 1929
In 1929 konden de zusters voor f 20.000,- 
van burgemeester A. Esser een stuk tuin ko-
pen waarop de zo noodzakelijke uitbreiding 
van de meisjesschool bij de Horster kerk 
kon plaatsvinden. Als de raad hierover op 
19 februari 1929 spreekt, komt opnieuw de 
school te Hegelsom ter sprake. In de  
notulen staat: ”Wethouder Rutten voelt

Situering school beslissend 
voor centrum van Hegelsom
1. Een school op den Hegelsom
1.1 Inleiding

In de uitgestrekte gemeente Horst bestonden sinds aloude tij-
den twee scholen voor gewoon lager onderwijs. Naast de school 
in het Dorp was er ook nog een kleine school op de Meterik, 
omdat de afstand tot Horst-dorp erg groot was. Tegen het ein-
de van de negentiende eeuw ontstonden de dorpen America en 
Griendtsveen als gevolg van de peelontginningen. Deze dorpen 
lagen nog veel verder van het centrum van de gemeente. De 
behoefte aan een school en een kerk daar was voor iedereen 
duidelijk.
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niets voor het maken van zulke hooge kos-
ten, doch zou trachten, de thans voor be-
waarschool gebezigde lokalen voor de la-
gere school te benutten en de bewaarschool 
in de oude jongensschool onder brengen, 
temeer, omdat er eens sprake is geweest aan 
den Homberg een school te bouwen, welke 
bedoelde school kon ontlasten.”4)

 De dure tuin van de burgemeester wordt 
dus niet aangekocht. In de notulen van 3 
juni 1929 staat dat de zusters voor twintig 
gulden een lokaal in het aan de school gren-
zende zustershuis willen verhuren. Ver-
schillende raadsleden hadden hier moeite 
mee. ”De heer Thomeer begrijpt niet waar-
aan het ligt, dat de bewoners te Hegelsom 
met een school zijn blij gemaakt, om de 
plaats op ruzie afgevochten hebben en nu 
geen school meer noodig is. De Voorzitter 
zegt, dat als de bewoners het over de plaats 
eens waren geweest, er een school was ge-
bouwd.”
De voorzitter zegt verder dat de huur van 
een lokaal bij de zusters een tijdelijke op-
lossing voor de duur van twee jaar is. De 
heren Jenniskens en Ambrosius vinden ”dat 
de autoriteiten de knoop moeten doorhak-
ken en bouwen op de meest geschikte plaats 
(.......), daar men over 2 jaren over de plaats 
nog niet eens zal zijn.”
”Wethouder Rutten bevestigt, dat dit in 
overleg met den Inspecteur te Venlo gedaan 
voorstel tot huren van een kamer in het Zus-
tershuis geen afdoende schooloplossing 
brengt, daar de klassen der jongensschool 
in het Dorp, door overbevolking, zoo door 
elkaar zitten, dat geen vruchtbaar onderwijs 
te geven is en de Eerw. Zusters bij gebrek 
aan speelruimte, afzonderlijk de verschil-
lende klassen speeluur moet geven. Nu zou 
door het bouwen eener gemengde school 
voor jongens en meisjes de oplossing ge-
vonden worden, ware de Hoogeerw. Heer 
Deken met het oog op den leertijd tot 14 
jaar niet voor splitsing der hoogste klassen, 
waardoor 2 schoolgebouwen noodig zijn.” 
De raad besluit daarop toch maar de kamer 
te huren en spreekt de hoop uit dat ”met-
tertijd wel een afdoende verbetering” wordt 
gevonden.5)

 Al in de raadsvergadering van 28 augus-
tus 1929 kwam de mededeling van de zus-
ters ter tafel dat zij een school gingen bou-
wen ”aan den Hegelsom nabij Wagemans”.6) 
Wat was er gebeurd ?

 Pastoor L. Debije schreef later in zijn 
‘Kroniek van de Parochie Hegelsom”: 
”Daar de oprichting van een school ge-
woonlijk de eerste stap is naar de oprichting 
van een rectoraat of parochie, werd er ter-
stond overleg gepleegd met de geestelijke 
overheid. Deze juichte het plan toe te meer 
nog, omdat jaren geleden reeds stappen wa-
ren gedaan om voor die gehuchten een rec-
toraat op te richten, hetgeen niet gelukt was. 
De eerste moeilijkheid die zich voordeed 
was natuurlijk waar moet de school komen. 
De H.E. Heer Deken Creemers riep eenige 

vooraanstaande mannen uit de voornaamste 
buurten van die gehuchten bijeen om hun 
oordeel te vernemen. Op deze vergadering 
waren aanwezig: Gerard Hoeymakers, Wil-
lem Keijsers, Leonard Buijssen, Mathijs 
Litjens, Antoon van Stratum, Herman Lem-
men, Peter Schouten, Mathijs Lenssen en 
Frans Aerts. De inwoners van Hegelsom 
wilden de school zoo dicht mogelijk bij den 
Hegelsom hebben. De inwoners van Voor-
America oordeelden de buurt van den Hom-
berg de meest geschikte plaats. Overeen-
stemming bleek niet te bereiken.

 Deken Creemers liet de zaak enkele 
maanden rusten en wees toen, zonder ver-
der overleg te plegen een plaats aan, mid

den tussen beide gehuchten. Dat was de 
eenig mogelijke oplossing.

De kerk wist beslag te leggen op een zeer 
mooi terrein, groot l hectare en 63 aren, 
door te ruilen met bouwland dat de kerk in 
eigendom bezat. Dit terrein bood voldoende 
ruimte voor kerk, school, rector s woning, 
patronaat en kerkhof.7)

Met grote moeite wist Deken Creemers nu 
te verkrijgen dat de Zusters Ursulinen deze 
school zouden bouwen. Het zou dus een 
meisjesschool worden met de jongens van 
de laagste twee klassen. Later kon dan nog 
altijd een jongensschool gebouwd wor-
den.”8)

Luchtfoto (1948) centrum Hegelsom met kerk, pastorie, patronaat^ school en kerkhof

Th. Creemers (1864-1948), van 1919-1945 pas-
toor-deken van Horst

A.M.C. Esser (1859-1939), van 1913-1934 bur-
gemeester van Horst
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1.4 De oprichting in 1929
 De Zusters Ursulinen van de Congregatie 
”De Bisweide” uit Grubbenvorst waren al 
sinds 1892 in het lager onderwijs in Horst 
werkzaam. Hun gebouwen aan de Kerk-
straat lagen op de plaats waar nu het win-
kelcentrum Kloosterhof ligt. Het in 1975 
afgebroken kompleks omvatte een meisjes-
school, een kleuterschool voor meisjes én 
jongens en een klooster met kapel. In 1952 
werd het klooster opgeheven en vertrokken 
de zusters naar hun klooster in Grubben-
vorst. De zusters Ursulinen zijn dus precies 
zestig jaar in het onderwijs in Horst werk-
zaam geweest.

 Het bestuur van de Congregatie ”De Bis-
weide” fungeerde tevens als schoolbestuur. 
Bij de oprichting van de school in Hegel-
som was Mêre Antoine (M. A.H. Wismans) 
voorzitster van dit bestuur en Mère Josepha 
(Ida A.M.E. Boers) secretaresse. Mère Jo-
sepha was een dochter van Jan Mathijs 
Boers. Deze was in Horst van 1873 tot 1899 
hoofd van de openbare lagere school voor 
jongens en meisjes (de ”Dorperschool”). 
De huidige Weisterbeekschool is hiervan de 
voortzetting. Vader en dochter Boers heb-
ben de gelijkschakeling van het bijzonder 
en openbaar onderwijs meegemaakt, die 
pas sinds de lager-onderwijswet van 1920 
goed is geregeld. In deze jaren werden de 
meeste gemengde openbare scholen in onze 
streken bijzondere, katholieke jongens-
scholen en kwamen er daarnaast aparte 
meisjesscholen onder leiding van zusters. 
In de wet van 1920 is geregeld op welke 
wijze een bijzondere school gesticht kan 
worden en hoe de gemeenteraad daaraan 
kan meewerken.

 Op 14 augustus 1929 vroegen de zusters 
Ursulinen aan de gemeenteraad van Horst 

medewerking voor de stichting van een bij-
zondere lagere school op een stuk bouw-
land van Jacob Lemmen, landbouwer te 
Horst-Hegelsom.9) Op 17 augustus 1929 
kon men een lijst met de vereiste handteke-
ningen overleggen waaruit moest blijken 
dat ouders van 58 kinderen het volgende 
verklaarden: 
”Ondergetekenden, allen ouders van de 
hieronder achter elk hunner namen vermel-
de kinderen, verklaren ter voldoening van 
het bepaalde sub a in het eerste lid van arti-
kel 73 der L.O.-Wet 1920 dat zij deze kin-
deren in de aanvrage van het zedelijk  
lichaam der Congregatie ”De Bisweide” te 
Grubbenvorst bedoelde school zullen be-
zoeken.” Uit de open plaatsen in de lijst en 
uit het feit dat de school een jaar later met 
81 leerlingen zou starten, blijkt dat nog niet 
iedereen wilde mee werken.10) 
Heel vlug na de indiening van de lijst, op 4 
september 1929, besloot de gemeente- 

raad de vereiste medewerking te verlenen.

 Op 28 november ontving de gemeente al 
een tekening met begroting. In het begelei-
dende schrijven, in het prachtige hand-
schrift van Mère Josepha, staat dat het be-
stuur ”hierbij de vrijheid neemt” bedoelde 
stukken ‘ter inzage en ter goedkeuring toe 
te zenden.” De kosten werden begroot op 
ƒ 23.100,–. 
Kort daarna, op 9 december, schreef de ge-
meente aan de zusters ”dat de Gemeente-
raad de zesde dezer bezwaar heeft geopperd 
tegen de kosten ener vierklassige school die 
zonder centrale verwarming, electrische 
verlichting en honoraria architect en op-
zichter op ƒ 23.100,– komt, niettegenstaan-
de te Afferden een vierklassige school is 
gebouwd beneden ƒ 16.000,– en te Blerick 
beneden ƒ 22.000,– en te Meterik ƒ 4800,– 
per lokaal is betaald, zodat zij niet genegen 
zijn over een bedrag groter dan ƒ 19.200,– 
vergoeding toe te kennen, daar zulke school 
voor den Hegelsom voldoende is.”11)

 Vooral die laatste zin schoot de zusters in 
het verkeerde keelgat. Op 23 december heb-
ben ze aan het gemeentebestuur meege-
deeld dat ze hun verzoek introkken en te-
vens verzochten ze terugzending van alle 
ingediende stukken. Op 30 december 1929 
zond de gemeente volgens een aantekening 
op de laatste brief van de zusters de stukken 
inderdaad terug.12)

 Intussen werd er achter de schermen druk 
overleg gepleegd, omdat niemand echt te-
gen de stichting van de school was. Binnen 
een week kregen de zusters hun zin. In de 
gemeenteraad zei de voorzitter dat het 
schoolbestuur een onjuiste aanvrage” had 
gedaan.13)

 Met grote voortvarendheid werd verder 
gewerkt. Bijzondere scholen moesten  
volgens de wet aangesloten zijn bij” een 
groep van bijzondere scholen”. Op 9

Klooster en meisjesschool te Horst

Klooster ”De Bisweide” te Grubbenvorst rond 1900
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januari verklaarden de zusters dat de school 
van Hegelsom ”is aangesloten bij de groep 
van scholen in Limburg welke een Com-
missie van Beroep heeft ingesteld”.
Op dezelfde dag hebben de zusters zich ver-
plicht om de vereiste waarborgsom van 15 
procent van de stichtingskosten in de ge-
meentekas te storten. In de derde brief van 9 
januari delen de zusters mee dat de school 
ruimte moet bieden voor 120 leerlingen en 
dat er vier klaslokalen komen waarin hoog-
stens 48 leerlingen per lokaal zullen worden 
toegelaten. De gemeenteraad wordt in de 
laatste brief van diezelfde dag verzocht om 
de benodigde gelden uit de gemeentekas te 
verstrekken. Op 29 januari 1929 willigt de 
gemeenteraad dit laatste verzoek in. Een 
maand later vraagt de gemeente wanneer de 
zusters de daadwerkelijke beschikking over 
de gelden wensen, omdat de gemeente hier-
voor een lening moet sluiten. Tevens dienen 
de zusters een door de inspecteur goedge-
keurde lijst van eerste inrichting te overleg-
gen. Verder vraagt de gemeente of ”de 
waarde van de grond waarop de school 
wordt gebouwd, kan strekken tot voldoe-
ning der waarborgsom bedoeld in art. 73, 3e 
lid der L.O.-Wet 1920, opdat U die voor be-
taling stort.”
Deze waarborgsom werd in juli Berckend 
op ƒ 4224,31 en werd in zijn geheel in min-
dering gebracht op het door de gemeente 
uitgekeerde bedrag. De waarde van de 
grond was ƒ 758, . De gemeente sloot een 
lening van ƒ 30.000,  bij de Boerenleen-
bank te Meterik.14)

1.5 De bouw in 1930
 Ir. Joseph Franssen (1893-1968) uit Roer-
mond ontving de opdracht om een plan te 
maken voor een vier-klassige school te He-
gelsom. Later, in 1950, 1958 en 1963, zou 
hij nog de uitbreidingsplannen maken. 
Franssen heeft tientallen kerken - ook die 
van Hegelsom -, scholen en andere grote 
gebouwen ontworpen. Hoewel zijn vader - 
eveneens een bekende Roermondse archi-
tekt - hoopte dat zijn zoon hem zou opvol-
gen, leek het daar aanvankelijk niet op. Hij 
werd legerofficier, maar na zijn studie 
bouwkunde in Delft voldeed hij toch aan de 
wens van zijn vader.15)

 Het plan voor Hegelsomse school om-
vatte een symmetrisch gebouw, waarvan het 
grondplan nog altijd aanwezig is. Op de 
noordkant langs de straat keek men op een 
aan de voor- en oostzijde, open veranda 
waaronder zich een dubbele toegangsdeur 
bevond tot de lange, lage gang die toegang 
gaf tot de vier klaslokalen en op het einde 
tot de onderwijzerskamer die in 1950 werd 
verkleind om de gang te kunnen doortrek-
ken. De eigenlijke hoofdingang op de oost-
zijde heeft nauwelijks als zodanig gefunk- 
tioneerd vanwege de zojuist genoemde in-
gang aan de straatzijde. Architectonisch 

geeft deze boogvormige ingangspartij met 
links en rechts de ramen van de klaslokalen 
enige allure aan het gebouw. Opvallend zijn 

ook de lageschilddaken afgewisseld met en-
kele kleine platte daken. Het gebouw heeft 
geen verdieping.16)

 Begin maart 1930 vond de aanbesteding 
plaats waarna bleek dat aannemer J. (Sef) 
Cuppen met ƒ 22.680,-de laagste inschrij-
ver was. Hij kreeg op 8 april de bouwver-
gunning. Het metselwerk werd verzorgd 
door F. (Frens) Poels en het timmerwerk 
door aannemer Cuppen, twee bekende Hor-
ster firma’s.
In de muur van de oostgevel werd een ge-
denksteen ingemetseld met de volgende in-
scriptie: 
DIVIno CorDI JesU! 
par VULIs nostrls 
DILeCtls Chrlstl
(Aan het Goddelijk Hart van Jesus / voor 
onze kleine kinderen / de beminden van 
Christus). De hoofdletters vormen samen in 
romeinse cijfers het jaartal 1930.
De steen was niet duur. Voor de gedenk-
steen én het richten hebben de zusters 
ƒ 32,50 betaald. Het richten zal voor de 
werklieden dus wel een bescheiden feestje 
zijn geweest! 17)

Ir. J.G.C. Franssen (1893-1968)
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1.6 De opening op 
 7 september 1930
Een week na de ingebruikneming van de 
school vond de plechtige inzegening plaats. 
In de Nieuwe Venlosche Courant van dins-
dag 9 september 1930 verscheen het vol-
gende bericht.

”Nieuwe school te Hegelsom.
De plechtige inzegening.

 Onder groote belangstelling had Zondag 
de plechtige inzegening plaats van het nieu-
we schoolgebouw aan den Hegelsom.
 Om half tien werd in de kerk van den H. 
Lambertus een plechtige Hoogmis opgedra-
gen om Gods zegen over de nieuwe school 
en het onderwijs af te smeeken.
 Na de Hoogmis ging het in optocht in de 
richting Hegelsom. Voorop een stoet ruiters 
met paarden, van kop tot staart met strikjes 
en lintjes gedecoreerd, dan een regiment 
wielrijders, met keurig versierde rijwielen, 
de Eerw. Zusters met de nieuwe leerlingen 
der school, de Kon. Harmonie, de auto’s, 
waarin gezeten de Eerw. Heeren Geestelij-
ken, verder nog eenige rijk met bloemen 
versierde landauers, waarin hadden plaats 
genomen de andere autoriteiten, en  
genoodigden, waaronder wij opmerkten 
Burgemeester en Wethouders, het Statenlid 
Thomeer en anderen.

 Onder de lustige tonen der Kon. Harmo-
nie trok de stoet naar de nieuwe school, 
waar door de buurtbewoners keurige eere-
bogen waren aangebracht.
 Achtereenvolgens werd het woord ge-
voerd door den H.E. Heer Deken, die o.m. 
allen dankte die op eenigerlei wijze hadden 
medegewerkt tot de verwezenlijking en tot-
standkoming van dit nieuwe schoolgebouw, 
zoomede aan den architect Franssen, die tot 
zijn leedwezen had medegedeeld, verhin-
derd te zijn, aan de aannemers J. Cuppen en 
Fr. Poels, voor het werk, dat zoo keurig 
door hen was daargesteld en opgeleverd
 Z.Eerw. sprak verder de hoop uit, dat 
naast dit schoolgebouw ook spoedig een 
kerk mocht verrijzen, en deelde mede, dat 
hij voor dat doel van een weldoener reeds 
een flinke som gelds mocht in ontvangst ne-
men.
 Dan werden nog toepasselijke en waar-
deerende woorden, gesproken door den E. 
A. Heer Burgemeester, den Heer Inspecteur 
van het Lager Onderwijs en door den In-
specteur van het Bijzonder Onderwijs in dit 
Bisdom, de Z.E. Heer Dr. Van Gils, waarna 
de inzegening geschiedde door den H.E. 
Heer Deken.
 Tenslotte werd door de Kon. Harmonie 
nog een mooie compositie op artistieke wij-
ze uitgevoerd, waarmede dan de plechtig-
heid was afgeloopen.
 Heden wordt de nieuwe school in gebruik 
genomen.”

 In de geïllustreerde weekendbijlage van 
de Venlosche Courant ”Mooi Limburg” van 
13 september 1930 verscheen een prachtige 
foto waarop inspecteur Van den Donk staat, 
terwijl hij blijkens het onderschrift ”enkele 
toepasselijke en waarderende woorden” 
spreekt. Achter hem in de geopende deuren 
van de hoofdingang deken Creemers en op 
de achtergrond bisschoppelijk inspecteur 
Dr. Van Gils en L. Debije, die toen nog ka-
pelaan in Horst was.

 Het feestje heeft blijkens de onkostenno-
ta die de zusters naar de gemeente hebben 
gestuurd, honderd achttien gulden en vijf 
centen gekost. Dit waren de kosten van: 
”Diner, tractaties, sigaren, harmonie etc.”18) 
”Na afloop werden genodigden onthaald op 
een diner bij de E.E. Zusters”, schreef pas-
toor Debije in zijn kroniek. Op deze dag 
werd de actie voor de bouw van een kerk 
ingezet. De deken deelde mee dat iemand 
(hijzelf?) duizend gulden had geschonken 
voor de te bouwen kerk.19)

Foto uit Mooi Limburg, 13 september 1930 Foto van een amateurfoto graaf gemaakt bij de opening der school

Gevelsteen met inscriptie uit 1930
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1.7 De eerste schooldag

 De kinderen werden op de eerste school-
dag op wel zeer originele wijze getrakteerd. 
Ze vonden op hun bank een klein, langwer-
pig broodje waarop twee heiligenprentjes 
lagen, een van de H. Rosa en een van de H. 
Alphonsus. Op de achterzijde stonden ge-
beden die de zusters waarschijnlijk zeer 
toepasselijk vonden. In het gebed ter ere 
van de H. Rosa wordt God gevraagd ”dat 
wij door het genot van den geur harer hei-
ligheid zelve de goede geur van Christus 
worden.” De H. Alphonsus heeft door zijn 
”zielenijver . . . nieuwe kinderen voor de 
Kerk voortgebracht”. God wordt gesmeekt 
”dat wij, onderwezen door zijne (= Alphon-
sus) heilzame raadgevingen en gesterkt 
door zijn voorbeeld, gelukkig tot U komen.”

1.8 De eerste 
 onderwijzeressen
 Met ingang van l september 1930 werd 
Mère Catharina (Stoffels, Agnes Metheija 
Maria) van het Ursulinenklooster te Grub-
benvorst, benoemd tot hoofd van de school. 
Zij is op 7 september 1893 in Tegelen gebo-
ren. In 1912 is zij geslaagd voor de onder-
wijzersakte en tien jaar later voor de hoofd-
akte. Van 1919 tot 1930 was zij als 
onderwijzeres verbonden aan de meisjes-
school in Horst. Van 1930 tot 16 december 
1933 was zij hoofd van de school in Hegel-
som en daarna tot het vertrek van de zusters 
Ursulinen uit Horst, op l sept. 1952, hoofd 
van de meisjesschool te Horst. Ze moest 
voor haar funktie in Hegelsom wel eerst le-
ren fietsen! 
Het toen 37-jarige Hegelsomse school-
hoofd kreeg als ”onderwijzeressen van bij-
stand” met tijdelijke aanstellingen twee 
meisjes van twintig jaar naast zich: Nelly 
van den Bercken (geboren 13 september 
1910 in Grubbenvorst) en Netta Lenders 
(geboren 23 januari 1910 in Blerick). Mej. 
Lenders vertrok al in 1932 naar de meisjes-
school in Horst. Zij werd per 20 september 
1932 opgevolgd door Maria Houben (op 19 
oktober 1913 geboren te Eijgelshoven en in 
april 1976 overleden te Limbricht). Mej. 

Houben was van 1932 tot 1945 onderwijze-
res in Hegelsom.

 Mej. van den Bercken is van 1930 tot 
1948 aan de school van Hegelsom werk-
zaam geweest: in het begin deed ze midden-
klassen en later de eerste en tweede klas. Ze 
was korte tijd op kamers bij bakker Geur-
tjens tegenover de school en bij timmerman 
Lemmen (Wienes Tienus) op de Stations-
straat, maar de meeste jaren ging ze elke 
dag per fiets van Grubbenvorst naar Hegel-
som en terug. In 1948 werd ze benoemd aan 
de tegenover haar huis gelegen meisjes-
school, bij de het. klooster De Bisweide.

Volgens juffrouw van den Bercken was de 
eerste gedachte toen het drie vrouwen ster-
ke team met het onderwijs in Hegelsom be-
gon: ”In zo’n mooie, nieuwe school ben je 
verplicht goed onderwijs te geven.” Iets 
heel bijzonders waren toen - en nu nog - de 
klompenbakken met zinken bodem en af-

voerpijpjes op de gang onder de kapstok-
ken. De schoolkinderen liepen in die tijd 
veelal op klompen, die ze in de klas niet 
aanhielden. Op de gang deden ze sloffen 
aan de voeten.

Het schoolteam in 1932: Mej. Mia Houben, Mère Catharina en Mej. Nellie 
v. d. Bercken. Mère Catharina met haar klas in 1932
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Mej. N. Lenders met een deel van haar klas in 1931 Mej. N. Lenders met de andere helft van haar klas in 1931

Mej. N. v.d. Bercken met een deel van haar klas in 1931 Mej. N. v.d. Bercken met een deel van haar klas in 1932. 
Voorste rij: Doortje Zanders, Zus Hesen, Gerda Geurts, Nel Bertrams, 
Betje van Helden, Nel Koppers, An Arts, Nel Kellenaers,  Truus Kleuskens; 
achteraan: Bèr van Helden, Hay Schobers, Piet Willems, Jan Buyssen, Jan  
Kluskens (foto klas 3-4; 1933)

Mej. M. Houben met haar klas in 1932 Hegelsomse schoolkinderen op de speelplaats in 1932; geheel rechts is nog 
juist een deel van de veranda te zien die tot 1950 aan de straatzijde lag
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1.9 De eerste inrichting

 Uit een brief van de gemeente aan de zus-
ters gedateerd 10 juli 1930 blijkt dat de kos-
ten voor de eerste inrichting van de school 
ƒ 3404,05 bedroegen. Hiervoor kon men in 
die dagen een vier-klassige school van 
meubels en leermiddelen voorzien. Uit de 
bewaard gebleven begrotingen weten we 
precies wat de zusters wilden aanschaffen. 
Er werden drie lokalen ingericht, zodat er 
één leeg bleef. In elk lokaal kwamen twin-
tig tweepersoons banken. Er waren slechts 
drie maten: nummer 5 voor leerjaar l en 2, 
nummer 4 voor leerjaar 3 en 4, nummer 3 
voor leerjaar 5, 6 en 7. Verder kwam er in 
elk klaslokaal een bord, een lessenaar, een 
aanwijsstok, een bordliniaal en een school-
belletje. De spreekkamer werd voor ƒ 32,50 
ingericht. De inventaris hiervan bestond uit 
een tafel met vier stoelen, waaruit blijkt dat 
men ten minste één bezoeker een plaats kon 
aanbieden.

 Veel aandacht hebben de zusters besteed 
aan de godsdienstige opvoeding. Op de be-
groting stonden: kruisbeelden, Moeder-
godsbeelden, Sint Jozefbeelden en H. Hart-
beelden. Hiervan wilden de zusters voor 
elke klas één beeld en daarnaast op de gang 
een groot H. Hart-beeld. Dit gipsen beeld is 
later vervangen door het H. Hartbeeld in 
witte zandsteen van Pater Randag. Hij 
maakte dit beeld voor de kerk, maar het be-
viel de gelovigen niet zo goed. Na 1945 
vond men toen een plaats in de H. Hart-
school. Verder kochten de zusters: een litur-
gische Misplaat, een Eucharistische Uur-
plaat, 42 bijbelplaten van Nelson, een kaart 
van Palestina, een prentenboek voor de kin-
derbiecht en een voor de Eerste H. Commu-
nie, leerlingenboeken voor bijbelse ge-
schiedenis: Ons Voorbeeld, Oude Verbond, 
De Zaligmaker, De Verlosser en De Aposte-
len.

 Voor het aanvankelijk leesonderwijs werd 
gekozen voor de methode ”Ik lees al” van 
Jos. M. Reynders en N. Doumen en voor 

het voortgezet lezen ”Omhoog” en ”Ons 
leesboek”. Als hulpmiddelen voor het eer-
ste leerjaar kocht men het klassikale lees-
bord van Beckers en letterdozen.

 Men wilde ook een bescheiden voorraad 
schrijfbenodigdheden aanschaffen: 60 lini-
alen, 100 schoonschriften” Vooruit”, 500 
schriften, 60 leien, 200 griffels, l gros potlo-
den, een halve gros penhouders, 3 flessen 
zwarte en l fles rode inkt, l potloodslijpma-
chine en 6 dozijn potloodverlengers. Uit dit 
laatste hulpmiddel blijkt hoe zuinig men 
toen was, of moest zijn.

 Interessant is ook welke methodes men 
verder uitkoos: als schrijfmethode Gooi en 
Panke, voor rekenen Kellinga, voor taal 
Nieuw Taalboek van Boudens, voor ge-
schiedenis Nillesen en Van Haaren, voor 
aardrijkskunde Decker en Nillesen. Naast 
aardrijkskundige kaarten kochten de zusters 
de dierkundige en plantkundige kaarten van 
Malmberg (die later ook als achtergrond 
voor schoolfoto’ s werden gebruikt). Verder 
stonden op de lijst onder andere nog een 
oog en een oor voor aanschouwelijk onder-
wijs.

 Een draagbaar harmonium kon voor zes-
tig gulden worden gekocht. Natuurlijk wa-
ren er ook zangbundels nodig: Kun je zin-
gen, Meezennestje, Leeuwerik, Psalterke 
en congregatieboek.

Voor nuttige handwerken dacht men aan: 
karton voor naaien, merken en stoppen, een 
loze zoom, rose en grijze wol, naalden en 
verdere benodigdheden voor de leerlingen.
Ten behoeve van het tekenonderwijs zou 
worden aangeschaft de methode Teeken-
kunst (een stel voorbeeldkaarten), vijftig 
doosjes pastels en honderd tekenschrif-
ten.20)

Bijbelplaat feest H. Hart; deze grote platen wer-
den op zaterdagmorgen of daags voor een feest 
in alle klassen even getoond tijdens de voorle-
zing van de bijbehorende evangelietekst
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1.10 De kosten van het 
 lager onderwijs
In artikel 72 van de Lager-Onderwijswet 
1920 is geregeld op welke wijze de ge-
meente aan besturen van bijzondere scholen 
de kosten van nieuwe gebouwen, verbou-
wingen, aanschaf nieuwe methodes en der-
gelijke vergoedt. Daarvoor moet per geval 
een aanvrage worden gedaan. In artikel 101 
van deze wet is sprake van de jaarlijkse ver-
goedingen voor vaste lasten als: verwar-
ming, verlichting, onderhoud, leermiddelen 
en dergelijke. Deze vergoeding wordt jaar-
lijks vastgesteld door de gemeenteraad en 
Berckend per leerling. Het bedrag dat een 
bepaalde school dan ontvangt hangt af van 
het gemiddelde aantal leerlingen over het 
afgelopen jaar. Vooral voor kleine scholen 
kan dit systeem nadelig werken, omdat hun 
vaste lasten relatief hoog zijn. 
De salarissen van de onderwijzers worden 
door de rijksoverheid betaald.

 De gemeente Horst kende ook een hef-
fing van schoolgeld. Ouders die minder dan 
ƒ 600,– per jaar verdienden, waren vrijge-
steld van betaling van schoolgeld. Voor in-
komens tot ƒ 800,–was het bedrag in 1935 
ƒ 2,60 per kind per jaar en het hoogste be-
drag was ƒ 70,20 voor inkomens boven 
ƒ 5800,–.

Voor gezinnen met meerdere leerplichtige 
kinderen golden kortingen: 10% voor het 
tweede kind, daarna 20%, 30%, 40% en 
50% voor alle volgende kinderen.21)

De totale opbrengst van de schoolgelden 
geïnd door de gemeenteontvanger was in 
1935 ƒ 3391,50.22) Dit is ƒ 2,35 per kind. 
Hoewel er veel grote gezinnen waren, zegt 
dit bedrag ook wel iets over de inkomens 
van de ouders met schoolgaande kinderen 
in de ”crisisjaren”.

 In de jaren dertig kregen de bijzondere 
scholen een vergoeding per leerling van on-
geveer zeven gulden. Zo ontving de school 
van Hegelsom in 1939 voor 131 leerlingen 
een totale vergoeding van ƒ 976,48, terwijl 
ƒ 1475,27 was uitgegeven. Uit de overge-
legde bescheiden bleek dat de gedane meer-
dere uitgaven van Hegelsom en de andere 
scholen ook voor vergoeding volgens arti-
kel 101 in aanmerking kwamen. Alleen de 
zusters van Meterik hadden nog iets overge-
houden.24)

1.11 Het Schoolpaadje

Het ontstaan van het kerkdorp Hegelsom 
zou je een schoolvoorbeeld kunnen noemen 
voor de wijze waarop vijftig jaar geleden 
planalogie werd bedreven. Dit kerkdorp 
ontstond vanuit de visie van de bewoners en 
de geestelijke overheid. De gemeente hield 
zich bezig met de aanleg en het onderhoud 
van de deels verharde, maar niet geasfal-
teerde buitenwegen. Zo leek het althans 
voor de mensen op de gehuchten.

 Bij de ontginning van de Hegelsomse 
Heide in de negentiende eeuw werden een 
aantal wegen aangelegd die uitkwamen op 
de oude Speulhofsbaan. In de tegenwoordi-
ge benamingen zijn dat: Mevrouwsbosweg, 
Langstraat, Bosstraat, Hillenweg-Hazen-
kampweg, Kranestraat-Campagneweg. Ze 
lopen ongeveer evenwijdig ten opzichte van 
elkaar op een onderlinge afstand van 200 
tot 250 meter.

 Bij de totstandkoming van de school heb-
ben de bewoners van de Bosstraat gevraagd 
om ”een voetpad verbindend de Bosstraat 
met de R.K. Bijzondere School te Hegel-
som”. De kinderen van deze bewoners kon-
den ”slechts door een grooten omweg de 
school bereiken, zoodat ter bevordering van 
het regelmatig schoolbezoek noodzakelijk 
is grond aan te koopen voor den aanleg van 
een voetpad.”
Hiervoor besloot de gemeenteraad op 9 ok-
tober 1930 voor zeshonderd gulden een 
stuk bouwland groot 5,20 aren te kopen van 
Hendrik Verdellen.25)

In de volksmond werd dit pad al gauw het 
Schoolpaadje genoemd. Het vormde de ver-
binding tussen de Langstraat en de Bos-
straat. Later werd het pad een echte straat. 
Bij de straatnaamgeving koos men voor 
Kruisstraat, omdat er in Horst al een 
Schoolstraat was. 
De naam Kruisstraat komt van het kruis dat 
daar in 1940 op de hoek aan de Langstraat 
is geplaatst uit dankbaarheid, omdat alle 39 
Hegelsomse soldaten na de inval van de 
Duitsers behouden waren teruggekeerd.

In 1935 bedroegen de totale kosten van het 
lager onderwijs in de gemeente Horst 
ƒ 101.852,-, als volgt te verdelen:

Toon, Wies en Corry Huys in 1934 Wies en Toon Huys in 1938

 salarissen andere kosten totaal aant. ll. per ll.
openbare scholen * ƒ 10.765 ƒ   1.529 ƒ    12.294 118 ƒ 104,18
bijzondere scholen ** ƒ 68.876 ƒ 20.682 ƒ   89.558 1327 ƒ   67,49
totaal ƒ 79.641 ƒ 22.211 ƒ 101.852 1445 ƒ   70,48
* de jongensscholen van Griendtsveen en Meterik
** de jongensscholen van Horst en America; de meisjesscholen van Horst, Meterik, Ame-
rica en Griendtsveen; en de gemengde scholen van Melderslo en Hegelsom. 
Het bijzonder onderwijs was voor de gemeente, uitgerekend per leerling, dus goedkoper 
dan het openbaar onderwijs.23)



13

 

Pastoor Debije schreef hierover later in zijn 
kroniek van de parochie Hegelsom: ”Meis-
jes werden aangewezen om elken zondag te 
collecteren langs de huizen van Hegelsom 
en Voor-America. Al spoedig bleek dat ver-
schillende inwoners elke medewerking wei-
gerden, maar de inwoners van Voor-Ameri-
ca en de Kogel toonden een ijver en 
vrijgevigheid als men niet had durven ver-
wachten.”
Van alle kanten stroomden de giften binnen. 
Deken Creemers benutte elke gelegenheid 
”om er iets uit te slaan voor de kerk te He-
gelsom”. De rondtrekkende ”Wielewalen” 
uit Sittard-Overhoven werden aangeklampt 

om in Horst te spelen. Gaarne aanvaardde 
Pater Schreurs dit aanbod en hij mocht het 
genoegen smaken 650 gulden te kunnen af 
dragen.29) De voetbalclub HVC uit Horst 
speelde een liefdadigheidswedstrijd welke 
260 gulden opbracht. De Hegelsomse 
schoolkinderen volgden het voorbeeld van 
de Wielewalen en gaven uitvoeringen in 
Horst, Melderslo en Meterik en brachten 
850 gulden bijeen. De meisjes collecteer-
den intusschen dapper iederen zondag en 
haalden 40 tot 50 gulden op.” Deken Cree-
mers kreeg aldus ruim ƒ 20.000,– bij elkaar. 
De gemeente gaf een subsidie van ƒ 17.000 
en de provincie ƒ 2500.

 Bij de aanbesteding op 18 augustus 1932 

waren Leo Everaerts en Gerard Mooren uit 
Horst de laagste inschrijvers met bijna 
ƒ 50.000. Het ontwerp van kerk en pastorie 
was van architect Ir. J. Franssen uit Roer-
mond, die drie jaar eerder ook al de tekenin-
gen voor de school had gemaakt. 
In de herfst van 1932 kon flink worden 
doorgewerkt vanwege het gunstige weer. 
Bij de officiële eerste-steenlegging op paas-
maandag 17 april 1933 was de kerk al onder 
dak. Pas in september 1933 werd de benoe-
ming bekend van de eerste rector, kapelaan 
Leo Debije uit Horst. Deze was een half 
jaar ziek geweest en nog niet geheel her-
steld. Op 8 oktober 1933 heeft deken Cree-
mers het hoofdaltaar van de kerk geconsa-
creerd en de eerste mis gelezen, „‘s Middags 
werd de nieuwe rector met veel pompa en 
dikke vette paarden in Horst aan de pastorie 
afgehaald”, schreef de nieuwe rector later 
in zijn kroniek

 De officiële oprichtingsdatum van het 
rectoraat is 22 oktober 1933. Om de een-
heid van de parochianen te bevorderen wer-
den er zes kerkmeesters benoemd. Het wa-
ren: Mathijs Litjens, Gerard Hoeymakers, 
Antoon van Rens, Willem Keijsers, Theo-
door Willems en Mathijs Lenssen. Hiermee 
waren álle gehuchten en buurten vertegen-
woordigd.

Nieuwe rector L. Debije  
met veel pompa en dikke vette
paarden afgehaald
2. School en Kerk
2.1 De bouw van de kerk 1932-193328)

De school werd nauw betrokken bij de oprichting van de kerk.
Bij gelegenheid van de inzegening gaf deken Creemers het 
startsein voor de geldinzameling ten behoeve van een kerk in 
Hegelsom.
Na overleg met ”inwoners uit de verschillende buurten” onder 
leiding van de deken van Horst werd besloten tot een grote 
rondgang door heel Horst.

L.J.H. Debije (1897-1975), van 1933-1937 rec-
tor en daarna tot 1945 pastoor van de H. Huber-
tusparochie te Hegelsom

De kerk van Hegelsom in de steigers, foto uit ”Mooi Limburg” van l april 1933
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2.2 St Andries-kapel

 Er stonden in Hegelsom vroeger twee ka-
pelletjes, één tegenover boerderij ”Op de 
Kogel” langs de Kogelstraat en één nabij de 
kruising Pastoor Debijestraat-Holstraat. Het 
was een eenvoudig ”Bak-steenen kapelletje 
v.d. H. Andreas (1767 ?) zonder waarde.”26) 
Het werd in 1933 afgebroken.
In de notulen van de gemeenteraadsverga-
dering van 10 april 1933 staat hierover het 
volgende. Besproken werd het voorstel ”tot 
aankoop van ongeveer 3 aren grond tot 
rechtmaken van den kerkweg te Hegelsom, 
alvorens tot verharden over te gaan. De 
Voorzitter licht toe, dat de grondeigenaar 
voor ƒ 25,– per are de grond wil verkopen 
en toestaat het midden op dien weg voorko-
mende kapelletje te mogen afbreken. Wet-
houder Thomeer verduidelijkt dat 3 a 4 aren 
zijn te koopen, doch wil de weg algeheel 
recht worden minstens acht aren noodig 
zijn. Daar de kosten dan nog meer wordt, 
zou hij niet verder gaan. Tegen afbraak van 
de kapel is geen bezwaar, daar het geen 
oudheidkundige waarde bezit. De heer 
Driessen acht verder recht maken overbo-
dig, omdat deze weg ook dan niet geheel 
recht is tot de kerk. De heer Toma zou niet 
te nauw kijken, nu we verbeteren moeten, 
moet het zoo zijn, dat we later niet betreu-
ren tot volledig rechtmaken te zijn overge-
gaan. De heer Willems zou tot aankoop van 
8 aren overgaan, ingeval Zanders de langs 
zijn eigendom vrijkomende strook wil 
koopen. De heer Toma vreest, dat later ge-
zegd zal worden, dat met ƒ 100,– meer, de 
weg algeheel recht was geworden en dan 
gemakkelijker voor het verkeer en fraaier 
kwam te liggen. De heer Willems geeft dat 
toe, doch wil dat geld liever voor het maken 
van voetpaden naar de kerk besteden.
De Voorzitter stelt voor van J. W. Tacken 
den volgens B. en W. benodigden grond te 
koopen voor ƒ 25,– per are, welk voorstel 
zonder hoofdelijke stemming wordt aange-
nomen.”27)

 Men heeft erover gedacht de H. -Andreas 
als patroon voor de nieuwe kerk te kiezen, 
maar vanwege de blijkbaar onaangename 
herinnering aan de jaarlijkse betaling van de 
pacht op Sint-Andriesdag (30 november) 
koos men toch liever voor de H. Hubertus, 
opvolger van de H. Lambertus als bisschop 
van Maastricht. Hegelsom is immers een 
dochterskerk van de Lambertusparochie 
van Horst.

2.3 De grote feesten
 In de loop van vijftig jaar is er heel wat 
gefeest in Hegelsom. De school was daar 
dikwijls nauw bij betrokken. In de dertiger 
jaren en ook nog na de tweede wereldoorlog 
werd de straat van de school tot de kerk dan 
versierd met een erepoort, straat- en gevel-
versieringen en dergelijke. De lopers van 

gekleurd zaagsel waren een ontwerp van J. 
Wijnen en later ook van J. Houwen. Het 
zaagsel moest bij droog weer nat worden 
gehouden met water uit het Vlasven, omdat 
er nog geen waterleiding was. Gekleurd 
werd het zaagsel in textielfabriek Rutten 
aan de Stationsstraat, omdat men daar over 
textielverfstoffen beschikte.
De poort werd versierd met bloemen van 
papier. Daarmee waren de dames vele avon-
den bezig. De onderdelen van de houten 
poort bespannen met ijzergaas werden op-
geslagen op de zolder van de school. Aan de 
voorzijde was daarvoor in het dak een uit-
neembaar gedeelte, want die onderdelen 
waren zo groot dat ze echt niet door het zol-
derluik konden.

 In de kerk werden daags voor een feest

bloemversieringen aangebracht, waardoor 
het interieur herschapen werd in een bloe-
menzee. Dit was lange jaren een taak voor 
de leerkrachten van de school.
Het hele dorp was erbij betrokken. Door de 
opzet van deze hele organisatie heeft pas-
toor Debije met succes de saamhorigheid 
bevorderd. Bovendien genoot hij van alles 
wat met theater te maken had. Al op de eer-
ste foto, gemaakt bij de opening van de 
school in 1930, zien we de veranda versierd 
met bloemslingers.

 De mensen van Hegelsom zijn gaan hou-
den van een goed feest en daar hoort muziek 
bij. Zeer belangrijke feesten werden opge-
luisterd door de harmonie van Horst. Het is 
achteraf eigenlijk vreemd dat de fanfare pas 
in 1955 werd opgericht.

Rector L. Debije kijkt toe; links is nog juist de veranda van de school te zien (1937) 

Het ”leggen van de loper’ van gekleurd zaagsel met behulp van mallen (1937)
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Grote feesten in de dertiger jaren waren de 
volgende:
7 september 1930: de opening van de school;
17 april 1933: eerste steenlegging van de 
kerk die werd gebouwd tussen augustus 
1932 en juni 1933;
8 oktober 1933: consecratie van het hoofdal-
taar en eerste H. Mis, ’s middags werd de 
eerste rector, Leo Debije, ”met veel pompa 
en dikke vette paarden in Horst aan de pas-
torie afgehaald”;
22 oktober 1933: bisschoppelijke brief over 
de oprichting van het rectoraat en de benoe-
ming van de rector, het kerkbestuur en de 
vaststelling van de grenzen van het recto-
raat;
27 en 28 juni 1937: plechtige consecratie 
van de H.  Hubertuskerk door Mgr. G. Lem-
mens, die tevens de verheffing tot parochie 
bekendmaakte; de heren A. v. Stratum, J. 
Wijnen, Chr. v. Rens en L. Verheijen en de 
dames M. Houben en N. v. d. Bercken had-
den voor een fraaie feestversiering gezorgd;
1 augustus 1937: installatie van de eerste 
pastoor, L. Debije; opnieuw kwam de zo-
juist genoemde commissie in aktie ”hoewel 
minder groots”.30)

Enkele andere- belangrijke data zijn: 
20 december 1933: oprichting van de H.  
Familie voor mannen; 
24 januari 1934: oprichtingsvergadering van 
de boerenbond; 
29 juni 1934: inzegening van het kerkhof;
16 juli 1934: aanbesteding van het eerste ge-
deelte van het patronaat (grote en kleine 
zaal);
1 september 1935: aanbesteding van de kel-
der en het toneel van het patronaat;
6 januari 1936: eerste toneeluitvoering in 
het patronaat;
in 1936: oprichting van de Jonge Wacht 
voor jongens;
19 januari 1938: eerste vergadering over de 
oprichting van een boerenleenbank;
28 december 1938: oprichting van de  
boerinnenbond;
16 juni 1940: oprichting van de H. Familie 
voor vrouwen;
17  mei 1942: orgelwijding;
1 augustus 1942: er vielen acht bommen op 
Hegelsom waardoor acht inwoners het leven 
verloren;
in 1945: oprichting van de voetbalclub; 
23 februari 1946: oprichting van de R.K. Ar-
beidersbeweging (KAB), afdeling Hegel-
som;
10 oktober 1948: eerste H. Mis van Wijnand 
Buyssen, eerste priester van de parochie He-
gelsom;
7 januari 1951: eerste gemengde toneelop-
voering; de pastoor hield zich het recht voor  
”de meisjes mee  aan te mogen wijzen”; ge-
speeld werd het stuk: De boer ploegt voort;
1 februari 1951: pater Krijnen werd be-
noemd tot eerste kapelaan van Hegelsom;
27 februari 1954: eerste vergadering over de 
oprichting van een fanfare.

Het werk is klaar; rechts is nog juist de wagen met de ton zichtbaar; voor het verkeer was de weg nu 
versperd, maar dat was in 1937 nog geen probleem

Versiering aan het begin van de Hegelsomseweg op de achtergrond boerderij Verdellen (1937)

Waterhalen in het vlasven bedoeld om het zaagsel nat te houden (1937)
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Ingang van de pastorie met wapen van de ge-
meente Horst

Versierde voorzijde van de kerkDe foto’s op deze pagina’s zijn afkomstig uit het 
fotoalbum dat de heer A. van Stratum in 1937 
heeft samengesteld, helaas zonder bijschriften. 
Deze foto geeft een gezicht op de versierde weg 
vanaf de kerktoren

De achterkant van kerk en pastorie met op de voorgrond een deel van de boomgaard; goed te zien is 
dat zelfs aan alle daklijsten bloemenslingers hingen

Bij de kerk moest de loper ”het hoekje om”

Een prachtig overzicht van de versierde straat met een vergezicht op het noordoosten
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Bisschop Lemmens hield ervan vooral de kinde-
ren die langs de weg stonden, handjes te geven

Alles is klaar voor het feest; daar komen de schutters al aan . . . Het is zondag 28 juni 1937

De bisschop begeleid door een bruidje en een her-
der en daarachter burgemeester Van Grunsven

De bisschop met de deken en de rector voorafgegaan door bruidjes en herders onder leiding van juf-
frouw Van de Bercken op weg naar de kerk

De inhuldiging van de eerste pastoor van Hegel-
som op zondag 1 augustus 1937

Toespraak van de bisschop waarbij hij staande op een stoel de verheffing van Hegelsom tot parochie 
bekend maakte
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 In de kroniek van de parochie staat hier-
over: ”Het was een meisjesschool en alleen 
voor de twee laagste klassen werden jon-
gens aangenomen. Hierin zou al heel gauw 
verandering komen. In de eerste dagen van 
november 1933 werd de rector naar Grub-
benvorst ontboden en hoorde daar van de 
overste Mère Antoine, dat de Ursulinen zich 
van de school wilden terugtrekken en dat 
het kerkbestuur de school kon overne-
men.”31)

De zusters zelf schrijven: ”De Z.E. Heer 
Rector (later Pastoor) Debije wilde echter 
een eind maken aan de toestand dat de jon-
gens van Hegelsom nog steeds de jongens-
school te Horst-Dorp moesten bezoeken. 
De Zeereerwaarde wendde zich tot het Be-
stuur van de Congregatie ”De Bisweide” te 
Grubbenvorst met het verzoek de jongens 
allen tot de aldaar bestaande school toe te 
laten. Dit Bestuur het redelijke, zelfs nood-
zakelijke, van dit verzoek inziende, stemde 
toe en de Zusters Ursulinen trokken zich 
van de school terug.”32)

Twee verschillende lezingen dus, maar zo-
wel de rector als de zusters hebben hun ver-
slag pas veel later opgetekend. Het gaat 
erom wie het initiatief nam: de rector of de 
zusters. Ik heb de indruk dat de zusters in-
derdaad weg wilden en dat de rector graag 
een parochiële school had waar alle Hegel-
somse kinderen terecht konden. Een volle-
dig gemengde school onder leiding van zus-
ters was in die jaren ondenkbaar.

 Er werd daarna overleg gepleegd met het 
Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoe-
ding in Den Haag, met de bisschoppelijk 
inspecteur Dr. Van Gils en de rijksinspec-
teur Van den Donk. De school zo maar 
overnemen ging niet. Hierin voorzag de wet 
pas in 1938. Op 9 december 1933 werd 
door het Bestuur der Ursulinen te Grubben-
vorst en door het Kerkbestuur van Hegel-

som een machtiging ondertekend waarbij 
de school in exploitatie werd gegeven aan 
het Kerkbestuur van Hegelsom. De school 
bleef tot 1938 eigendom van de
zusters.33)

3.2 Uit nood geboren
 In de kroniek van de parochie staat: 
”Noode zagen we op 15 december 1933 
Mère Catharina vertrekken. Een klein af-
scheidsfeest werd in de school gegeven. 
Mère Antoine, de overste van Grubben-
vorst, was overgekomen. De overste van 
Horst, Mère Aloysia, was wegens ernstige 
ongesteldheid afwezig. De rector sprak een 
kort woord tot de Zusters om hen te bedan-
ken voor al het goede dat zij voor de Hegel-
somse kinderen hadden gedaan en voor de 
zorgen en moeite die zij zich voor de nieu-
we kerk hadden getroost. Als aandenken 
aan den Hegelsom bood hij hun een mooi 
schilderij aan. Door het kerkbestuur-school-

Zusters Ursulinen 
trokken zich terug
3. Een parochiële school
3.1 Reorganisatie van de school in 1933

Toen rector L. Debije eind 1933 in zijn mooie pastorie in 
Hegelsom kon gaan wonen, had hij al een reorganisatie van de 
school klaar. Het plan om een aparte jongensschool te stich-
ten kon niet verwezenlijkt worden, omdat de regering er tegen 
was. Het kerkbestuur van Hegelsom heeft toen de school van 
de zusters overgenomen en er een geheel gemengde school van 
gemaakt.

Van links naar rechts: mej. A. van Bommel, L. Verheijen, Mej. N. v.d. Bercken, J. Wijnen en mej. M. 
Houben; foto uit 1938, genomen op de onderwijzerskamer

Schoolfoto uit 1934 met links Thei Lenssen, de 
huidige voorzitter van het schoolbestuur, en 
rechts zijn broer Graad

Schilder Jac. Geurts op een schoolfoto uit 1934



19

bestuur werd als nieuw hoofd benoemd - 
met ingang van 16 december 1933 - Jan 
Wijnen, onderwijzer te Melderslo. Maria 
Houben ontving per 11 december een vaste 
aanstelling als onderwijzeres. (Nellie v. d 
Bercken kreeg per 1-1-1932 al haar vaste 
benoeming). 
Ten laste van het schoolbestuur werd een 
vierde leerkracht aangesteld, namelijk 
Louis Verheijen, welke nog geen betrek-
king als onderwijzer had gehad. 
Een goed gevolg van deze verandering was 
dat alle jongens hier aan school konden ko-
men, hetgeen dan ook vanaf l januari 1934 
het geval was. Het was voor het rectoraat 
een uitkomst, omdat de stichting van een 
jongensschool door de bezuinigingsmaatre-
gelen van de regering totaal onmogelijk 
was geworden.”34) 

Aldus rector L. Debije. Hij zal met die laat-
ste zin ook wel bedoeld hebben dat de nu 
ontstane gemengde school niet betekende 
dat hij een voorstander van één school voor 

jongens én meisjes was, maar dat deze uit 
nood was geboren.

 Op 14 december 1933 hebben de zusters 
de gemeenteraad in een brief op de hoogte 
gesteld van de nieuwe situatie, tevens vroe-
gen ze voor de inrichting van het vierde lo-
kaal een bedrag van ƒ 990,20.
Je kon verwachten dat de gemeenteraad blij 
zou zijn met de ontwikkelingen in Hegel-
som. De gemeente hoefde nu immers geen 
aparte jongensschool te bekostigen. Uit 
niets blijkt evenwel een hoera-stemming.
In de notulen van de raadsvergadering van 
29 december 1933 staat het volgende. 
”Voorstel tot verschaffen van gelden voor 
het uitbreiden der Bijzondere Lagere 
School te Hegelsom voor inrichten van het 
4e lokaal. 
De Voorzitter doet de betrekkelijke aanvra-
ge lezen en licht toe dat te Hegelsom een 4e 
lokaal ongebruikt is, dit van schoolmeube-
len en leermiddelen moet voorzien worden, 

nu alle jongens van dat Rectoraat daar 
schoolgaan met 1 Januari a.s. Wethouder 
Jenniskens herinnert, dat getracht is de kos-
ten lager te houden, door banken der verla-
ten dorpsschool over te brengen, maar deze 
zijn in onvoldoende toestand en ook vervalt 
het onderwijs niet in een heele klas, zoodat 
er geen geschikte schoolmeubelen vrijko-
men. Wethouder Thomeer betoogt, dat aan-
vankelijk ƒ 990,– werden gevraagd, doch 
dit bedrag kwam ons hoog over, waarom in 
overleg met den Inspecteur van het lager 
onderwijs, die tot ƒ 712,– zijn terugge-
bracht.”35) 
Begin januari 1934, na de kerstvakantie, 
konden alle Hegelsomse kinderen voor het 
eerst in hun eigen dorp naar school. De eer-
ste en tweede klassers kwamen bij juffrouw 
Van den Bercken, de derde en vierde klas 
bij meester Verheijen, klas 5, 6 en 7 meisjes 
bij juffrouw Houben en klas 5, 6 en 7 jon-
gens bij meester Wijnen.

Op 31 maart 1941 heeft juf Houben met haar eigen fototoestel enkele foto’s 
van haar klas geknipt; hieronder de zevende klas; zittend: Gon Zanders en 
Marga Nellen, tweede rij: Dien Donders, Drika Bertrams, Mia Franken, op 
verhoging: Jo Schobers en Door Hesen

Zittend op de voorgrond: Riek Linders, Mien v. d. Sterren, Nellie Haegens, 
Riet Achten en geknield: Truus Janssen en Mia v.d Sterren (in het midden); 
tweede rij: Juffrouw Houben, Truus Verdellen en geheel rechts: Jo Kelle-
naers en Mia Linders; derde rij: To Bertrams, Leen Lemmen, Bertha Scho-
bers en Truus Bertrams, Mia Franken, Nellie Dijkmans, Annie Linders, Til 
v.d. Sterren en Billa Saris; bovenaan: Fien Lenssen, Drika Bertrams, Mar-
ga Nellen en Gonnie Zanders en in het uiterste topje: Jo Schobers en Door 
Hesen
(foto klas 5-6-7; 1941)

Dien Donders, Drika Bertrams, Jo Schobers; Door Hesen, Gon Zanders, 
Mia Francken, Marga Nellen en. juffrouw Houben (foto klas 6; 1941)

Voorste rij (knielende): Bertha Schobers, Til v.d. Sterren, Annie Linders, 
Nellie Dijckmans; staande: Marga Nellen, Dien Donders, Leen Lemmen, 
Drika Bertrams, Miet Peeters, Gon Zanders, Jo Schobers, Mia Francken en 
Billa Saris (foto klas 7; 1941)
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Vooraan: Wies Bertrams, Door Lenssen, Jo v.d. Beuken, Riek Peters; achter-
aan: Nellie Willems, Mien Geerarts, Truus Lenssen en Mia Willems; (foto 
1942 (?))

Schoolfoto uit 1934 van Billa Saris Schoolfoto uit 1934 van: Wiel, Ben, Annie, Harrie en Gerda Geurts

Van links naar rechts: Wiel Geurts, Tinus Lenssen, Harrie Spreeuwenberg, 
Sef Kellenaers, Harrie Snellen, Jan Donders, Broer Hesen, Jan van Helden, 
Mart Hesen, Rien Francken, Mart Lenssen en Wim Snellen (foto klas 7, 
1942)

Wim Kleuskens, Cor Mooren, Rien Franken, Jac. Schobers, Mart Kortjans, 
Sef Kluskens, Bert Hesen, Sef Donders, Jeu Spreeuwenberg, Thijs van Stra-
tum, Gerard Driessen, Theo Koster (foto klas 6; 1942)

Zittend: Jan Mooren,  Leo Haegens,  Frans Schobers;  tweede rij: Jan 
Spreeuwenberg, Wiel Hesen, Piet Wijnands, Jeu Saris; achterste rij: Sef 
Zanders, Toon Kluskens, Bèr Verdellen, Harrie Janssen, Grad Kellenaers, 
Piet Maes (foto klas 5; 1942)
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Schoolfoto uit 1938 van: Mia Snellen en haar broers: Jan (boven), Jac. en 
Harrie (vooraan)

De oudste jongens van ”Hesen Thei” in 1938: v.ln.r. vooraan: Jan, Bert en 
Wiel; daarachter Piet en Thei

Jeu Saris en zijn zus Billa in 1938 Schoolfoto uit 1938 van: (vooraan) Mien, Toon 
en Bèr van der Sterren en (achteraan) Harrie en 
Mia

Wiel, Gerda, Harrie en Ben Geurts in 1938
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 Op een avond in het einde van november 
1933 kwam ik thuis van een landbouwcur-
sus die ik in Horst had gegeven, toen er een 
jongen op de stoep stond - ik had mijn jas 
nauwelijks uit - die zei: ”Kapelaan Debije 
wil u graag spreken.” Nu gaf rector Debije 
als kapelaan leiding aan een toneelgroep in 
het patronaat, dus ik dacht dat hij me daar-
voor nodig had. Die jongen, die van het pa-
tronaat kwam, zei dat hij niet zeker wist of 
het daarvoor was, maar dat er wel een speler 
ziek was. Ik ging toch mee. De rector vroeg 
me of ik even met hem wou meewandelen 
voor een gesprek We liepen door de Kerk-
straat, Gasthuisstraat en Hoofdstraat. Op 
die wandeling deelde hij mij mee dat er in 
Hegelsom een nieuw hoofd werd gezocht, 
omdat de kerk de school van de zusters wou 
overnemen en Mère Catharina dan zou ver-
trekken. Het was nog niet helemaal rond en 
het moest dus nog geheim blijven. Nu had 
hij gedacht om mij als hoofd van die ge-
mengde school te benoemen. In Melderslo 
was ik ook aan een gemengde school. Ik 
had daar 68 leerlingen in de klas. De rector 
had nog twee kandidaten, namelijk twee on-
derwijzers van de jongensschool van Horst: 
de heren Van de Beuken en Van Heugten. 
Debije belde pastoor Van Montfoort van 
Melderslo op voor inlichtingen over mij. 
Die vroeg: ”Hoeveel kinderen hebt u in He-
gelsom?” Dat waren er op dat moment nog 
78, waarop Van Montfoort zei: ”Benoem 
hem dan maar gerust, want die heeft hij hier 
in één klas.” Dit was wel wat overdreven, 
maar toch had je toen vreemde toestanden 
in het onderwijs. Maria Jacobs had toen in 
Melderslo 63 kinderen in de klas. De hele 
school telde 185 leerlingen en er waren vijf 
leerkrachten. Het is vlug uitgerekend dat de 
drie overige leerkrachten gemiddeld 18 kin-
deren in de klas hadden. Zo ging dat toen.

 Rector Debije was enthousiast over de 
gemengde school in Hegelsom. Hij zei dat 
er nooit moeilijkheden op seksueel gebied 

waren geweest, terwijl die in andere plaat-
sen wel voorkwamen. De kinderen bleven 
toen dikwijls tot het einde van hun leer-
plichtige leeftijd, veertien jaar, op de lagere 
school. Dat heeft geduurd tot ongeveer 

1950. Hoewel de kerkelijke overheid vóór 
aparte jongens- en meisjesschool was, stond 
men er na de noodgedwongen opgerichte 
gemengde scholen positief tegenover. Later 
sprak ik er wel eens over met pastoor De-
bije. Ik gaf dan het voorbeeld van het gezin. 
Als O.L. Heer tegen gemengde scholen zou 
zijn, omdat die gevaarlijk zouden zijn voor 
de opvoeding, dan had Hij toch ook moeten 
zorgen dat er in één gezin óf jongens óf 
meisjes werden geboren!

 Toen ik hier kwam was de kerk juist klaar. 
De school werd zeer nauw bij het kerkge-
beuren betrokken. De leerkrachten en de 
kinderen zorgden voor versieringen en op-
luisteringen van kerkelijke diensten en 
plechtigheden. Kort na mijn benoeming heb 
ik mijn huis hier laten bouwen, waarin nu 
sinds 1934 woon.

 De eerste morgen dat ik in Hegelsom be-
gon, kwam er een jongen met een pijp aan 
de school binnen. Ik hield hem tegen en zei: 
”Wat moet dat?” Hij zei: ”Meester, laat me 
door. Ik moet naar de eerste klas.” Het was 
een bijna-volwassene die dus blijkbaar de 
school veel verzuimd had. Na een paar da-
gen misten we hem. We vonden hem buiten, 
slapend in een grote prullenmand.

Het peil van het onderwijs was toen bedroe-
vend laag. Al spoedig, rond 1935, heb ik 
naar het ministerie van Onderwijs geschre-

Ik heb liever een optimist  
voor de klas dan een pessimist
4. In gesprek met J.M. J. Wijnen
4.1 De dertiger jaren

Op 21 oktober 1906 ben ik in Maasbree (Rinkesfort) geboren. 
Mijn vader stierf jong, waarna mijn moeder alleen, maar met 
vaste hand, onze goed renderende boerderij ”De Hoof’ bestier-
de. In 1933 woonde ik in het huis Loevestraat 19 en was sinds 
1929 onderwijzer in Melderslo.

Kerkkoor met jongenskoor in 1946; de jongens v.Lnr.: Frans Aerts (Bosstraat), Hém van Helden, Har-
rie Nelissen, Jan van Stratum, Ger Haegens, Frans Wijnands, Bert Mooren, Sef Willems; de mannen 
v.l.n.r.: Pastoor L. van Gasselt, Thei Smits, Grad Bertrams, Jac. Janssen, Jac. Weijers, Sjeng Wage-
mans, Jeu Saris, Wiel van Helden (Bosstraat), Piet Kellenaers, Handrie Beelen (tijdens de oorlog in 
Londen kok bij koningin Wilhelmina), Chris Geurts, Jac. Geurts, meester Wijnen (dirigent)
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Meester Wijnen met klas 5-6 in 1951; voorste rij: Jan van Helden, Fon Coenen, Theo Driessen, W. van 
Helden, Ben Hofmans, Toon Smits, Theo van Stratum, Ger Wijnen, Toon Kellenaers, Ger van Rens, 
Theo Hendriks; tweede rij: Piet Linders, Piet Linders, Ger Linders, Wiel v.d. Beuken, Thijs Wijnands, 
Ben Kellenaers, Thijs Verheijen, Joop van Deijnen, Jan van Helden, Jeu Maas, Theo Jacobs, Ger 
Bouten, Jeu van Rens; bovenste rij:. Jeu van Rens, Lambert Zanders, Joost Keijsers, Mart Bouten, Jan 
van de Rijdt, Theo Peeters

Hiernaast twee bladzijden uit het register waarin 
J. Wijnen zijn vernieuwingsgedachten concreet 
heeft uitgewerkt Alleen het materiaal voor de 
eerste leerkring verscheen in boekvorm

ven, dat normaal onderwijs in mijn klas niet 
mogelijk was. Ik kreeg van de minister ver-
lof om in mijn klas te werken zonder roos-
ter onder voorwaarde dat het peil van het 
onderwijs niet zou zakken beneden het hui-
dige. 
We hadden de leerlingen verdeeld in vier 
groepen naar leeftijd. Ik had de oudste kin-
deren in de klas. Daar waren jongens bij die 
niet konden lezen en schrijven. Ook het 
meubilair was ronduit slecht.
We vonden dat we eigen boekjes moesten 
gaan maken aangepast aan onze situatie. 
Daarmee begonnen we al vóór de oorlog. 
Eerst kwam er een zangboekje, daarna een 
tekenboekje en vervolgens een zangbundel. 
Na de oorlog volgden boekjes voor geschie-
denis, aardrijkskunde, natuurkunde, dier-
kunde, plantkunde, menskunde en levens-
gemeenschappen, nog later taallesjes. Alles 
heel eenvoudig uitgevoerd, gestencild en 
slechts een enkel boekje met illustraties. 
Verder werd er erg veel materiaal verme-
nigvuldigd met een cyclostyle: lesjes met 
versieringen, voor elke leerling een eigen 
blad en alles door de eigen leerkracht ge-
maakt.

 Een voortdurend probleem was het geld. 
Als ik me goed herinner kregen we van de 
gemeente ƒ 6,65 per leerling. Daarvan 
moest alles, behalve de salarissen, worden 
betaald. Kortingen kon je krijgen bij grotere 
afnames van schoolmateriaal, maar dat kon 
een kleine school niet betalen. De pastoor 
en ik zagen de oorlog aankomen en we wa-
ren bang dat we zonder materiaal kwamen. 
We hebben toen voor een goede voorraad 
gezorgd; samen: we waren allebei niet on-
bemiddeld. Zo ging dat toen ook!

 Het eerste wat ik veranderde was dat ik 
begin 1934 de leien weg deed. Geld om vol-
doende papier te kopen was er evenwel niet. 
De kinderen kregen een paar schoonschrif-
ten per jaar, verder niets. We hebben toen 
jarenlang als oefenmateriaal voor taal en 
rekenen de achterkanten van op het foksta-
tion gebruikte legstaten van kippen ge-
bruikt.

Die werden dubbel gevouwen en waren dan 
iets groter dan het formaat van een normaal 
schoolschrift. Het was mooi wit papier. De 
kinderen moesten er zelf lijnen op trekken. 
Dat kostte in het begin wel moeite. Overi-
gens werd er vroeger op school minder ge-
schreven dan tegenwoordig.

 Het leeftijdsverschil tussen de vier leer-
krachten was niet groot. We hadden een 
jeugdig team en konden goed met elkaar 
opschieten. Ik oefende als hoofd geen echte 
controle uit op het gebeuren in de andere 
klassen. We kwamen ook niet tijdens de les-
sen bij elkaar in de klas. Dat zou ook moei-
lijk zijn geweest, want je had immers je ei-
gen klas. Wel bladerden we wel eens 

schriften door, vooral om te kijken of de 
bladzijden goed vol waren! Dat zou je con-
troleren kunnen noemen.

 Het was voor de oorlog heel gewoon dat 
een leerkracht vrijwillig begon zonder sala-
ris, kwekeling-met-akte noemde men dat. 
Soms kon men pas een jaar later volgens de 
normen van de wet iemand (mét salaris) be-
noemen. Vanwege de werkloosheid waren 
veel jonge leerkrachten bereid om dan zon-
der salaris te werken.

 In 1938 kwam Annie van Bommel als 
vijfde leerkracht. Ook zij kon toen nog niet 
worden benoemd. Bovendien waren er 
maar vier klassen en vier lokalen. Zij assi-
steerde de eerste tijd andere leerkrachten. 
Later is de onderwijzerskamer ook gebruikt 
als klaslokaal.

 We werden als leerkrachten bij alles be-
trokken: opleiding en begeleiding van mis-
dienaars, oprichting en leiding van de Jonge 
Wacht, begeleiding van de diensten in de 
kerk (door-de-week en ’s zondags) met 
zang en toezicht bij de kinderen, voorberei-
ding van feesten enz. We hebben ook een 
tijdje een mandoline-orkestje gehad dat 
speelde op bruiloften. Er was ook een kin-
derkoor dat voornamelijk in de kerk optrad. 
Bij de tweede misweek, in 1938 geloof ik, 
hebben de paters van Heeswijk mij ge-
vraagd om te dirigeren bij de volkszang. 
Koster P. van de Rijdt was organist en ik 
dirigent van het kerkelijk zangkoor dat op 7 
oktober 1933 al was opgericht. Ik heb die 
taak kort na mijn komst in Hegelsom van de 
koster overgenomen.
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4.2 De oorlogsjaren

 De eerste jaren van de oorlog kon je nog 
gewoon school doen, voor zover je daarvan 
in die tijd kon spreken. We hadden gezorgd 
voor een goede voorraad: materiaal voor 
driejaar. Omstreeks september 1944 was 
het niet langer verantwoord school te doen.

 Een leerling van de school wou een keer 
pamfletten van een Duitse jeugdorganisatie 
uitdelen, wat ik heb verboden. De jongen 
zei: ”Wacht maar, ik zal het wel eens tegen 
mijn oom zeggen. Die is bij de NSB”. Hij 
kreeg evenwel geen gelijk van die oom. Ik 
had gezegd dat er op school geen reclame 
wordt gemaakt. Voor niets en voor niemand, 
ook niet voor de Katholieke Volkspartij. 
Die oom gaf mij gelijk. Hij zei: ”Als we re-
clame maken, doen we dat buiten de 
school.”
Dat is de enige keer dat ik in dit verband 
iets bijzonders heb meegemaakt. We moes-
ten ook Duitse leerboekjes aanschaffen, 
maar echte systematische Duitse lessen zijn 
er niet gegeven. De gelegenheid om materi-
aal voor het gymnastiekonderwijs aan te 
schaffen, hebben we benut. De grote zaal 
van het patronaat hebben we korte tijd als 
gymzaal gebruikt, maar de houten vloer 
was niet geschikt. Bij goed weer werden er 
wel buiten op de betegelde speelplaats of 
onder de veranda gymspelen gedaan.36)

 Op een dag stapte burgemeester Van 
Grunsven door een openstaand raam de 
school binnen. De school was net uit. Hij 
was op de vlucht voor de Duitsers, omdat 
hij een tip had gekregen dat hij zou worden 

opgepakt. Hij vroeg me of ik hem ergens 
goed onderdak kon bezorgen, maar ook in 
Hegelsom zaten toen veel Duitsers. Ik heb 
hem ’s avonds in het donker naar boerderij 
De Nies (Hoeymakers) gebracht. De vrouw 
van de burgemeester was ondergedoken bij 
de zusters in Tienray. Ik heb een tijdje per 
fiets voor contactpersoon gespeeld. 
Zijn waardevolle papieren van de gemeente 
hebben we in een gat onder de tegelvoer 
van de veranda onder de grond verborgen.

 Op 27 oktober 1944 kwamen er inwoners 
van America en Meterik die hun huizen 
moesten verlaten. Ze werden in Hegelsom 
ondergebracht. Vijf gezinnen betrokken de 
school. Op 19 november werd Hegelsom 

beschoten met granaten vanuit America. De 
kerk werd niet geraakt, het patronaat en de 
school wel. 
Gelukkig waren er geen slachtoffers, of-
schoon er honderd mensen in patronaat en 
school zaten. In de school werd een groot 
gat in de muur geslagen bij de toiletten.
In het laatste lokaal huisde, herinner ik mij, 
de familie Piet Kleuskens uit America. Stro 
op de vloer en daarover de gordijnen van de 
klas en klaar was het bed. Later is deze fa-
milie verhuisd naar de spreekkamer. In to-
taal waren er toen in Hegelsom 1600 eva-
cués ondergebracht. Het koken gebeurde in 
het begin centraal in het patronaat en hier 
bij mij thuis. Het gewone menu was erwten-
soep en havermoutenpap. Later gingen de 
mensen zelf voor het eten zorgen.

Op een bepaald moment zaten er in het pa-
tronaat aan de straatzijde Duitsers, terwijl 

Na de bekendmaking op 30 april 1943 dat alle oud-militairen weer in krijgsgevangenschap moesten, 
braken overal stakingen uit. Op een aanplakbord in Hegelsom verscheen bovenstaand bericht, dat de 
pastoor in zijn kroniek heeft geplakt ”Als herinnering aan de sombere oorlogsdagen hier bewaard”, 
schreef pastoor Debije eronder.
Zes inwoners van Hegelsom werden op l augustus 1942 gedood toen een engels vliegtuig in de vroege 
morgen acht bommen die eigenlijk voor Düsseldorf bedoeld waren, in Hegelsom liet vallen. De kin-
deren uit de twee getroffen huizen die de ramp hadden overleefd, werden bij familie ondergebracht. 
Op zondag 7 augustus werd in alle kerken van Horst en Sevenum gekollekteerd, opbrengst ongeveer 
9000 gulden

Het schoolteam in 1948: Jan Houwen, Truus van Deijnen-Steeghs (heeft verschillende malen voor 
korte tijd vervangen), Leo van Deijnen, Jan Wijnen en Annie van Bommel
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op het toneel Engelse piloten verborgen za-
ten. De kerk van Hegelsom is gespaard 
dankzij de laatste Duitse commandant. 
Deze zei op een keer tegen de pastoor: ”Ik 
hoop dat de kerk gespaard blijft.” 
Toen de tijd daar was, een paar dagen voor 
het einde, kwam het Duitse Sprengkom-
mando bestaande uit drie soldaten. De com-
mandant stuurde ze weg met de boodschap 
dat hijzelf de boel zou laten springen. Kort 
daarna is hij de toren ingegaan en heeft de 
klaarliggende ontstekingsdraden doorge-
knipt. 
Deze commandant bleek een pater van de 
orde van de S. V.D. te zijn. In Duitsland be-
stond - in tegenstelling tot ons land - ook 
dienstplicht voor geestelijken.

4.3 Na de oorlog
 Na de bevrijding waren er soldaten in de 
school gelegerd, officieel van l december 
1944 tot 3 april 1945. We hebben in die tijd 
school gedaan in kippenhokken van het 
fokstation. Elke klas kreeg een kippenhok 
toegewezen. Er werden provisorische toi-
letten gemaakt.
Na een opknapbeurt kwamen we in 1945 
weer terug in ons schoolgebouw.

 Jarenlang hadden we met hetzelfde team 
gewerkt. In 1945 kwamen er veranderin-
gen. In Horst was de ULO school opgericht 
en onderwijzer L. Verheijen werd leraar aan 
die school. Als nieuwe onderwijzers wer-
den benoemd: J. Houwen en L. van Deij-
nen. Juffrouw M. Houben vertrok na haar 
huwelijk met de Horstenaar J. Rijnders naar 
Limbricht In 1948 vertrok Mej. N. v. d. 
Bercken naar haar woonplaats Grubben-
vorst. Mevrouw Mastbroek uit Blerick is 
toen ruim een jaar in onze school werkzaam 
geweest, waarna Mej. J. Janssen uit Meterik 
werd benoemd. 

Intussen zaten we nog altijd met vier loka-
len. Een tijdje heeft een klas op het toneel 
van het patronaat gezeten. Al gauw, in 1949, 
hebben we de school met twee lokalen kun-
nen uitbreiden. Op het hoofd van de school 
rustte de taak om de brieven te schrijven 
aan het rijk en de gemeente, namens het 
schoolbestuur waarvan de voorzitter en se-
cretaris moesten ondertekenen. Je ging wel 
tevoren met de betreffende instanties over-
leggen, vooral met de inspecteur, of er kans 
van slagen was.

4.4. Veelzijdige aktiviteiten
 Achteraf gezien is het niet te geloven 
waar ik allemaal mee bezig ben geweest, 
ook na school. Gelukkig heb ik niet alle 
funkties gelijktijdig vervuld en kostten ze 
niet allemaal evenveel tijd. Ik heb in ieder 
geval na de oorlog veel vergaderd. Jaren-
lang ben ik hoofdbestuurslid geweest van 
het K. O. V. (Katholiek Onderwijzers Ver-
bond) in het bisdom Roermond en lid van 
de Heemkunde-commissie van het KOV. 
We gaven een tweemaandelijks verschij-

nend blad uit, ‘Ons Heem” genaamd, waar-
in ik geschreven heb onder de schuilnaam 
Sjeng van den Hoof, naar de onze boerderij 
op het Rinkesfort in Maasbree.37) Ik ben 
praktijkmedewerker van het Katholiek Pe-
dagogisch Centrum geweest en twaalf jaar 
lid van de Limburgse Raad voor de Kinder-
bescherming.

 Pastoor Debije zei een keer ”Zorg dat je 
niet overwerkt of overspannen raakt. Voor 
de rest geef ik je carte blanche.” Hij gaf mij 
ook altijd ”dispensatie” tijdens de vasten, 
zonder dat ik er met hem over had gepraat. 
Ik rook namelijk graag en lust ook wel een 
borreltje. De pastoor zei ieder jaar: ‘Vast nu 
niet, want ik heb liever een optimist voor de 
klas dan een pessimist.”

 Ik gaf ook avondcursussen landbouw en 
hoefsmid. Een jaar heb ik het meegemaakt 
dat ik hoofd van zeven landbouwcursussen 
was. Ja, waarom deed je het? 
Er waren veel onderwijzers - waaronder ik-
zelf - die geloofden dat zij de mensen voor-
uit konden helpen. Vooral de boeren

Tijdens het speelkwartier oefenden de onderwij-
zers vanaf de trappen bij de hoofdingang toe-
zicht uit op de kinderen

De leerkrachten in 1954: G. Urselman, A. van Bommel, L. van Deijnen, J. Wijnen, J. Eijssen (was 
slechts enkele maanden in Hegelsom, nu schoolhoofd in Geijsteren), J. Janssen

De leerkrachten in 1951: P. van der Linden, A. van Bommel, J. Houwen, L. van Deijnen en J. Janssen
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zaten vast aan traditionele landbouw- 
methodes. Ik heb gezorgd voor aanleg en 
onderhoud van de boomgaarden; bij de kerk 
onder andere voor de pastoor die in de op-
brengst van het fruit een vast jaarlijks inko-
men zag.38)

4.5 Groei naar een  
 moderne school
 In 1955 verscheen het enige boek dat ik 
ooit heb uitgegeven, bij uitgeverij Malm-
berg in Den Bosch.39) Met de titel: ‘Groei 
naar een moderne school”, heb ik willen 
aangeven dat onderwijsvernieuwing gelei-
delijk moet gaan, het moet groeien. In dit 
boek staat volgens mij de overgang naar een 
vernieuwde school -wat dat ook moge zijn 
- beschreven. Voor mij is dié school modern 
waar de strenge splitsing van de vakken is 
opgeheven. Taal en rekenen dienen wel op 
hun plaats te blijven. Dat zijn voor de lagere 
school de hoofdvakken. In dit boek be-
schreven we de weg die we tot 1955 hadden 
afgelegd. Hierin passen de boekjes die we 
voor onze school hadden geschreven, maar 
ook ons streven naar ander schoolmeubilair.

 In 1950 mochten er geen schoolbanken-
oude-stijl meer worden aangeschaft. In 
1948 kwamen er in Hegelsom al andere 
meubels. In de oorlog waren er nog al wat 
banken gesneuveld en opgestookt door de 
soldaten, denk ik Er moest dus worden aan-
gevuld. Nu wou ik allang wat anders. Bij 
timmerman Chris van Rens heb ik toen voor 
de meisjes van de hoogste klassen tafels en 
voor de jongens bureaus laten maken, met 
stoelen. Totale kosten: ƒ 1.100,-. Inspecteur 
Widdershoven was ertegen, zodat ik alles 
uit eigen zak moest betalen. Bij zijn inspec-
tie, een jaar later, gaf hij zich gewonnen en 
heeft hij gezorgd dat ik mijn geld terug-
kreeg.

 Er is me al vaker gevraagd of ik bepaalde 

pedagogen heb nagevolgd. Dat is beslist 
niet het geval. Ik ben een man van de prak-
tijk, niet van de theorie. Je moet echt niet 
gaan zoeken bij mensen als Decroly of De-
wey. Ik heb hun boeken niet bestudeerd. Ik 
was dan ook aangenaam verrast toen pro-
fessor Snijders in Groningen bij de promo-
tie van mijn zoon Wijnand in 1971 tegen 
mij zei: ”Die zoon, daar ken ik u in terug.” 
Hij promoveerde op een proefschrift geti-
teld: ‘Onder of boven de maat”.

 Ik heb mij bij het samenstellen van het 
boek onder andere laten adviseren door de 
redacteur van Het Katholiek Schoolblad, de 
heer Witters in Diemen, die ik goed kende. 
Onder de schuilnaam Jos Detony schreef hij 
het ”oor- en ooggetuige-verslag” van een 
les in de eerste klas die hij had gevolgd. Ik 
had nauwe kontakten met het Katholiek Pe-
dagogisch Centrum en daar werd op mij 
aandrang uitgeoefend om mijn ideeën in 
een boek uit te werken. Pater Willibrord 
Van Nierop van de Benediktijner Abdij van 
Leuven, die in het klooster te Meterik ver-
bleef, wees me voor het decoratieve teke-
nen op vijf wetten: die van de herhaling, 
plaatswisseling, motiefwisseling, grootte-
wisseling en kleurwisseling. In het boek 
staan uitgewerkte schema’s van de levens-
gemeenschappen voor het eerste en tweede 
leerjaar. In alle klassen kwamen dezelfde 
zeven levensgemeenschappen aan de orde: 
Heide, Bos, Onze Woonplaats, Handel en 
Industrie, De Boerderij, Het Water, en Veld 
en Wei. Elke levensgemeenschap was ver-
deeld in vier maal vier onderdelen; dit was 
voor elke middag één onderdeel, dus deden 
we ongeveer één maand over elke gemeen-
schap. Alle klassen konden tegelijk aan de 
volgende levensgemeenschap beginnen. De 
onderdelen waren in alle klassen dezelfde, 
maar de uitwerking opklimmend in moei-
lijkheidsgraad. Voor ”Onze Woonplaats” 
waren de onderverdelingen bijvoorbeeld: 
Kerk, altaar, doopvont, biechtstoel, school, 
straat, raadhuis, postkantoor, politie, stati-

on, fabriek, winkel, timmerman, metselaar, 
smid, kleermaker. In het schema stond aan-
gegeven wat er bij elk onderdeel behandeld 
werd uit de vakken rekenen, taal, aardrijks-
kunde, geschiedenis, menskunde, dierkun-
de en plantkunde.

 Verder zijn er paragrafen in het boek ge-
wijd aan tekenen, ritmische oefeningen, 
liedjes en spelen. Als losse bijlage is inge-
voegd een serie tekeningen bij de levensge-
meenschappen door J. Houwen die van 
1945 tot 1951 onderwijzer in Hegelsom 
was.
Aan een boek voor de andere leerjaren ben 
ik niet meer toegekomen. Het materiaal was 
er wel, maar ik heb nooit van schrijven ge-
houden. Vandaar!

 In die vijftiger en begin zestiger jaren 
kwamen soms bussen met studenten of kol-
lega’ s uit het hele land naar de school van 
Hegelsom. Ik herinner me professor Victor 
D’Espallier uit Gent en professor H. Rob-
bers S. J. uit Nijmegen. Een oudleerling 
herinnerde zich nog dat deze bezoekers als 
herinnering een door de kinderen gemaakte 
boekenlegger kregen. Kollega’s hebben wel 
enthousiast gereageerd, maar ik heb nooit 
gehoord dat er een school zou zijn geweest 
die de schema’s heeft overgenomen. Van de 
afdeling tekenen zei men: wie zelf niet goed 
op het bord kan tekenen, kan met dit boek 
de kinderen toch nog leren tekenen!

 Hoewel ik dus geen navolgers heb, heeft 
dit boek toch inspirerend gewerkt. Meer 
heb ik niet nagestreefd.40) 
Voor de school van Hegelsom waren de zes-
tiger jaren de glorie-tijd. In het hele land 
had de naam ”Horst-Hegelsom” toen een 
bekende klank Ik trok door het hele land 
voor lezingen. Alleen Friesland vond ik te 
ver, want ik wou toch in ieder geval met de 
laatste trein nog thuis kunnen komen.
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In 1951 heeft de Horster onderwijzer L. Coppus een 25-tal dia’s gemaakt, die J. Wijnen heeft gebruikt 
voor zijn lezingen. Hier de onderwijzers bij de vijver in de schooltuin, die na de uitbreiding van de 
speelplaats in 1951 kon worden aangelegd
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 Eind november 1933 vroeg rector Debije 
of ik eens wou komen praten. Nu was ik in 
Horst bij toneelclub Genesius, waar hij als 
kapelaan ook bij was geweest. Vandaar dat 
ik dacht dat hij een Sinterklaas nodig had. 
De rector zei dat de jongens van de vijfde, 
zesde en zevende klas, die toen nog in Horst 
op school waren, met ingang van l januari 
1934 naar de school in Hegelsom zouden 
komen. Ze hadden dan vier klassen en drie 
leerkrachten. Het aantal leerkrachten werd 
namelijk bepaald naar het aantal leerlingen 
in het jaar daarvoor. Bovendien ging per l 
januari de zogenaamde wachtgeldersrege-
ling in. Die hield in dat bij vacatures de 
werkloze onderwijzers bij benoemingen 
vóór gingen. Vandaar dat Debije nog gauw 
vóór die datum Wijnen en mij wilde benoe-
men. Helaas was er voor mij geen salaris. 
Hij kon wel de vrij grote zekerheid geven 
dat ik per l januari 1935 salaris zou krijgen. 
Ik moest er thuis maar eens over praten, 
maar ik had natuurlijk weinig keus. Eenjaar 
lang heb ik gewerkt zonder één cent te ver-
dienen. Ik was toen 23 jaar en woonde nog 
thuis bij mijn ouders op de Kranestraat.

 Het vierde lokaal, dat daarvoor nog ge-
heel leeg had gestaan, werd ingericht. Op l 
januari 1934 gingen alle 136 kinderen van 
Hegelsom naar de eigen school. Als je van-
onder de veranda binnenkwam kreeg je 
eerst het lokaal van Mej. N. v. d. Bercken 
met de eerste en tweede klas, in het tweede 
lokaal zat ik met de derde en vierde klas, 
dan kreeg je de hoge gang achter de hoofd-
ingang. In het volgende lokaal was klas vijf, 
zes en zeven meisjes van Mej. M. Houben 
en tenslotte het vierde lokaal met klas vijf, 
zes en zeven jongens van meester Wijnen.

 Meester Wijnen was in die eerste jaren al 
op zoek naar nieuwe wegen in het onder-
wijs. Hij sprak daar dikwijls met ons over. 
Hij was goed in muziek en tekenen. Daar-
mee heeft hij de kinderen weten te boeien. 
Dat was in die eerste jaren echt nodig, om-
dat veel kinderen - vooral de oudere - nog 

moesten ervaren dat het ook prettig kan zijn 
op school. 
Vooral de zwakke leerlingen hadden een 
hekel aan de school.41) De heer Wijnen was 
ook tegen opleidingsscholen, omdat hij 
vond dat je kinderen niet naar scholen moet 
proberen te sturen waar ze wat betreft hun 
aanleg eigenlijk niet thuis horen. 
In 1945 werd ik leraar aan de pas opgerich-
te ULO in Horst. De leerlingen van Hegel-
som hadden het daar in het begin wel even 
moeilijk, maar ze haalden het wel!

 De meisjes van mijn klas kregen twee 
middagen in de week, van half twee tot drie 
uur, handwerkles van juffrouw Houben. De 
jongens van mijn klas kregen dan veel re-
ken- en taalwerk op. Ikzelf moest dan naar 
haar klas. Juf Houben zag op een keer dat 
een jongen van mijn klas zat te knoeien. Ze 
wees er met haar vinger naar en zei: ”Maar, 
Harrie ...” met een afkeurende blik Harrie 
begon over haar hand te aaien zeggend 
”Aaien, juffrouw, aaien ...” Zij kon haar 
lach niet inhouden en moest zich omdraai-
en. Even later stak Harrie zijn vinger op, 
waarop ze kwasi kwaad vroeg: ”Wat is er 
nu nog?” Waarop Harrie zei: ”Juffrouw, Ja-
cob wil u ook aaien.”

 In de dertiger jaren kwam de Ward-me-
thode voor het muziekonderwijs op. Rector 
Vullinghs, later pastoor in Grubbenvorst, en 
de Roermondse onderwijzer Jos Lennards 
waren in Nederland de voormannen. In 
Tienray gaf Jos Lennards een Wardcursus. 
Die hebben we gevolgd. Wijnen haalde alle 
Ward-diploma’ s en ik Ward I en II

 Toen in 1941 de lichamelijke oefeningen 
een verplicht vak werd, hebben we een cur-
sus voor de zogenaamde ”aantekening j” 
gevolgd, die werd gegeven in Zaal van  
Heijster. Veel gymnastiek hebben we niet 
gegeven, omdat de patronaatszaal niet erg 
geschikt was en je alleen bij goed weer bui-
ten kon gymmen.
 De pastoor kwam tweemaal in de week 

op woensdag en donderdag katechismusles 
geven, van half tien tot tien uur.

 De geboorte van onze tegenwoordige ko-
ningin Beatrix, op 31 januari 1938, kan ik 
me nog goed herinneren. Kort vóór de 
speeltijd begonnen de klokken te luiden en 
kwam meester Wijnen in de klassen zeggen 
dat er een prinses was geboren en dat de 
kinderen voor de rest van de dag vrij-af kre-
gen.

 Op het einde van het jaar werden nieuw-
jaarsbrieven geschreven. Dat was altijd een 
heel werk, want dat moest heel keurig ge-
schreven worden en zonder fouten. De tekst 
begon met: ”Lieve Ouders, Heden is het 
weer de eerste dag van het Nieuwe Jaar en 
kom ik U, O Lieve Ouders, weer een Zalig 
Nieuwjaar wensen . . .” enzovoort.

 Rond de jaarwisseling was er altijd bij 
pastoor Debije op de pastorie een diner met 
wild en wijn, waarvoor de leerkrachten van 
de school werden uitgenodigd. Dat was iets 
heel bijzonders in die jaren.

 In de jaren dertig hebben meester Wijnen 
en ik een jeugdbeweging opgericht: de Jon-
ge Wacht, die na de oorlog werd voortgezet 
als een verkennersgroep en niet als een af-
deling van de diocesane jeugdbeweging 
Jong Nederland. In het patronaat hebben we 
toneeluitvoeringen gegeven. Ook is er vóór 
de oorlog al een voetbalclub opgericht die 
echter niet lang heeft bestaan.42) Na de oor-
log is de nu nog bestaande voetbalclub op-
gericht, vooral door de stimulerende krach-
ten van Bert Willems en Huub Dijckmanns. 
Van 1945 tot 1949 ben ik voorzitter van de 
voetbalclub geweest.

 Het was in de dertiger jaren erg moeilijk 
om een woning te krijgen. Toch wilden we 
graag gaan trouwen. De pastoor had graag 
dat we in Hegelsom gingen wonen. Hij is 
toen een keer bij Lemmen (Wienes) gaan 
praten en die hebben toen een mooie wo-

Hegelsomse jaren  
voor mij een mooie tijd

Natuurlijk kende ik de tegenstellingen tussen de bewoners van 
”den Hegelsom” en ”de Hei”. Toch is de strijd rond de plaats 
van de school en de kerk langs mij heen gegaan. Ik studeerde 
in die jaren, eerst op het gymnasium in Uden en daarna op de 
kweekschool aan de Kleine Beekstraat in Venlo. In juni 1933 
ben ik geslaagd voor mijn onderwijsakte, maar ik kon geen 
betrekking krijgen. Het was een slechte tijd.

5. In gesprek met Drs. G.L.L. Verheijen
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ning aan de Hegelsomseweg gebouwd. 
Daar hebben we gewoond tot 1949 toen we 
naar Utrecht zijn vertrokken. We waren in 
Hegelsom in de lente van ons leven. Daar 
zijn ook onze vier kinderen geboren.

Voor mij staat vast dat Hegelsom aan pas-
toor Debije en vooral ook aan meester Wij-
nen veel te danken heeft. Als je nu de wel-
vaart ziet in Hegelsom en denkt aan de 
jeugd van toen, dan is er toch veel tot stand 
gebracht. In de jaren dertig hebben zij alles 
wat een leefbaar dorp nodig heeft aan orga-
nisaties en verenigingen opgericht. Ik kom 
nog soms in Hegelsom en heb gezien dat de 
Hegelsomseweg nu Pastoor Debijestraat 
heet, maar naar Meester Wijnen moet ook 
een straat genoemd worden. Dat verdient 
hij.

Ik ben nu 71 jaar en woon sinds 1974 aan de 
Plasmolen. Als ik zo terug kijk op mijn zeer 
drukke onderwijsloopbaan die ik beëindig-
de als leraar Duits aan het St. Maartenscol-
lege in Voorburg en als directeur van de 
R.K. Handelsscholen in Rotterdam, moet ik 
zeggen dat de Hegelsomse jaren voor mij in 
alle opzichten een mooie tijd zijn geweest.

Uit een bewaard gebleven schoolschrift blijkt dat 
de Hegelsomse kinderen van de hoogste klassen 
in het begin van de dertiger jaren de verkeersre-
gels in een scnoonscnnft schreven, geïllustreerd 
met hier afgebeelde plaatjes van de ANWB uit 
een serie van 18. Dit onderwijs was duidelijk op 
de toekomstgericht, want in die jaren was er nog 
nauwelijks verkeer op de Hegelsomse wegen
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 Tot na de oorlog zat op de school het 
bordje G144, in de vijftiger jaren was de 
aanduiding Hegelsomseweg 9 en in de zes-
tiger jaren kreeg de school het huidige 
adres: Pastoor Debijestraat 8. In de loop der 
jaren vonden een aantal verbouwingen 
plaats. Van 1930 tot 1950 waren er vier lo-
kalen, waarvan het vierde lokaal pas in 
1934 in gebruik werd genomen. Bij de 
komst van de vijfde leerkracht Mej. A. van 
Bommel in 1938 was er voor haar geen lo-
kaal beschikbaar. Zij assisteerde aanvanke-
lijk haar kollega’s. Later is men de spreek-
kamer, waarvan de afmetingen 6,75 bij 4,50 
meter bedroegen, gaan inrichten als klaslo-
kaal. Ook het toneel en de kleine zaal van 
het vlak ernaast gelegen patronaat hebben 
enkele jaren een klas geherbergd. De hoge 
ramen brachten weinig dag- en zonlicht 
binnen, zodat de lampjes de hele dag moes-
ten branden. Bovendien was er geen cen-
trale verwarming.

 Het schoolgebouw was in de dertiger ja-
ren met meubels en leermiddelen tegen 
brandschade verzekerd bij de Onderlinge 
Kerkelijke Brandwaarborgmaatschappij St. 
Donatus te Amsterdam. De totale verzeker-
de waarde beliep in 1935 een bedrag dat 
ƒ 27.500,- groot was.43)

 De enige verbouwing van voor de oorlog 
vond plaats bij de toiletten. Er waren zes 
w.c.’s voor de kinderen, drie voor de meis-
jes en drie voor de jongens. Behalve vanuit 
de gang waren er toegangen naar buiten, 
aan de voorzijde onder veranda voor de 
meisjes en aan de achterzijde voor de jon-
gens. Hier werden in 1939 urinoirs ge-
bouwd.44)

Deze ruimte is in 1980 verbouwd tot ketel-
huis voor de verwarming.

 De oorlogsschade bleef beperkt. Grana-
ten hebben wat schade aangericht, vooral 
aan de uitbouw tussen patronaat en school 
waarin zich de toiletten bevinden. Daar 
sloeg een granaat op zaterdag 19 november 
1944 vlakbij de muur in. Granaatscherven 
hebben hier en daar nog altijd in de buiten-
muren zichtbaar stukjes baksteen weggesla-
gen. Het interieur had ook veel geleden. 
Van 27 oktober 1944 tot de bevrijding op 23 
november waren er evacués uit Meterik en 
America ondergebracht en na de bevrijding 
van l december tot 3 april 1945 waren er 
soldaten ingekwartierd. In de verwarming 

werd provisorisch voorzien met allerlei ka-
chels. Met name het pleisterwerk heeft 
daardoor onherstelbare schade opgelopen, 
zodat het verfwerk in één lokaal en de gang 
niet meer goed hechtte. In 1947 heeft de ge-
meenteraad aan het schoolbestuur 
ƒ 5451,49 uitgekeerd wegens herstel van de 
oorlogsschade.45) Het herstel is evenwel 
niet blijvend gebleken. Menigeen die de 
school binnenkwam, staarde verbaasd naar 
het afbladderende verfwerk. Het bracht 
schilder Jac. Geurts soms bijna tot wan-
hoop. Niet geheel, want daarvoor is de 
goedlachse man een te grote optimist.

 Op 16 december 1949 heeft het schoolbe-
stuur aan de gemeenteraad medewerking 
voor de uitbreiding van de school met twee 
lokalen gevraagd. ”De kosten mogen de 
ƒ 14.000 (veertien duizend) per lokaal niet 
overschrijden”, staat in de brief in het hand-
schrift van meester Wijnen.46) Op 12 juni 
1950 kon hetwerk worden gegund aan de 
Gebroeders Janssen te Meterik voor 
ƒ 22.000. De architect was weer Ir. J. Frans-
sen.47)

 De veranda die op de eerste tekeningen 
weer aan de voorzijde zou komen, maar iets 
meer in de richting van het patronaat, werd 
uiteindelijk toch los van de school geplaatst, 
op de speelplaats. Eén lokaal werd aan de 
voorkant en het ander aan de achterkant ge-
bouwd. De gang werd doorgetrokken waar-
door de spreekkamer aanzienlijk werd ver-
kleind. Langs de straat kwam een tuinmuur. 
De verwarming moest ook worden uitge-

breid en er kwam een nieuwe grotere ketel. 
De schoorsteen bleek hiertegen niet bestand 
en in 1954 moest er een nieuwe schoorsteen 
worden gebouwd. Bovendien stond de ge-
meente toe dat ”de buisleidingen werden 
voorzien van een circulatiepomp”.48)

 In 1955 kon Hegelsom zijn zevende leer-
kracht benoemen, maar er waren maar zes 
lokalen. Het schoolbestuur is toen noodge-
dwongen de kleine zaal van het patronaat 
gaan inrichten. De kleuterschool zat toen al 
sinds 1948 op het toneel. Het was echt een 
noodoplossing. In 1957 ging er een brief 
naar de gemeente waarin het schoolbestuur 
meedeelt niet langer in het patronaat school 
te willen doen, op grond van de volgende 
overwegingen:
”1. Door het gebruik van bedoeld lokaal 
door de school kan men het patronaat voor 
vele andere doeleinden niet of zeer be-
zwaarlijk gebruiken.
2.  Het schoollokaal moet herhaaldelijk be-
treden worden door diverse personen, waar-
door soms moeilijkheden ontstaan.
3.  In bedoeld lokaal moet de hele dag ge-
werkt worden bij kunstlicht, hetgeen niet 
goed is voor de kinderen.
4.  Vanwege de ongelijke grootte van de 
klassen is rouleren in dit lokaal niet goed 
mogelijk.
Daar het schoolgebouw maar zes lokalen 
bevat voor zeven verplichte onderwijs-
krachten, zullen we trachten in overleg met 
de Rijksinspectie te komen tot een rouleer-
systeem voor twee of meer klassen, waarbij 
(bijvoorbeeld gedurende één week) één 

G 144 – Hegelsomseweg 9 –
Pastoor Debijestraat 8
6. Het schoolgebouw
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klas ’s morgens les heeft van half negen tot 
half één en een andere klas ’s middags van 
één tot vijf uur.”49) 
Het schoolbestuur betaalde aan het kerkbe-
stuur ƒ 280,– per jaar aan huur, licht en ver-
warming (met een oliekachel) voor dit lo-
kaal.
De voorgestelde oplossing is karakteristiek 
voor de aanpak van dit soort problemen 
door meester Wijnen. Het schoolteam was 
echt niet van plan te gaan werken volgens 
het geopperde rouleersysteem, maar wilde 
de gemeente onder druk zetten.

 In de gemeenteraadsvergadering van 4 
december 1957 heeft de burgemeester op 
vragen van het raadslid Boots over deze 
kwestie meegedeeld ”dat voor de school 
Hegelsom nog geen urgentie verklaring kon 
worden verkregen, doch aldaar is een voor-
lopige oplossing gevonden door het plaat-
sen van een houten noodlokaal.”

 Het betrof een oud houten gebouwtje dat 
eigendom was van de gemeente en in de ja-
ren veertig dienst had gedaan als distribu-
tielokaal voor het afhalen van de distributie-
bonnen. Het werd tegen de oostzijde van de 
veranda geplaatst. Het was een bouwval Op 
een keer is meester Smits door de vloer ge-
zakt, tot grote hilariteit van de kinderen. Er 
stond een grote oliekachel in. Vóór de klas 
stond de meester te puffen van de hitte en de 
kinderen op de achterste rij zaten te klap-
pertanden. Gelukkig had de school in al die 
vijftig jaar niet alleen een ’vaste’ schilder, 
maar ook een timmerman en een smid die 
meedachten als er technische problemen 
waren. Chris van Rens kwam met smid 
Janssen tot de volgende oplossing: een ijze-
ren kap op ongeveer vijftig centimeter bo-
ven de kachel verbonden aan een kachelpijp

die de warme lucht naar achteren bracht en 
die achter in het lokaal uitkwam in een over 
de hele breedte op de vloer aangebrachte 
koker van spaanplaat. Hierin zat een venti-
lator die de warme lucht door de in de koker 
aangebrachte openingen over de vloer 
moest blazen. Op die manier lukte het om 
een betere circulatie tot stand te brengen. 
Het zwakke punt was de ventilator. Het zou 
wel eens kunnen zijn dat die de oorzaak van 
de brand is geweest die het gebouwtje in de 
nacht van 28 februari op l maart 1963 in de 
as heeft gelegd.

 De brandschade bedroeg voor de school 
ƒ 3429,–, waarbij moet worden opgemerkt 
dat enkele dingen niet vergoed werden, 
”omdat enkele losse nummers van ”Okki”, 
een vogelkooitje, één van de twee deurmat-
ten en een lederen boekentas niet tot de nor-
male inventaris beschouwd moeten wor-
den.” De inspecteur was namelijk met de 
gemeente van mening dat voor één deur 
slechts één mat behoort te liggen. Het kind 
dat zijn Okki’s en vogelkooitje aan de 
school had afgestaan, heeft er misschien 
een verkeerd beeld van schenkingen aan 
overgehouden. Wat te denken van de 
schoolboeken die in de tas zaten en wel 
werden vergoed, maar de leren boekentas 
zelf (van de meester?) niet.50)

 De gemeenteraad besloot nu ter vervan-
ging van het afgebrande gebouwtje de ve-
randa te verbouwen tot lokaal, een oude 
wens van de school.51) De veranda diende 
vroeger als schuilplaats bij slecht weer, 
maar het was allang gewoon dat de kinde-
ren dan in de school konden verblijven. Het 
gebouw werd enkele jaren daarna ingericht 
als handenarbeidlokaal.52)

 In 1963 werden de meer dan dertig jaar 
oude schoolbanken die nog in een aantal 
klassen stonden, vervangen door tafeltjes 
en stoeltjes van de schoolmeubelfabrikant 
Lennards uit Roermond.53)

Twee jaar later werden de gloeilampen in 
de oude lokalen vervangen door TL-ver-
lichting.54)

 De laatste grote verbouwingen vonden 
plaats in 1958 en 1963. Aan de zuidzijde 
werden toen het zevende en achtste lokaal 
gebouwd met een nieuwe onderwijzerska-
mer, twee toiletruimtes en een (vierde) bui-
tendeur. De werkzaamheden werden uitge-
voerd door aannemer L. Coppus uit Horst 
en stonden onder architectuur van J. Frans-
sen die zich intussen had geassocieerd met 
Jos van der Pluym uit Bunde.

 In 1980 en 1981 vond een renovatie 
plaats. De scheidingsmuur tussen het vijfde 
en zesde lokaal werd weggehaald waardoor 
een gemeenschapsruimte ontstond voor 
schoolvoorstellingen, documentatiecen-
trum, film- en tv-vertoningen, vergaderin-
gen en tentoonstellingen. De gang en de 
oude lokalen werden van nieuwe plafonds 
voorzien.

Rechts op deze foto is het houten noodgebouw te zien. Op de voorgrond 
meester van Deijnen met zijn klas, in 1958. Op 8 oktober vierde koster P. 
van de Rijdt zijn zilveren jubileum en ter gelegenheid hiervan werd er een 
ballonwedstrijd voor de kinderen georganiseerd

Foto uit 1933 toen de school nog tussen de korenvelden lag. De schooljuffen 
zijn van links naar rechts: Mia Houben, Net Lenders, Corrie Scheffers 
(meisjesschool, Horst) en Coba Philipsen (Venrayseweg, Horst). Op deze 
plaats staat nu het patronaat. Op de achtergrond het raam van de onderwij-
zerskamer, dat in 1950 werd dichtgemetseld. Links van dit raam zit nu een 
buitendeur.

Aannemer Lei Hermans aan het werk in decem-
ber 1980. In het kader van de renovatie werden 
de al jaren niet meer gebruikte urinoirs ver-
bouwd tot ketelhuis voor de c.v.

Renovatie in 1981
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 In het ”Verslag van den toestand der Ge-
meente Horst over de jaren 1931 t/m 1935” 
dat op 15 augustus 1935 door burgemeester 
en wethouders aan de gemeenteraad werd 
uitgebracht, zijn interessante gegevens te 
vinden die de toestand van de openbare ge-
zondheid en de lichamelijke oefeningen 
duidelijk genoeg maken.55)

In de drinkwatervoorziening werd voorzien 
door pompen en putten die over het alge-
meen water van geringe kwaliteit leverden. 
De kosten voor een centrale waterleiding 
waren te hoog bevonden vanwege het te 
verspreid liggen van de huizen. Een alge-
meen rioleringsplan bestond niet. Evenmin 
een openbare badgelegenheid. Het huisvuil 
werd een keer per week opgehaald door A. 
Beelen-Achten (Beelen Toon), maar alleen 
bij gezinnen die bereid waren daarvoor ze-
ven cent per week te betalen. 
”Gedurende de verslagjaren bestond alhier 
geen turnclub en onderwijs in de lichame-
lijke oefeningen werd niet gegeven. Bij be-
sluit van Gedeputeerde Staten van Limburg 
van 25 november 1930 is tijdelijk vrijstel-
ling verleend tot het doen geven van onder-
wijs in lichamelijke oefeningen.” Deze vrij-
stelling werd daarna ieder jaar verleend tot 
het vak in 1941 verplicht werd. Voor de 
aanvrage van deze vrijstelling moesten B. 
& W. iedere twee jaar toestemming van de 
gemeenteraad verkrijgen. In de gemeente-
raadsvergadering van 3 november 1939 ver-
liep de diskussie hierover als volgt.56) 
”De Voorzitter deelt mede, dat voor 20 no-
vember vrijstelling is te vragen (van het 
doen geven van onderwijs in lichamelijke 
oefeningen), zoo de raad die wil behouden.
De heer Jenniskens meent, dat zulke oefe-
ningen beslist noodig zijn en de uitgaven 
daarvoor goed besteed zijn. Hij acht die oe-
feningen even noodzakelijk als ander on-
derwijs; de kinderen worden er fris en lenig 
van. De Voorzitter antwoordt dat wel vrije 
en orde-oefeningen moeten gegeven wor-
den (b.v. op de speelplaats bij goed weer, 
G.V.), maar geen lichamelijke oefeningen, 
waarvoor lokalen en toestellen nodig zijn, 
die nog al kosten met zich brengen. 
De heer van Heijster herinnert, dat die aan-
vrage om de twee jaar terug komt en spre-
ker heeft het steeds jammer gevonden, dat 
niet meer aan gymnastiek wordt gedaan; li-
chamelijke oefeningen kosten veel geld, 
maar vrije en orde-oefeningen niet.” Burge-
meester Van Grunsven zegt dat de overheid 
met geld over de brug moet komen. De heer 
Thomeer doet nog een duit in het zakje door 
te zeggen dat gymnastiek ook goed is voor 

oudere mensen. Misschien wilde hij zeggen 
dat de gymzalen ook na schooltijd door 
mensen van alle leeftijden gebruikt konden 
worden en dan wel rendabel werden. He-
laas, er was geen geld om ze te bouwen.

 Op 18 november 1940, als de lichamelij-
ke oefeningen een verplicht vak zijn gewor-
den, werd de raad om medewerking voor de 
bouw van een gymzaal bij de kerk gevraagd. 
De gemeenteraad heeft in deze vergadering 
een voorstel van B. & W. goedgekeurd om 
ƒ 9400,– beschikbaar te stellen voor de 
bouw van een gymnastiekzaal. Op de hoek 
Lambertusplein-Hoofdstraat lag bij de oude 
marechausseekazerne een paardenstal die 
men wilde afbreken om er een gymzaal te 
kunnen bouwen. 
Het Melderslose raadslid Claassens vroeg 
of de andere parochies ook van deze zaal 

zouden kunnen profiteren. De voorzitter 
dacht dat de afstand wel te ver zou zijn. 
”Aan die buitenscholen zullen voor dat on-
derwijs speelplaatsen geschikt moeten wor-
den gemaakt, daar het te kostbaar is voor 
elke school een aparte gymnastiekzaal te 
bouwen en volledig in te richten.”57)

 Waarschijnlijk onder invloed van de oor-
logsomstandigheden is die zaal bij de kerk 
nooit gebouwd. Horst-centrum  kreeg zijn 

De Hegelsomse schoolkinderen kregen al in de 
zestiger jaren zwemles in Zwembad ”De Wil-
gert” in Horst Met een gerust hart kon dus een 
uitstapje naar de Schatberg worden gemaakt in 
1968

Boswandelingen waren erg geliefd. Aan de ene 
kant dienden ze om het gebrek aan lichamelijke 
oefeningen te compenseren en aan de andere 
kant waren ze bedoeld als natuurwandelingen in 
het kader van de biologielessen.
Bij mooi weer werd er gespeeld op de betegelde 
speelplaats tussen de school en het patronaat, de 
zogenaamde ”kleine speelplaats”. Vooral de 
laagste klassen (en de kleuterschool) hebben 
hiervan veel gebruik gemaakt. De andere klassen 
hadden er geen hinder van, omdat de school-
gang een geluidssluis met de overige klassen 
vormde

7. Lichamelijke oefeningen
Op de begroting voor de eerste inrichting van de school uit 
1930 is niets te vinden dat duidt op gymnastiekonderwijs. 
Er was ook geen gelegenheid voor, uitgezonderd onder de  
veranda.
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eerste gymzaal pas in de vijftiger jaren en 
Hegelsom moest wachten tot 1974.

 Al op 2 januari 1941 ontvingen B. & W. 
een brief van het schoolbestuur van Hegel-
som waarin financiële medewerking voor 
het geven van gymnastiek in de patronaats-
zaal werd gevraagd. Tevens wilde men aan-
schaffen: 50 kleine en 2 grote ballen, blok-
jes, stokken en halters, l touw en 4 spring-
touwen, 4 zweedse banken, 20 paar 
gymschoenen ”voor minvermogenden”, en 
enkele handleidingen voor de leerkrachten. 
Tenslotte zou een gedeelte van de speel-
plaats ingericht worden voor gymmen bij 
goed weer in de buitenlucht.58)

 Eigenlijk was de patronaatszaal met zijn 
vurenhouten vloer ongeschikt, omdat het 
stof dat altijd in de voegen zat, ging op-
dwarrelen. Dit was ongezond en zelfs ge-
vaarlijk voor kinderen met ademhalings-
moeilijkheden.
Er is in de jaren veertig en vijftig in Hegel-
som weinig terechtgekomen van het ver-
plichte vak lichamelijke oefeningen. Op het 
formulier voor het Centraal Bureau voor 
Statistiek over 1946 heeft het hoofd der 
school te Hegelsom bij de vraag naar het 
onderwijs in lichaamsoefeningen slechts in-
gevuld: ‘Wegens gebrek aan ruimte, kle-
ding en schoeisel wordt geen gymnastiek-
onderwijs meer gegeven.”59)

 Pas vanaf 1960 - als er centrale verwar-
ming en een linoleumvloer in het patronaat 
aanwezig zijn - krijgen de kinderen van de 
Hegelsomse lagere school elke week gym-
les. Hegelsom was daarmee wel de eerste 
”buitenschool” waar normaal gymnastiek-
onderwijs werd gegeven. Het gevolg was 
wel dat het tot 1974 zou duren voor er een 
”echte” gymzaal bij de school zou worden 
gebouwd. Daarmee was Hegelsom het laat-
ste kerkdorp dat een gymnastiekzaal kreeg.

Groepsfoto genomen in mei 1974 met de in aan-
bouw zijnde gymzaal op de achtergrond. De kin-
deren zitten op het sportveld van de school

Opnames uit 1951 waaruit blijkt datje bij mooi weer buiten diverse sporten kunt beoefenen. Je kunt 
ook denken aan een opmerking van het Horster gemeenteraadslid Th. van Heijster uit 1939, dat  
”lichamelijke oefeningen veel geld kosten, maar vrije en orde-oefeningen niet”
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Het Zonnekind

 Op 17 april 1955 werd bij gelegenheid 
van de viering van het zilveren priester-
feest van pastoor Geusgens gespeeld ”Het 
Zonnekind”, op tekst en muziek van mees-
ter Wijnen.60) Van dit stuk heb ik alleen een 
enkele foto kunnen opsporen. De tekst is 
onvindbaar.

Meifeest in het kabouterbos
 Bij gelegenheid van het zilveren priester-
feest van pastoor J. Cramers, op 28 april 
1957, werd wederom een operette van J. 
Wijnen opgevoerd; de dames J. Janssen en 
B. Postel verzorgden de regie en de cos-
tuums, meester Van Deijnen de rekwisieten 
en decors en J. Schobers zang en blokfluit-
spel. De proloog van het stuk begint met: 
”Elk mensenkind dat hunkert / naar schoon-
heid en geluk” en eindigt met: ‘Wij hopen 
dat dit spel u boeit / dat enkel maar / zo hier 
en daar / Op ‘t echte leven doelt. / Dat ziet 
ge wel aan ‘t volk van Egelsheim / Dat 

eensgezind zijn koning mint, / Krijgt ‘t 
kwade steeds zijn straf / En ‘t goede loont 
zich zelf.” 
Koning Zilverbaard vertelt dat de heks en 
de nachtuil het komende meifeest van de 
elfen dreigen te verstoren. Kabouter Speur-
graag had dit vernomen van Geelpen, een 
egel van Egelsheim. De heks heeft namelijk 
Rozenelfje geroofd. De kabouters Snelvoet 
en Speurgraag vinden haar in een holle 
boomstam. Niets staat dan nog de viering 
van het meifeest in de weg, maar niet nadat 
de heks en de nachtuil hun verdiende straf 
hebben gekregen.61)

Elk mensenkind dat hunkert 
naar schoonheid en geluk
8. Drie kinderoperettes
De meeste kinderen houden wel van toneelspelen. Hun ouders 
zitten meestal liever in de zaal te kijken; met een gevoel van 
trots dat ze soms nauwelijks kunnen verbergen. In Hegelsom 
hebben de schoolkinderen samen met de leerkrachten drie 
keer een kinderoperette opgevoerd.

Bij het zilveren priesterfeest van pastoor Geus-
gens in 1955 werden voor de laatste keer grote 
straatversieringen aangebracht. De bruidjes on-
der leiding van juffrouw J. Janssen moesten mooi 
ter weerszijde van de loper stappen, want daar-
over mocht de feesteling pas als eerste schrijden! 
Hieronder de spelers van de operette ”Het Zon-
nekind”

Ellie Cox als Rozenelf en Mat Saris en Herman 
van Rens als Snelvoet en Speurgraag
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Sprookjesland

 Het jaar daarna, op 15 december 1958, 
vierde meester Wijnen zijn zilveren jubile-
um als schoolhoofd van Hegelsom.62) Juf-
frouw B. Postel schreef toen de operette 
”Sprookjesland”, weer over elfen en kabou-
ters. 
Het meisje Elsje, gespeeld door de gelijkna-
mige dochter van de jubilaris, ontmoet in 
het bos kabouter Baasgraag. Deze wijst 
haar de ingang van het sprookjesrijk. Na-
tuurlijk wil Elsje graag naar binnen. Ze be-
sluiten dan een nieuw sprookje te gaan spe-
len. De reus (meester Van Deijnen) en de 
heks spelen vals: ”We gaan ze echt ontvoe-
ren”, spreken ze af. De heks zegt: ”Ze is 
verwaand die Sneeuwwit.” Ze krijgt een 
nieuwe petty-coat (dé mode van de jaren 
vijftig!). De heks zal haar naar de kapster 
brengen op haar bezem die pas in de revisie 
is geweest. Natuurlijk ontvoert de heks 
Sneeuwwitje, maar als de kabouters de reus 
bij de Reulsberg vinden, die daar een kolos-
sale pijp ligt te roken, zijn de ontvoerders 
gauw gepakt. De reus wordt voor eeuwig 
uit het sprookjesbos verbannen en de heks 
wordt door de toverfee in een boomstronk 
veranderd.

Hierboven enkele foto’s uit een serie opnames van het spel ”Meifeest in het 
kabouterbos”

Hieronder een opname uit de operette ”Sprookjesland”. Miep van Rens als de toverfee en meester van 
Deijnen als de reus
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Op 6 november 1956 bracht de gouverneur van 
Limburg, Dr. F. Houben, in gezelschap van de 
burgemeester van Horst, Drs. J. Gijsen, een be-
zoek aan de lagere school van Hegelsom. Op de 
eerste foto is de aankomst te zien en daarnaast 
de ontvangst op de spreekkamer waarbij Jan 
Janssen, de dertienduizendste inwoner van de 
gemeente Horst en Gonnie Saris een versje 
mochten opzeggen. Meester Wijnen zorgde dat 
Gonnie goed op de foto kwam en pastoor Cra-
mers keek lachend toe. Daarna ging het gezel-
schap naar de eerste klas van juffrouw J. Jans-
sen. De zin ”wij bidden voor Hongarije” 
herinnert aan de Hongaarse opstand. Tot slot 
brachten de buiten verzamelde schoolkinderen 
onder leiding van meester van Deijnen het lied 
”Wij zijn Limburgse jagers” ten gehore
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 Fantasie en werkelijkheid liggen soms 
dicht bij elkaar. Hoeveel kinderen én leer-
krachten bewaren niet de beste herinnerin-
gen aan de verteluurtjes. Even kunnen bei-
den dan vergeten of iets wel echt gebeurd 
kan zijn. Vooral het vak geschiedenis doet 
een groot beroep op het voorstellingsver-
mogen van een kind. Voor één van de ruim 
zeventienhonderd kinderen die in Hegel-
som op school zaten, kwam het heel verre 
verleden op een dag in 1979 wel heel dicht-
bij. Bovendien heeft zij dank zij haar oplet-
tendheid de wetenschap een belangrijke 
dienst bewezen.

 Op 7 november 1979, een woensdag, 
volgde Petra Alaerds kort na twaalf uur aan 
tafel een gesprek tussen haar ouders en opa. 
Opa vertelde dat hij bij het graven van een 
sleuf op oude scherven en een stuk ijzer was 
gestoten. Het zou wel niets bijzonders zijn. 
Petra had in school bij de behandeling van 
de prehistorie gehoord hoe belangrijk bo-
demvondsten kunnen zijn. Ze zei dat mees-
ter Verheijen had gezegd dat je zoiets moest 
melden.

Vader Alaerds heeft toen direkt naar de ge-
meente gebeld. De Horster deskundige Jos 
Schatorjé kwam en dacht al gauw aan een 
zogenaamd vorstengraf uit de vroege ijzer-
tijd, rond 700 jaar voor Christus. Een betere 
naam is: rijk graf.
Dinsdag 13 november heeft de provinciaal-
archeoloog Dr. J. Bloemers ter plekke dit 
vermoeden bevestigd. Er werd besloten tot 

een noodopgraving die van 26 tot 30 no-
vember heeft plaatsgevonden onder leiding 
van Drs. W.J.H. Willems.

 Natuurlijk was dit ook een leuk onder-
werp voor VARA-radio die op woensdag 12 
december 1979 vanuit Restaurant ”Het 
Groene Woud” in Horst rechtstreeks het 
programma ”Horst-Centraal” heeft uitge-
zonden. Hiervoor kwam Hans Zoet al op 
maandag 10 december naar Hegelsom waar 
ter plekke en in huize Alaerds een gesprek 
over de ontdekking van het vorstengraf 
werd opgenomen. Petra wist haar verhaal 
keurig te vertellen.

 De gevonden urn met dekselschaal en het 
gebogen zwaard zijn gerestaureerd door de 
Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemon-
derzoek te Amersfoort en worden in de 
Oudheidkamer van Horst tentoongesteld.
Dat prachtige verhaal over hoe dank zij de 
oplettendheid van het schoolkind Petra 
Alaerds het rijke graf van Hegelsom werd 
ontdekt, zal er altijd mee verbonden blij-
ven.63)

De archeoloog Willem Willems toont aan vader Ben Alaerds en zijn kinde-
ren Petra en Gerben de gerestaureerde urn met dekselschaal en gebogen 
zwaard, zoals die eeuwen geleden in de grond werd gezet

Dank zij Petra Alaerds  
graf uit IJzertijd ontdekt
9. Het rijke graf van Hegelsom
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 Het hier volgende overzicht geeft in de 
eerste kolom het jaar, in de tweede het aan-
tal ingeschreven nieuwe leerlingen, in de 
derde het gemiddelde aantal leerlingen, in 
de vierde het aantal leerkrachten en de laat-
ste kolom staat het aantal leerjaren. In het 
begin waren er zeven leerjaren. In 1942 
werd het achtste leerjaar ingevoerd en ont-
stond het VGLO (voortgezet gewoon lager 
onderwijs), eerst verbonden aan het GLO 
(gewoon lager onderwijs) en sinds 1951 
zelfstandig.
De VGLO-school in Horst bestond van 
1951 tot 1968. Toen werd dit schooltype bij 
de inwerkingtreding van de nieuwe wet op 
het voortgezet onderwijs, de zogenaamde 
Mammoetwet, opgeheven. Van 1947 tot 
1950 was er nog een 7-jarige leerplicht.

Jaar ll. 1e kl. gem aant ll. aant. onderw. aant. leerj.
1930 37* 81 3 7
1931 11 79 3 7
1932 12 80 3 7
1933 22 79 3 7
1934 76 136 4 7
1935 17 137 4 7
1936 21 135 4 7
1937 22 137 4 7
1938 21 133 5 7
1939 24 131 5 7
1940 31 146 5 7
1941 25 154 5 7
1942 21 162 5 7
1943 42 198 5 6+VGLO
1944 26 190 5 6+VGLO
1945 37 190 5 6+VGLO
1946 25 201 5 6+VGLO
1947 27 195 5 6+VGLO
1948 28 179 5 6+VGLO
1949 48 196 5 6+VGLO
1950 24 195 6 6+VGLO
1951 36 174 5 6
1952 38 196 5 6
1953 48 204 6 6
1954 36 223 6 6
1955 49 235 7 6
1956 37 256 7 6
1957 40 263 7 6
1958 45 272 8 6
1959 44 279 8 6
1960 39 280 8 6
1961 46 276 8 6

1962 47 278 8 6
1963 38 284 8 6
1964 54 274 8 6
1965 27 253 8 6
1966 56 258 8 6
1967 47 268 8 6
1968 41 269 8 6
1969 40 265 8 6
1970 36 256 8 6
1971 25 241 8 6
1972 35 228 8 6
1973 18 208 7 6
1974 29 184 7 6
1975 30 172 6 6
1976 30 168 6 6
1977 34 161 6 6
1978 25 166 6 6
1979 25 160 6 6
1980 20 163 6 6

 1722

* Het register van ingeschreven leerlingen 
geeft in 1930 slechts de namen van 37 meis-
jes. Het is niet duidelijk waarom de jongens 
die vanaf l september 1930 in Hegelsom 
naar school gingen, daar toen niet zijn inge-
schreven. Als we aannemen dat de school 
begon met 81 leerlingen, dan hebben niet 
1722 maar 1766 kinderen de afgelopen vijf-
tig jaar de school van Hegelsom gevolgd.64)

Meester Wijnen en zijn leerlingen aan het werk 
op een dag in 1951. De leerlingen zitten aan de 
door J. Wijnen ontworpen bureaus, waarover in 
het gesprek met hem elders in dit boek meer te 
lezen valt

1722 of 1766 Leerlingen
10. De lagere school van Hegelsom in aantallen
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 In 1958 gaf de Kamer van Koophandel en 
Fabrieken voor Noord-Limburg bij gele-
genheid van haar 125-jarig bestaan een ge-
denkboek uit getiteld: ”Schets van de  
sociaal-economische structuur van Noord-
Limburg.”65) 
Hoofdstuk VII hiervan geeft een beeld van 
”Het onderwijs na de lagere school”. Eén 
onderzoek betrof het volgen van voortgezet 
onderwijs door jongens die in de periode 
1950-1954 de lagere school verlieten. In ta-
bel 8.4 op bladzij 201 zijn de uitkomsten 
van dit onderzoek verwerkt. Deze tabel 
geeft percentages per gemeente en het tota-
le gemiddelde van alle gemeentes.66) 

Ik heb in het onderstaande overzicht uit ta-
bel 8.4 overgenomen de percentages van 
het gemiddelde en die van de gemeente 
Horst, gevolgd door de nagerekende per-
centages voor Hegelsom over dezelfde ja-

ren en over de jaren 1962-1967. Ik kon dat 
op basis van de door oud-schoolhoofd J. 
Wijnen aan mij verstrekte gegevens.
 Uit deze cijfers zou je moeten conclude-
ren dat Hegelsom in deze jaren nogal sterk 
afwijkt van het algemene beeld van de ge-
meente Horst. De lagere school van Hegel-
som heeft ernaar gestreefd om de kinderen 
naar die scholen van voortgezet onderwijs 
te laten gaan waar ze wat betreft hun aanleg 
het beste op hun plaats zijn. Daarbij werd 
vanzelfsprekend optimaal overleg met ou-
ders en kind gepleegd, omdat zijzelf moe-
ten beslissen. Volgens de heer Wijnen is als 
gevolg van dit beleid het aantal kinderen 
van Hegelsom dat het eenmaal gekozen ver-
volgonderwijs niet heeft voltooid, gering.

 Oud-leerlingen van de school van Hegel-
som kom je in zeer veel beroepen tegen, in 

alle sectoren van de maatschappij. Ze kozen 
beroepen in de ambachtelijke of industriële 
sfeer, in de agrarische sector of in de ver-
zorgende en vrije beroepen.
De meesten volgden hiervoor nog een apar-
te opleiding, nadat ze het vervolgonderwijs 
hadden voltooid. Een kleine groep heeft een 
universitaire opleiding genoten. Eén van de 
oud-onderwijzers voltooide zelfs een uni-
versitaire studie in zijn vrije tijd!
Twee oud-leerlingen zijn gepromoveerd tot 
doctor. Gerard H. Buijssen is in 1966 in 
Nijmegen gepromoveerd tot doctor in de 
letteren en Wijnand H.F. W. Wijnen in 1971 
in Groningen tot doctor in de sociale weten-
schappen. W.H.F.W. Wijnen is hoogleraar 
aan de Rijksuniversiteit Limburg te Maas-
tricht. Van 1979 tot 1982 was hij rector 
magnificus van deze universiteit.

Hegelsom week af van het 
algemene beeld van de 
Gemeente Horst
11. Het volgen van onderwijs na de lagere school

 nijverh. landbouw theoret. totaal geen
  onderwijs onderwijs onderwijs  onderwijs

Gemiddelde N.-Limb. 20,0 11,2 30,0 61,2 38,8
Gemeente Horst  8,9 3,8 21,3 34,0 66,0

Hegelsom 1950-1954 35,5 19,4 17,9 72,8 27,2
Hegelsom 1962-1967 27,6 17,2 36,8 81,6 18,3
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 Als binnen enkele jaren de nieuwe wet op 
het basisonderwijs in werking treedt, zullen 
de namen ”kleuterschool” en ”lagere 
school” tot het verleden gaan behoren. Er 
komt een nieuwe school: de basisschool, 
voor kinderen van vier tot twaalf jaar.

 Als je vroeger ”zoet naar school” ging, 
was je ongeveer zes jaar oud. Er waren wel 
”bewaarscholen”, maar daar gingen niet 
veel kinderen heen. 
In het ”Verslag over den Toestand der Ge-
meente Horst over het jaar 1851” staat te 
lezen: ‘Ook bestaan in deze gemeente twee 
bewaar- of klein-kinder-schoolen. De eene 
gehouden door de weduwe Hendrik Hou-
ben telt 9 kinderen en de andere van de 
vrouw Lodewijk Stroux ook 9 kinderen.”67) 
Op het einde van de 19de eeuw was het be-
waarschoolonderwijs te Horst in handen 
van de zusters Ursulinen.

 In Hegelsom ontstond de kleuterschool 
pas na de tweede wereldoorlog. Pastoor Van 
Gassel schreef hierover in de ”Kroniek van 
de parochie Hegelsom” dat de onderwijzers 
van de lagere school geen voorstanders van 
die oprichting zijn geweest. Hun opvatting 
dat kleine kinderen het beste gedijen in de 
vertrouwde omgeving van hun ouders, huis 
en tuin, ging misschien teveel uit van een 
ideale opvoedingssituatie. Misschien waren 
ze ook tegen de huisvesting van de kleuters 
op het toneel van het patronaat. Hierop had 

ook een klas van de lagere school enkele 
jaren moeten verblijven. Men had die ruim-
te niet als een vreugdevolle omgeving erva-
ren.

12.2  Opening der
 Fröbelschool in 1948
 Pastoor L. van Gassel heeft de oprichting 
van de kleuterschool als volgt beschreven: 
”Enkele jaren reeds bestond er grote be-
hoefte aan een Fröbelschool. Vooral de 
moeders van grote gezinnen drongen er 
voortdurend op aan. Maar tengevolge van 
den oorlog waren er geen zusters te krijgen 
en kon er aan de nieuwbouw niet gedacht 
worden. Toch moest er een oplossing ge-
vonden worden en die kwam er ook. Maar 
er deden verschillende moeilijkheden voor: 
o. a. Wie zal ze geven, waar moet ze onder-
gebracht worden. De Pastoor wist op alles 
raad. Een meisje uit de Parochie - Dina 
Geurts, Stationsweg - had reeds enkele 
maanden van tevoren theoretisch en prac-
tisch onderricht gehad bij de Eerw. Zusters 
te Venlo. De school werd ondergebracht in 
een lokaal van het Patronaat. Om de kosten 
voor de inrichting en aanschaffing materi-
aal te bestrijden, werd een loterij gehouden, 
die de som opbracht van ƒ 825,–. Gelijk ie-
der werk, kwam ook onze Fröbelschool niet 
zonder tegenwerking tot stand. Geheel het 
onderwijzend personeel verklaarde zich bij 

monde van het hoofd in princiep tegen de 
Fröbelschool en gaf o. a. als reden op dat de 
kinderen die het Fröbel-onderwijs gevolgd 
hadden op de eerste klas minder kenden dan 
anderen. De Pastoor stoorde er zich weinig 
aan zette door en kon ondanks alle moei-
lijkheden en tegenwerking de school op 15 
juni 1948 openen.

 Dat de school bij de huismoeders in de 
smaak viel, blijkt wel uit het feit, dat de 
school met 38 leerlingen kon beginnen, en 
velen wegens plaatsgebrek moesten afge-
wezen worden. Om de hoge onkosten der 
school te bestrijden werd aan de gemeente 
subsidie aangevraagd en verkregen en be-
taalden de kinderen zelf ƒ 1,50 per maand. 
Zoo heeft dan onze Parochie een Fröbel-
school, die naar we hopen tot zegen moge 
strekken van onze kinderen en tevens een 
steun moge zijn voor .de moeders van grote 
gezinnen.” Aldus pastoor Van Gassel.68)

12.3  Gesprek
 met Mej. D. Geurts

”Er was na de oorlog een naaikransje in het 
patronaat dat naai- en verstelwerk verzorg-
de voor alle moeders van grote gezinnen, 
voor arm en rijk Veel moeders hadden het 
namelijk zo druk, dat het verstelwerk dik-
wijls te lang bleef liggen. Ik was ook bij dat 
groepje dames. Je kon onder het werk na-
tuurlijk gezellig met elkaar praten. Zo 
kwam het onderwerp kleuterschool ook 
dikwijls ter sprake. De dames van het 
kransje vonden dat ik daarmee het beste 
kon beginnen. Ik zag dat zelf niet zo, want 
ik was al in de dertig jaar en ga dan nog 
eens aan een studie beginnen. Ik ben er toen 
met een van mijn drie neven die in het on-
derwijs zaten, over gaan praten. Mijn Ven-
rayse neef zei: ”Dien, doe dat, dat kun je 
best.”
Ik ben toen in Venlo naar de opleiding voor 
kleuterleidster gegaan, maar na twee jaar 
zakte ik voor het eksamen. Pastoor Van 
Gassel heeft me toch benoemd. Dat kon 
toen nog, want daar was toen nog geen wet-
telijke regeling voor. De kleuteronderwijs-
wet is pas op l januari 1956 in werking ge-
treden. De eerste jaren spraken we 
inderdaad van Fröbelschool. Ik heb nog 
lang een portret van Fröbel op mijn lesse-
naar gehad met daaronder een korte levens-
beschrijving. De man leefde van 1782 tot 
1852. Hij was een opvoedkundige die ook 
over kleuters heeft geschreven. Hij sprak 
zelf van ”Klein-Kindergarten”. In Hegel-

De pastoor zette door
12. Een kleuterschool op den Hegelsom

”Al wie dan zoet naar School toe gaat; 
Die leert wat goeds en doet geen kwaad.”

12.1 Inleiding
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som heeft de naam Fröbelschool geen in-
gang gevonden. 
Van 1948 tot 1961 heb ik me met de kleu-
ters echt moeten behelpen op het toneel van 
het patronaat. De ”buun” of de tribune, was 
met houten schotten afgescheiden van de 
zaal, maar in de tijd dat er toneeluitvoerin-
gen waren, was er niet meer als een gordijn. 
We konden dan genieten van de decors die 
een broer van mij had geschilderd. Zijn bos-
decor vonden we best leuk Dat is ook ge-
bruikt bij de kinderoperettes die de lagere 
schoolkinderen in de jaren vijftig hebben 
opgevoerd. De primitieve houten banken 
hadden we van de gemeente gekregen.”69)

12.4 De nieuwe school
 Bijna dertien jaar waren de kleuters in het 
patronaat gehuisvest. Een grote kachel 
zorgde in de winter voor warmte en de lam-
pen moesten altijd branden. De kinderen 
konden spelen op de betegelde speelplaats 
tussen school en patronaat.
Uiteindelijk heeft de kerk een nieuwe 
school gebouwd. Het geld werd verkregen 
door de uitgifte van obligaties, omdat finan-
ciering door de overheid niet mogelijk was. 
In de officiële stukken is sprake van de 
bouw van een gemeenschapshuis. Het was 
echter duidelijk een school. Het kerkbe-
stuur was toen tevens schoolbestuur. De één 
zou het gebouw aan de ander verhuren. Zo 
ging dat nog in 1960 !

De aanbesteding had plaats op 12 mei 1960 
‘s avonds om acht uur in café Frans Houben 
bij het station. Het werk werd voor 
ƒ 62.373,– gegund aan L. Coppus uit Horst, 
de laagste inschrijver. Het ontwerp was van 
de Hegelsomse architect Th. Haegens. 
Pastoor Jean Cramers schreef in de kroniek 
van de parochie: ”1 April 1961 werd het 
nieuwe Gemeenschapshuis als Kleuter-
school in gebruik genomen, waardoor aan 
een wantoestand een einde kwam. Het nieu-
we gebouw bevat drie leslokalen en biedt 
plaats aan 120 kleuters.”70)

12.5 De kleuterleidsters
Hoofdleidsters:
1948-1979: Mej. Dien Geurts
1979-heden: Mej. Helmie Keijsers

Leidsters:
1961-1963: Mej. Hannie Joosten 
1963-1967: Mej. Jos Engelsma 
1964-1967: Mej. Petra Custers 
1968-1969: Mej. Mariet Brouwers 
1967-heden: Mej. Nellie Arts 
1975-1977: Mej. Lenie Bonten 
1977-1978: Mej. Ine Knippenberg
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1930-1933
Bestuur van de Congregatie ”De Bisweide” 
te Grubbenvorst. Voorzitster was in dezeja-
ren Mère Antoine (M.A.H. Wismans).

1933-1970
Kerkbestuur - tevens schoolbestuur - van de 
Parochie St Hubertus te Horst-Hegelsom. 
Voorzitter hiervan waren de achtereenvol-
gende pastoors: L.J.H. Debije (1933-
1945),* L. van Gassel (1945-1951), 

C.E.H. Geusgens (1951-1955), A.G.J. Cra-
mers (1955-1965), HM Jacobs (1965-1970) 
en Ch.M.L. Bruynen (1970).

197O-heden
Stichting Katholiek Onderwijs Hegelsom. 
Hiervan waren achtereenvolgens voorzitten 
J.J.A. Gootzen (1970-1973), H van Dooren 
(1973-1978) en Th. J. Lenssen (1978-he-
den).

13. Het Schoolbestuur

De huidige oudervereniging werd opgericht 
in 1976. Het voornaamste doel dat de ver-
eniging zichzelf stelt, is proberen de ouders 
dichter bij het schoolgebeuren te betrekken. 
Het bestuur van de oudervereniging tracht 

in een goede samenspraak met zowel de ou-
ders van de leerlingen als het schoolteam 
een samenwerking tot stand te brengen die 
ten goede komt aan alle leerlingen. Bij de 
bestuurssamenstelling wordt erop gelet dat 

van alle klassen van de kleuterschool en de 
lagere school ouders vertegenwoordigd 
zijn. Voorzitter waren achtereenvolgens: H. 
van de Nieuwboer (1976-1979) en M. 
Knops (1979-heden).

14. De Oudervereniging

Het zittende schoolbestuur; van links naar rechts 
de dames en heren: J. van Helden, T. Manders-
Pouwels, J. Geurts (secretaris-penningmeester), 
Th. Lenssen (voorzitter), T. Bouten-Vullings, A. 
Linders-Lemmen en T. Versteegen

De dames en heren van de oudervereniging: T. 
Manders-Pouwels, P. van Zeijst-Crooymans, M. 
Hoogewerf-Langenhof (penningmeesteres), G. 
Faessen-Claessen (secretaresse), M. Knops 
(voorzitter), T. Bouten-Vullings, G. van Rens-
Jenniskens, T. Tillemans-Hoezen en G. van Rens
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Op deze pagina twee foto’s uit 1951. Op de bovenste afbeelding zien we de onderwijzers ontspannen in de schooltuin (gehurkt: J. Wijnen en, J. Janssen, 
daarachter A. van Bommel, J. Houwen en L. van Deijnen) en beneden ernstig bezig in de onderwijzerskamer, werkend aan de ”Groei naar een moderne 
school”. Op de tafel tekeningen en schema’s van de ”Levensgemeenschappen”, waarover elders in dit boek meer te lezen staat
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Schoolhoofden:
1930-1933: Mère Catharina  

(Agnes M. M. A. Stoffels) 
1933-1972: J.M.J. Wijnen 
1972-heden: J.H. Kurver

Onderwijzers:
1930-1948: Mej. P.F.E. v.d. Bercken 
1930-1932: Mej. A.H.W. Lenders 
1932-1945: Mej. M.H. Houben 
1933-1945: G.L.L. Verheijen 
1938-1954: Mej. A.H. J. van Bommel 
1945-1973: L. van Deijnen 
1945-1951: J. G. Houwen 
1948-1949: Mevr. L.M.H. Mastbroek- 

van de Besselaar 
1949-1957: Mej. J.C.A. Janssen 
1951-1954: P.Th. J. van der Linden 
1953-1957: G.J.W. Urselman 
1954-1959: J.G. Schobers 
1954-heden: Mej. J.L.Th. Postel 
1955-heden: G.F. Verheijen 
1957-1962: Th.M. Smits

1957-heden: Mej. H. J. Janssen 
1958-1973: Mevr. S.Ph. Timmermans-

Huys
1959-heden: J.J. Hesen 
1962-1966: Mej. A.M.J. Wijnen 
1966-1968: Mej. M.P.J. van Rens 
1968-1970: Mevr. J.A.M. Verheijen- 

van Hegelsom 
1970-heden: P.M. Peters

Vakonderwijzers muziek: 
1970-1979: J. Kuypers 
1979-heden: J.H.M. Cosemans

Taakverlichting hoofd van de school: 
1975-heden: B. Evenhuis-van der Goot

Het huidige schoolteam van de kleuter- en de la-
gere school; staande: P. Peters, L. Janssen, H. 
Keijsers, B. Postel, B. Evenhuis-van der Goot, N. 
Kessels-Arts; zittend: G. Verheijen, Chr. Franc-
ken (administratrice), J. Kurver (hoofd van de 
school), J. Cosemans en J. Hesen

Foto uit 1956; staande J. Schobers, B. Postel, G. 
Verheijen, J. Janssen; zittend: L. van Deijnen, J. 
Wijnen en G. Urselman

15. De leerkrachten
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Foto uit 1958: staande: L. van Deijnen, J. Scho-
bers, G. Verheijen, B. Postel, Th. Smits; zittende: 
L. Janssen, J. Wijnen en S. Timmermans-Huys

Een buitenopname uit 1959: staande: L. van 
Deijnen, G. Verheijen, J. Hesen, J. Wijnen; zit-
tende: S. Timmermans-Huys, Th. Smits, B. Postel 
en L. Janssen

Foto uit 1968: van links naar rechts: S. Timmer-
mans-Huys, L. Janssen, L. van Deijnen, M. van 
Rens, J. Hesen, J. Wijnen, G. Verheijen en B. Pos-
tel
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 Alle leerlingen die op school 
komen, worden ingeschreven. 
Meestal komen zij dan in de 
eerste klas, zij blijven zes jaar - 
tot 1950 ook zeven of zelfs acht 
jaar - en verlaten dan de lagere 
school In de hier afgedrukte 
lijsten staan alle 1722 leerlin-
gen die de lagere school van 
Hegelsom heeft mogen inschrij-
ven. Alleen in 1930, bij het be-
gin, moet er iets verkeerd zijn 
gegaan. De school is gestart met 
81 leerlingen, maar het inschrij-
vingsregister vermeldt slechts 
de namen van 37 leerlingen.
Niet alle ingeschreven kinderen 
brachten hun hele lagere 
schooltijd op de school van He-
gelsom door, omdat ze naar een 
andere school gingen of omdat 
hun ouders gingen verhuizen of 
omdat ze zijn overleden. Dit is 
in deze lijsten niet aangegeven.

 Eerst vindt u het jaar van in-
schrijving en daaronder de na-
men van de eerste klassers 
voorafgegaan door hun geboor-
tedatum. Van enkele leerlingen 
was die datum jammer genoeg 
niet te achterhalen.
Na een –––––– teken volgen de 
leerlingen die in een andere klas 
dan de eerste kwamen.

1930
190524 Annie Arts
140123 Mien Arts
020224 Nellie Bertrams
310523 Nellie Coppers
151123 A. Driessen
250222 Nellie Driessen
210721 Tr. Driessen
240322 Annie Geurts
110920 Trien Geurts
050124 Bertha van Helden
070322 Mia van Helden
140622 Nellie van Helden
310120 Stien van Helden
190222 N. Helzen
181020 G. Hezen
020723 D. Hoeymakers
080423 Cor Huys
061222 Wies Jacobs
101022 An Kellenaers
220720 N. Kellenaers
090522 N. Kluskens
140324 N. Kellenaers
100723 Tr. Kleuskens
180324 J. Krijnen
070321 Dien Lemmen
010522 D. Lemmen
020920 Leen Linders
150220 Stien van Rens
270520 Ied Saris
060621 Dien Schattevoet
300623 Marie Schattevoet
070720 Truus Schobers
210221 An Snellen
240523 N. Stappers
240123 Tr. Willems
140323 Fien Zanders
140222 Lies Zanders

1931
280125 Jo Bertrams
140225 Gerda Geurts
100425 A. Hezen
250225 Fr. Hezen
201026 J. Huys
220225 Fr. Kellenaers
310325 Sef Lemmen
191225 Theo Schobers
140824 A. Stappers
270924 Truus Willems
141124 D. Zanders

1932
041125 Frans Aerts
290625 H. Arts
270426 Mie Bertrams
090725 J. Coppers
221125 J. Driessen
060126 Mia Driessen
050426 Jac. Francken
071225 Toon Geurts
201125 Theo Jacobs
080126 Ben Kluskens
030226 Fien Lenssen
231225 Truus Linders

1933
021126 Lies Coppers
310327 Dien Donders
150621 Jan Donders
290626 H. Geurts
031226 D. van Helden
281025 A. Huys
200826 Wies Huys
050627 Piet Hezen
101026 L. Kellenaers
040127 L. Kellenaers
060627 G. Kluskens
180426 A. Krijnen
210924 Toon Nellen
260527 Sef Peters
020127 Leo Rongen
090527 Jo Schobers
240726 Mia Snellen
061226 Mia van der Sterren
160726 Piet Willems
300826 Mien Zanders
––––––
200624 Jo Dijckmans
130422 Mia Linders

1934
220123 Bert Lemmen
090223 Grad Bertrams
170223 Wim van Helden
160323 Piet v.d. Sterren
230323 J. Reyntjes
040423 Jan Linders
120623 Bert Schobers
090723 Mart Driessen
040823 Wiel Lemmen
211023 Harrie Linders
281123 Ed Francken
091223 Han Hezen
150124 Lot Donders
250424 Toon Lenssen
250424 J. Peeters
260424 Mart v.d. Mortel
190724 Harrie Lemmen
180824 P. Jacobs
180824 Jan Snellen
011024 J. Kluskens
221024 Harrie Schobers
081224 Teun Huys
141224 Lambert van Helden
020125 Grad Lenssen
170125 Wiel Francken
080225 Harrie v.d. Sterren
110225 Jan Lenssen
100725 J. Rongen
051025 Jan Buysen

1934
091027 Drika Bertrams 
081127 Theo Coppers

300328 Wiel Coppers
211227 Harrie Driessen
200328 Mia Francken
121127 Ben Geurts
050128 Martin van Helden
071227 Pierre Lemmen
100827 Theo Lenssen
071127 M. v.d. Mortel
070128 Mie Nellen
130328 Billa Saris
150128 Jos Spreeuwenberg
061227 Harrie Willems
030228 A. Zanders
––––––
210624 Dora van Helden
061124 Marie van Helden

1934
080120 Theo van Helden
170220 Lot Huys
120320 Jac Kuijpers
170320 Jan Willems
280420 P. Peeters
020820 A. Rongen
270820 Frans Stappers
171020 Harrie Linders
191120 Frans Buysen
061220 Ger Lemmen
290421 Mart Dijckmans
100521 Jan Verheyen
250821 Bert Willems
250821 Jac Geurts
250821 Bert Jacobs
050122 L. Hesen
260122 Piet van Rens
060222 Grad Coppers
100322 Piet Stappers
140322 J. Kellenaers
280322 Wim Wagemans
100422 Hub Dijckmans
300422 Grad Schobers
300622 Ger Francken
010722 Wiel van Helden
170722 P. Hezen
250922 Jan Lenssen
021222 P. Aarts
121222 JeuBeuysen
131222 Harrie Nellen

1935
210628 Harrie Buysen
270129 Nellie Dijckmans
090229 Jan van Helden
030728 T. Hezen
260628 Theo Hoeymakers
060628 Jac. Kellenaers
120628 Sef Kellenaers
100828 Wim Kluskens
080329 Hans Krijnen
311228 Dien Lemmen
230528 Annie Linders
071228 Jan Peeters
170728 Mien Peters
010229 Bertha Schobers
191128 Harrie Snellen
210628 Harrie van der Sterren
––––––
150625 Anny van der Sterren

1936
080629 To Bertrams
170429 Leen v.d. Beuken
110429 Jan Donders
070729 Grad Driessen
050529 Theo Francken
060929 Wiel Geurts
191229 W. Haegens
190929 Jan van Helden
251029 Mart Hezen
250729 Theo Hezen
220529 Jan Hoeymakers
241229 Harrie Kellenaers
290829 Sef Kluskens
270929 Mart Lenssen
290629 Martien Lenssen
271029 H. Linders
011029 Fr. Magotteaux
061129 Wim Nellen
211229 Jos Peters
100429 Harrie Spreeuwenberg
011229 Piet van Stratum

1937
150730 Truus Bertrams
260920 Jo v.d. Beuken
271130 Rien Francken
210331 Mien Gerarts
140131 Nellie Haegens
291030 Bert Hezen
100430 Truus Janssen
140430 Ed Kellenaers
110630 Jo Kellenaers
140231 Mart Korstjaans
130231 Theo Koster
040231 Cor Mooren
101230 Johanna v.d. Mortel
190730 Jeu Peeters
011130 Jeu Saris
240530 Jac Schobers
030830 Jac Snellen
200530 Mia van der Sterren
270630 Mien van der Sterren
280630 Jeu Spreeuwenberg
250131 Thijs van Stratum
300530 Truus Verdellen

1938
111231 Wies Bertrams
161131 Jan v.d Beuken
250332 Leo Haegens
181131 Wiel Hezen
130431 Harrie Janssen
070931 Grad Kellenaers
270431 Toon Kluskens
240232 Door Lenssen
161131 Truus Lenssen
250431 Piet Maas
150332 Jan Mooren
120531 Riek Peters
251031 Frans Schobers
160132 Jan Spreeuwenberg
  Jan Thijssen
070931 Bèr Verdellen
250631 Mia Willems
070431 Nellie Willems
230132 Piet Wijnands
100132 Sef Zanders
070931 Jan Kellenaers

1939
300532 Co Coenen
301032 Rinus van Helden
261032 Ellie Hezen
111132 Jan Hezen
190333 Lien Kellenaers
280432 Maria Kluskens
280432 Piet Kluskens
210332 Maria Knoope
020632 Nellie Korstjaans
010133 Cor Koster
010133 Guus Koster
120333 Riek Mooren
090532 Jo Nellen
280432 Mien Peeters
220233 Sef Snellen
271132 Leen Stappers
310832 Maria van Stratum
170233 Truus Teeuwen
060333 Sef Willems
071032 Truus Willems
130133 Toos Wijnen
––––––
100331 Riet Achten
091232 Truus Achten
110233 Wilhelmina Aerts

1940
261033 Dien Bertrams
180134 Gert v.d. Beuken
120833 Jo Coenen
130733 Jo Coppers
260933 Lies Francken
110633 André van Helden
050633 Nellie van Helden
011233 Dien Hezen
161133 Truus van Helden
201227 D. Hezen
260933 Wilhelmina Hezen
130733 Mia Hoeymakers
090334 Toos Janssen
080334 Dien Kellenaers
201033 Annie Kluskens
270533 Mien Korstjens

16. De leerlingen
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180833 Mien Lemmen
140533 Jan Linders
290833 Sef Nelissen
011233 Harrie Peeters
070433 Jan Peeters 
  Maria Saris
201233 Ger van Rens
170533 Mia Schobers
270933 Leen Spreeuwenberg
240533 Toon van der Sterren
170334 Wil Teeuwen
231233 Frans Wijnands
201033 Bertha Zanders
––––––
190231 Mia Linders
030233 Nellie Linders

1941
230534 Frans Aerts
150135 Piet Coenen
101234 Harrie Coppers
181034 Jac Gerards
290135 Ger Haegens
191134 Ger van Helden
060534 Hem van Helden
091134 Dien Hoeymakers
300335 Mia Janssen
020534 Leo Kellenaers
200235 Thijs Kellenaers
270534 Toos Korstjans
090734 Antoon Koster
070834 Tonie Lenssen 
130734 Jan Linders 
170634 Lambert Mooren 
110135 Harrie Nelissen 
180734 Harrie Peeters 
061134 Nellie van de Rijdt
201034 Toos Schobers
130434 Jan van Stratum 
251034 Jeu Verdellen
070235 Annie Willems 
231134 Jac Willems 
130534 Wijnand Wijnen

1942
070236 Jan Bertrams 
260336 Jeu v.d. Beuken 
290336 Fien Coppers 
140336 Leonie Francken 
150535 Riek van Helden 
020835 Tonie Janssen
070835 Grada Kellenaers 
050935 Jan Kellenaers 
310136 Mien Kellenaers 
021235 Jan Korstjans 
040835 Lambert Linders 
020336 Nellie Nelissen 
010635 Jan van Rens 
121035 Piet van Rens 
230336 Door van de Rijdt 
030535 Mia Saris
130435 Grad Schattevoet 
301235 Agnes van Stratum 
030136 Chris Teeuwen 
050835 Mia Wijers 
230635 Annie Wijnen

1943
021136 Jac Achten
150737 Piet v.d. Beuken
220837 Mart Coenen
030436 Truus Coenen
201136 Th. Coppers
220436 Jac Emons
271236 Jo Geerarts
270237 Lambert Geurtjens
161036 Antoon Geurts
160536 Maria Geurts
150936 Mart van Helden
201236 Mia van Helden
200137 Hendriks
190736 Annie Hesen
030837 Sef Hesen
130736 Mien Hofmans
090636 Nellie Janssen
170936 Alberta Kellenaers
010937 Jac. Kellenaers
010937 Lies Kellenaers
050136 Thea Knoope
040137 Dien Korstjens
251036 Jan Koster
120736 Dien Linders

280337 Harrie Linders
200836 Jo Mooren
260837 Toos Nelissen
280736 Riek Peeters
230936 Zus Peeters
251036 Leo Peters
310137 Diet van Rens
160634 Toos van Rens
150837 Truus van de Rijdt
  Tiny Seegers
010937 Frans van Stratum
190237 Truus Verdellen
130836 Bertha Willems
160936 Piet Willems
171036 Jeu Wijers
161136 Harrie Wiinen
290332 Maria Saris
050235 Piet Saris

1944
070338 Maria Aerts
060138 Mien Francken 
150238 Bert Gerarts 
220938 Jac Haegens 
061137 Annie van Helden 
060638 Dien van Helden
131137 Harrie Hofmans 
120438 Agnes Houben 
191037 Leen Janssen 
240338 Wim Keysers 
270138 Ber Kellenaers 
040238 Lambert Kellenaers 
090138 Mart Kellenaers 
301137 Regie Linders 
210438 Wiet Linders 
100937 Sef Mooren 
250438 Piet Peeters 
050638 Toon van Rens 
250238 Jan Roelofs 
290138 Theo Schelberg 
151137 Louis Teeuwen
160438 Bert Verdellen 
260238 Jac Wijers 
191237 Maria Wijnands 
190438 Jan Wijnen
––––––
200733 Annie Saris

1945
010839 Hub Achten
160838 Wiel v.d. Beuken
210832 Johanna Driessen
130236 Huberdina Driessen
310538 Theo Driessen
131138 Mia Emons 
280239 Truus Gerarts 
160239 Mia Geurts 
160239 Toos Geurts 
270839 Lies Groenen
160439 Jac van Helden 
110139 Ger Hofmans 
070939 Thijs Houben 
160439 Toos Jacobs 
091238 Dien Janssen 
141238 Jeu Janssen 
110439 Petronella Kellenaers 
030439 Piet Kellenaers 
100739 Mia Keysers 
201238 Leo Koster 
080539 Piet Linders 
111138 Mia Mooren 
150539 Annie Nelissen
060139 Theo Peeters 
130839 Til Peters 
110639 Christien van Rens 
210539 Jeu van Rens 
171239 Jan van de Rijdt 
300639 Jed van Stratum 
060539 Ton Verdellen 
041139 Annie Wijers 
221239 Thijs Wijnands
––––––
211138 Jan Gerarts
150236 Jan Groenen
161034 Jeu Groenen
141137 Nellie Groenen
301036 Emma Schreurs

1946
250340 Louis te Baerts 
210940 Ger Bertrams 
100540 Annie v.d. Beuken

Voorste rij: Mien Peeters, Dien Kellenaers, Jo Coppers, Dien Hesen, Gerda 
v.d. Beuken, Annie Kluskens, Mia Schobers, Mien Korstjaans, Nel Linders; 
middelste rij: Nel Willems, Jo Nellen, Mia Hoeijmakers, Wies Bertrams, 
Riek Peters, Truus Willems, Truus Lenssen, Ellie Hezen, Jo Coenen, Mien 
Lemmen, Riet Knoops, Nel v. Helden; achterste rij: Door Lenssen, Leen 
Stappers, To Janssen, Annie Saris, Lies Francken, Maria van Stratum, 
Truuus Teeuwen, Nel Korstjaans, Riek Mooren; (foto klas 6, 7 en 8; 1946)

V.l.n.r. zittend: Annie Saris, Dien Hesen, Jo Coppers, Annie Kleuskens, Lies 
Franken; geknield: Dien Kellenaers, Truus van Helden, To Janssen; achter-
ste rij: Gerda v.d. Beuken, Leen Spreeuwenberg, Mia Schobers, Jo Coenen, 
Mien Lemmen, Mia Hoeijmakers, Nel van Helden, Dien Bertrams, Mien 
Korstjaans; (foto Plechtige H. Communie; 1947)

V.l.n.r. voorste rij: Wijnand Wijnen, Harrie Peters, Ger van Rens, Wiel  
Theeuwen, Sef Nelissen, Toon v.d. Sterren; achterste rij: Jan Peters, Harrie 
van Helden, Jan Linders, Frans Wijnands; (foto Plechtige H. Communie: 
1947)
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150540 Mart Bouten
120340 Fon Coenen
020540 Thijs Derix
080240 Joop van Deynen
200940 Jan van Helden
010639 Door Hesen
160640 Theo Jacobs
280540 Annie Janssen
181139 Ger Kellenaers
250940 Joost Keysers
141239 Ger Linders
171039 Toon van Rens
241239 Mia Roelofs
190539 Nellie Schobers
180540 Nellie Verdellen
260340 Jacqueline Verheyen
150740 Thijs Verheyen
051139 Annet Wijnen
190138 Jo Wijnhoven
221039 Mien Zanders
––––––
230335 Bep Driessen
030436 Truus Driessen

1947
290341 Chris te Baerts
050641 Ger Bouten
140641 Lambert Coenen 
160141 Dien Emonds 
030941 Jan van Enckevort 
131040 Riek Francken 
050241 Maria Groenen 
070641 Ben Hofmans 
300441 Door Houben 
120641 Theodora Kellenaers 
081240 Jeanne Linders 
181040 Piet Linders 
050441 Jeu Maes
201240 Mien Nelissen
110341 Jeu van Rens
260941 Mien van Rens
100541 Nellie van Rens
120441 Piet Roelofs
140441 Theo van de Rijdt
060941 Mia Schattevoet
040341 Toon Smits
240341 Theo van Stratum
060241 Mia Verdellen
260541 Mia Willems
180841 Leen Wijers
280941 Ger Wijnen
170441 Lambert Zanders

1948
030242 Lies Alaerds
250642 Mien te Baerts
200642 Adele v.d. Beuken
160942 Theo Bouten
220942 Ans Coenen
100442 Harrie Driessen
250442 Door Geerarts
220141 Franka van Griensven
160742 Lambert van Helden
040842 Nellie van Helden
  1041 Lambert Hezen
220642 Annie Hofmans
100242 Nellie Jacobs
280742 Chris Janssen
250942 Sef Janssen
030542 Nelly Lemmen
120942 Jo Magotteaux
180342 Nellie Mooren
290142 Door Peeters
070542 Ger van Rens
020442 Nellie van Rens
130442 Henk Saris
100642 Stien Smits
040842 Lies Teeuwen
140642 Annie Verdellen 
190142 Piet Verdellen 
021041 Nellie Verheyen 
061041 Wil Verheyen

1949
100843 Ben Alaerds
241142 Jan Coppers
120643 Theo Coumans
100143 Leo Derix
080243 Harry van Deynen
220943 Theo van Enckevort
  Johanna Gerards

220443 Harrie Groenen
190643 Jo van Helden
290943 Theo Hezen
130443 Wiek Hezen 
260643 Toon Hofmans 
040343 Harry Houben 
020843 Annie Jacobs 
240243 Jan Janssen
110343 Harrie Kellenaers
  Piet Kellenaers
250343 Tinie Kellenaers
150643 Mia Lemmen
230443 Frans Linders
241142 Gerrie Linders
210843 Piet Maes
090243 Ger van Rens
190343 Frans Roelofs
280543 Wiel van de Rijdt
210143 Gerard van Stratum
301242 Piet Schattevoet
061043 Corrie Schutte
070443 Wim Verdellen
100843 Henk Weijers
240843 Piet Wijnands
171736 Jac Wijnen
180343 Maria Wijnen
271042 Ger Zanders
251142 Albert Peeters
––––––
150535 Mia Coumans
171137 Truus Coumans
280441 Mia Gerarts
160536 Mia Geurts
180742 Riek Geurts
  Leo van Helden
270240 Peter van Helden
120941 Ger Hendriks
  Jan Hezen
140842 Mien Jansen
140142 Truus Jansen
160438 Wil Janssen
230337 Antoon Philipsen

1950
110844 Mia Aerts
020644 Jan Bouten
200344 Nellie Coppers
170644 Ans Hagens
230144 Agnes van Helden
040444 Bertha van Helden
020444 Truus Huys
270844 Fien Jacobs
150544 Ellie Janssen
290344 Maria Janssen
040744 Truus Kateman
090544 Gerda Kellenaers
211143 Jan Keysers
220944 Koos Lemmen
170544 Bertie Linders
061243 Tinie Magotteaux
201243 Gonnie van Rens
130444 Wiel Sanders 
080344 Hennie Smits 
030844 Jan Verdellen 
291143 Annie Verheyen 
040844 Ger de Wolf 
310844 Tinie Wijnen 
261043 Wiel Wijnen

1951
140745 Jo Alaerds
030445 Riek Arts
280145 Hub Bertrams
221244 Frans v.d. Broek
050545 Maria Buyssen
191244 Piet Coenen
040745 Wim van Deynen
201144 Nellie Driessen
060345 Piet Driessen
150845 Chris van Helden
  Door van Helden
080345 Joep van Helden
  Maria van Helden
250545 Jan Hesen
291044 Nellie Hofmans
231244 Franka Houben
270145 Mariet Janssen
020745 Maria Kateman
040345 Mien Keysers
251145 Nellie Kellenaers
240445 Hennie Lemmen
210845 Mia Magotteaux
260145 Maria Maes

Een hoekje in klas 3-4 van meester L. van Deijnen tijdens een plantkunde-
les. Meester van Deijnen overleed in 1973 op 56-jarige leeftijd Hij was 
sinds 1945 onderwijzer in Hegelsom. Hij maakte bij mooi weer graag na-
tuurwandelingen met zijn klas. Op deze foto uit 1951 zitten in de oude 
schoolbanken: (vooraan) Gonnie van Rens en Nelly Driessen, daarachter 
Jo van Helden en Lia Giesberts; op de achterste bank Lambert en Herman 
van Rens; aan het bureau: (vooraan) Jan Saris en Theo Coumans

Voorste rij: Nelly Mooren, Maria Wijnen, Annie Jacobs, Door Houben, 
Gerda Bertrams, Joke Magotteaux; 2e rij: Nellie van Rens, Mia Schatte-
voet, Adele van den Beucken, Nellie van Rens, Annie Hofmans, Ans Coenen; 
3e rij: Tiny Kellenaers, Riky Geurts, Gerrie Linders, Nelly Verheijen, Lies 
Alaerds, Jean Linders; achterste rij (staande): Juffrouw Van Bommel, Maria 
Groenen, Nelly Jacobs, Door Peeters, Annie Verdellen, Nelly Lemmen, Stien 
Smits, Mia Willems, Mia van Rens (foto klas 5 en 6; 1954)

Voorste rij (zittende): Harry Driessen, Wim Linders, Jan Linders, Huub van 
Rens, Fons Coppers, Harrie v.d. Sterren; tweede rij (knielende): Riky Ke-
ijsers, Annie Nellen, Nel Arts, Iet van Rens, Gonny van Rens, Annie Kelle-
naers, Mariet Peeters, José Wijnen; derde rij: Marga Bouten, Riky Jacobs, 
Hennie Keijsers, Mariet van Rens, Thea Kellenaers, Riek Groenen, Nellie 
Aerts, Mien Wijnands, Ankie Giesberts, Mia Magotteaux, meester Schobers, 
Bertha Lemmen; achterste rij: Gonnie van Rens, Jan Bouten, Jan Verdellen, 
Sjaak Hesen, Jan Verheijen, Willy de Wolf, Jan Keijsers, Huub Bertrams, 
Cootje Coenen; (foto klas 4; 1956)



49

121143 Ida van Rens
181144 Jan van Rens
151144 Lambert van Rens
220245 Lies van Rens
030645 Wiel van Rens
010145 Jan Saris
301244 Mat Saris
111244 Dien Schattevoet
050945 Joop van Stratum
150345 Mathieu v.d. Rijdt
041144 Truus Wijnands
090545 Toos Wijnen
140545 Mia Maes

1952
270746 Nellie Aerts
140546 Nellie Arts 
170746 Jan Bouten 
031245 Marga Bouten 
010446 Koot Coenen 
230146 Fons Coppers 
060546 Antoon Driessen 
291245 Harry Driessen 
070446 Jeu Gerards 
221145 Riek Groenen
160846 Jan van Helden 
  Jacques Hesen
160745 Annemie Houwen
060146 Maria Huys
060646 Riek Jacobs
150546 Jan Janssen
251145 Annie Kellenaers
090646 Mia Kellenaers
240946 Thea Kellenaers
301045 Riek Keysers
050846 Hennie Keysers
231045 Bertha Lemmen
050846 Jan Linders
261245 Wim Linders
021245 Annie Nellen
140846 Mariet Peeters
300946 Gerry van Rens
170946 Gonny van Rens
300545 Gonny van Rens
120346 Herman van Rens
230646 Huub van Rens
150346 Mariet van Rens
280446 Huub Saris
180346 Harry van der Sterren
211145 Jan Verheyen
201245 Willy de Wolf
161045 Mien Wijnands
180346 José Wijnen

1953
231146 Nellie Alaerds
110747 Martin Arts
010347 Jac van Asten
250447 Truus Beelen
050347 Gerard Bouten
130747 Jac Bouten
090447 Toos Buyssen
300547 Henk Buyssen
090447 Gerard Coenen
081245 Hubert Coenen
140547 Annie Coppers
241046 Leo Coumans
140947 Mien Cox
170847 Leo van Deynen
190447 Piet Keysers
180847 Hubert Groenen
240947 Jac Gerards
010547 Ben Janssen
121046 Koos van Helden
130347 Nellie van Helden
230347 Zus Hendrikx
160547 Nellie Hesen
250147 Thijs Huys
130447 Toos Janssen
130447 Gert Janssen
191146 Fie Kellenaers
130947 Truus Kellenaers
300447 Riek Lemmen
270447 Nellie Leupers
040847 Gerard Maes
191246 MathieuMaes
101246 Noor Magotteaux
150547 Harrie Magotteaux
301246 Gerard Nellen
240747 Hannie Peeters
020847 Antoon van Rens
310747 Chris van Rens
270847 Miep van Rens

110747 Thijs van Rens
190447 Mathijs Saris
090847 Willem Saris
260447 Ellie Schutte
020647 Antoon van der Sterren
221246 Antoon Wagemans
281147 Mien Wijnands
191046 Jo Wijnen
290847 Roos Wijnen
040547 Jan Zanders

1954
170148 Stien Aerts
190448 Harry van Asten
100748 Riek Beelen
030648 Martin van Berlo
220548 Truus Bouten
270948 Peter Bouten
081047 Riet Coenen
050848 Maria Coppers
140848 Gerard Coumans
230948 Nettie Geurts
050348 Jan Geurts
060448 Jan van Helden
070248 Peter van Helden
200148 Jozef Hesen
281147 Hubert Houben
290248 Jac Huys
130448 Jo Huys
010748 Chris Huys
290248 Peter Huys
200848 Henricus Kellenaers
180348 Trees Kellenaers
110848 Annie Keysers
100648 Jac Lemmen
170948 Hannie Leupers
220948 Jan Peters
211247 Antoon van Rens
260948 Gonnie van Rens
291147 Annie van Rens
151047 André van de Rijdt
210848 Jan Saris
041147 Mathieu Smits
100448 Ellie Spreeuwenberg
130448 Antoon Wagemans
130548 Door Wagemans
130948 Mia de Wolf
021247 Nellie Wijnands

1955
020949 Nellie van Asten
011048 Jan Arts
210949 Jan Beelen
170549 Truus van Berlo
231148 Jan Buyssen
150549 Maria Coenen
091248 Truus Coenen
170149 Jan van Deynen
300749 José Driessen
261048 Nellie Driessen
250549 Annie Geurts
040549 Wilma Giesbertz
290949 Truus Hanssen
290449 Elly van Helden
180449 Harrie van Helden
080849 Jan van Helden
200349 Martin van Helden
180549 Hennie Hendrikx
110349 Joop Hesen
031048 José Hesen
290349 Leo Hesen
120749 Nelly Huys
070749 Truus Huys
270449 Tinie Jacobs
041148 Francien Janssen
210449 Jan Janssen
011248 Jan Kateman
190949 Leo Kellenaers
211248 Ger Kellenaers
290849 Nellie Kellenaers
120949 Nellie Linders
060249 Toos Maes
300749 Leen Magotteaux
211048 Jan Nellen
230149 Hub van Rens
050249 Jan van Rens
201148 Nellie van Rens
080849 Antoon van de Rijdt
010849 Jan Saris
040949 Gerrie Smits
300549 Tinie Spreeuwenberg
090149 Harrie Stappers

Voorste rij (zittende): Ton Wagemans, Ger van Rens, Toon van Rens, Jan 
Zanders, Harry Magotteaux, Wiel Saris, Ger Maes, Chris van Rens, Jan van 
Helden, Ger Bouten; tweede rij (knielende): Mien Wijnands, Mien Cox, 
Hannie Peeters, Jo Wijnen, Zus Hendriks, Nellie Hesen, Annie Coppers, 
Koos van Helden, Gert Janssen, Toos Janssen; derde rij (staande): Noor 
Magotteaux, Fie Kellenaers, Miep van Rens, Nel Alaerds, Mariet Kelle-
naers, Ellie Schutte, Toos Buyssen, Nel Leupers, Riek Lemmen, Truus Bee-
len, Maria Huys; achterste rij: Henk Buyssen, Ger Maes, Antoon v.d. Ster-
ren, Thijs van Rens, Jan van Rens, Piet Keysers, Leo Coumans, Chris van 
Helden, Jeu Geerarts, Ger Nellen, Thijs Saris, meester van Deijnen; (foto 
klas 3; 1956)

Voorste rij (zittende): Harry Stappers, Joop Hesen, Jan van Helden, Ger 
Smits, André van de Rijdt, Jan Saris; tweede rij (knielende): Francien Jans-
sen, Mien Verheijen, Nettie Geurts, Truus Hanssen, Ellie van Helden, José 
Driessen, Truus Huys; derde rij: Annie Geurts, Riet v.d. Sterren, Riek Bee-
len, Nellie Driessen, Trees Kellenaers, Huub Houben, Ger Kellenaers, Jac. 
Huys, Peter Huys; achterste rij: Jan Kateman, Jo Hesen, Peter van Helden, 
Leo Hesen, Huub van Rens, Jan Buyssen, meester Verheijen; (foto klas 2, 
1956)

Voorste rij (zittende): Antoon van de Rijdt, Jan van Rens, Mart van Helden, 
Jan Arts, Leo Kellenaers, Jan Beelen, Jan Wijnands; tweede rij (knielende): 
Ellie Linders, Ellie Spreeuwenberg, José Hesen, Toos Weyers, juffrouw 
Janssen, Els Wijnen, Toos Maes, Annie Verdellen, Nel Huys; derde rij: Nel-
lie Kellenaers, Truus van Berlo, Tiny Jacobs, Truus Coenen, Leen Magot-
teaux, Maria Coenen, Nellie van Rens, Ellie Giesberts, Tiny Willems; ach-
terste rij: Jan Nellen, Hay Wagemans, Hennie Hendriks, Hay van Helden, 
Jan van Deijnen, Jan Saris; (foto klas 1; 1956)
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251148 Ria van der Sterren
240849 Harrie Wagemans
241248 Toos Weyers 
090749 Tinie Willems 
101148 JanWijnands 
110949 Els Wijnen 
300849 Jan Zanders

1956
020850 Mia Arts
080850 Willem van Berlo
190550 Mathijs Bouten
171049 Franka Buyssen
100850 Laurence Buyssen
310150 Wilma Coenen
080350 Lies Coppers
241149 Mia Coppers
090950 Annie Coumans
180950 Elly Cox
081049 Maria van Deynen
240250 Marian van Deynen
020550 Huub Dijckmans
251249 Nellie van Helden
160650 Jeanne Hesen
141049 Jan Huys
200250 Mia Kellenaers
200350 Antoon Keysers
030750 Greetje Kuijpers
020150 Leo Leupers
160650 Toos Maes
241249 Henricus van Rens 
060150 Peter van Rens 
121149 Pietje van Rens 
140350 Gonny Saris 
060650 Truus Schobers 
250450 Theo Schutte 
031049 Jan Stappers 
080550 Nellie Stappers 
220350 Nellie van der Sterren 
010549 Mien Verheyen 
140950 Wim Vervoort 
210950 Mia Wagemans 
221049 Toos Wagemans 
051149 Rinie Wagemans 
101249 Hermie Weyers 
291049 Jos Wijnen

1957
110951 Franka Aerts
200851 Harrie Arts
050651 Chris Beelen
070151 Ad v.d. Broek
050251 Wim Coenen
290751 Bert Coppers
100651 Marian Coppers
290751 Truus Coppers
150751 Corrie Dijckmans
141150 Ellie Geurts
010451 Netje Geurts
161050 Dienie Geurts
190551 Gerrie Geurts
290451 Ellie Giesberts
050551 Gerrie Hanssen
211150 Rikie van Helden
071150 Jac van Helden
260251 Marietje van Helden
261150 Annie Hesen
020751 Jan Hesen
070151 Jac Huys
230651 Nellie Huys
200551 Jeannie Janssen
160351 Mia Kellenaers
041051 Piet Kellenaers
060951 Frans Keyzers
100651 Theo Koster
070351 Annie Lemmen
251150 Jan Linders
270151 Thea Maes
300851 Liesje Magotteaux
240351 Piet Magotteaux
180551 Elisabeth van Ooyen
181150 Jacqueline Peeters
040451 Harrie van Rens
210551 Wilhelmien van Rens
220851 Toon Saris
181050 Tinie Schattevoet
081050 Piet Schattevoet
150951 Johnnie Schutte

1958
290752 Marian Beelen
241252 Mien van Berlo

160852 Rudi v.d. Broek
280252 Nellie Buyssen
090352 Ellie Coenen
231051 Harrie Cox
231051 Marijke Cox
191051 Willie van Daal
020252 Maria Derks
280252 Roos van Deynen
251251 Peter Driessen
170752 Jan Driessen
260552 Jan Geurts
150352 Nellie Geurts
290352 Joke Hanssen
180452 Toosje van Helden
260652 Wien Hesen
150952 Mien Hoeymakers
260552 Gerrie Huys
040652 Martien Huys
240852 Corrie Huys
061051 Toos Huys
191251 Jac Janssen
060952 Annie Kellenaers
250652 Gerrie Kellenaers 
121052 Annie Keyzers 
130152 Mien Kuijpers 
250852 Annie Lemmen 
131152 Jos Leupers 
190652 Tiny Linders 
310752 Margriet van Rens 
221251 Martien van Rens 
210951 Mariet van de Rijdt 
070552 Piet van Rens 
200952 Truus van Rens 
170352 Antoon Saris 
190752 Maria Schattevoet
060352 Annie Stappers 
110352 Mariet van der Sterren 
111151 Tinie van der Sterren
230152 Tiny Wagemans 
051151 Gerda Willems 
220552 Iny Wijnands 
070552 Franka Wijnen 
201051 Yvon Wijnen

1959
250653 Frans Aerts 
310353 Joke van Berlo 
230853 Louis Bouten 
300653 Huub Buyssen 
140653 Frans Coenen 
010953 Mieke Coppers
111152 Rikie Coppers
140453 Chris Derks
190553 Tinie van Deynen
190153 Piet Gerards
260953 Piet Geurts
240253 Joop Haegens
140353 Rikie Hanssen
270953 Gijs van Helden
151252 Mien van Helden
120253 Peter van Helden
280653 Elsje Hesen
120653 Joke Hesen
280953 Robbie Hesen
130653 Dien Huys
300653 Thea Jacobs
050353 Wilma Kellenaers
061252 Nellie Keyzers
010253 Wim Keyzers
230953 Jacqueline Kuijpers
090253 Mien Lemmen
130653 Franca Leupers
060553 Toon Maes
230153 Truus Maes 
280553 Jeannie Nellen
060353 Henny van Rens 
180753 Piet van Rens 
220153 Gerrie Saris 
291052 Annie Schobers 
271152 Henny Schutte 
260553 Gerry van der Sterren 
120653 Wilma van der Sterren 
291152 Gerry Wagemans 
191252 Mia Wagemans 
040253 Ria Willems 
090553 Jac Wijnands 
110953 Petra Wijnen 
151152 Frits Zanders 
250153 Jan Zanders

1960
260454 Frans Aerts

Vooraan: Mat Saris, Alphons Coppers, Jan Bouten; daarachter: Jan Saris, 
Jan van Rens, Willy de Wolf; (foto blokfluitgroep; 1956)

Liggende: Truus van Berlo, Annie Verdellen; zittende: Maria Coenen, Her-
mien Weijers, Elly Linders, Nettie Geurts, Leny Dijckmans, Mien Verheijen, 
Wilma Coenen, José Driessen, Tiny Willems; derde rij (knielende): Marian 
van Deijnen, Els Wijnen, Elly Spreeuwenberg, Toos Weijers, Nelly Stappers, 
Truus Hanssen, Elly van Helden, Leen Magotteaux, Tiny Jacobs, Nelly van 
der Sterren, Toos Maes (Bosstraat); achterste rij: Toos Maes (Langstraat), 
Wilma Giesberts, Riek Beelen, Trees Kellenaers, Francien Janssen, Nelly 
van Rens, juffrouw Postel, Annie Geurts, Truus Coenen, Nelly Driessen, 
Marga Kuijpers, Tiny Spreeuwenberg; (foto klas 5-6, 1961)

Voorste rij (zittende): Joop Hesen, Hein Koenen, Peter Huys, Jan Arts, Leo 
Kellenaers, Gerrie Smits, Jan van Rens, Huub Houben; tweede rij (knie-
lende): Peter van Helden, Jan Saris, Jan Saris, Harrie Stappers, Harrie van 
Helden, Jan Zanders, Huub van Rens, Peter Bouten, André van de Rijdt; 
achterste rij: Jan Janssen, Jan van Deijnen, Huub Groenen, Leo Hesen, Jac. 
Huys, Jan Wijnands, meester Wijnen, Thijs Huys, Gerrie Kellenaers, Mart 
Verheijen, Jan Buyssen; (foto klas 5-6, 1961)
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060554 Leo Arts
241253 Truus Bouten
060654 Annie Buyssen
190554 Rikie Buyssen
091053 Beppie Coppers
280554 Jos Coppers
281153 Marian Cox
020754 Piet Driessen
171054 Lambert van Helden
030254 Mathieu van Helden
180354 Hemmi Hesen
020954 Jan Hesen
230654 Jan Hesen
171053 Louis Huys
010554 Thijs Huys
120854 Annie Kellenaers
261153 Leo Kellenaers
310754 Wies Keyzers
150154 Harrie Lemmen
131253 Bertha Linders
220354 José Linders
170854 Jan van Ooyen
171153 Mariet Peeters
040854 Gerrie Peters
301153 Tiny van Rens
181253 Tiny van de Rijdt
120554 Maria Saris
041253 Frans Schattevoet
070954 Willie Schutte
050254 Gerrie van der Sterren
261253 Gerrie Verheyen
140154 Trees Vervoort
130654 Nellie Wagemans
251053 Tony Wagemans
050254 Hanny Willems
020954 Lidy Wijnen
290854 Gerrie Zanders
300554 Nellie Zanders

1961
181054 Annie Aerts
180755 Thijs Aerts
230155 Marijke Boumans
131154 Harrie Bouten
240855 Johan Bouten
010655 Nellie Bouten
221254 Paul Buyssen
020855 Sjaak Coenen
050855 Pieter van Daal
211254 Harrie Driessen
100955 Truus Driessen
230955 Sjannie Geurts
120455 Karel Giesberts
041054 Leo Hagens
050155 André van Helden
160555 Annie van Helden
200655 Friedje van Helden
310855 Mariet van Helden
271154 Theo Huys
210555 Truus Huys
131054 Ria Janssen
231054 Jos Jaworski
280655 Jan Kellenaers
220555 Gerda Kuijpers
180455 Bertha Lemmen
150755 Toon Lemmen
241154 Tonnie Leupers
170855 Henkie Linders
071254 Jan Maes
150655 Jan Maes
160955 Harrie Nellen
281254 Jan Peeters
151154 Dientje Pijpers
190655 Annie Saris
131154 Piet Schobers 
020555 Peter Snellen 
161254 Gerrie Stappers 
030155 Rikie Stappers 
221254 Annet van der Sterren 
070455 Corrie van der Sterren 
010655 Gerrie van der Sterren 
251154 Antoon Wagemans 
301154 Gerda Wagemans 
240655 Jan Wagemans 
170155 Martien Willems 
100355 Karel Wijnhoven

1962
220956 Tinie Aerts
141055 Marietje Aerts
131155 Wim Arts 
110356 Gerrie Bouten

180856 Jantje Bouten 
111255 Leo Buyssen
100956 Willie Buyssen 
200756 Peter Coppers
200756 Hans Derks
120955 Jos van Deijnen 
160156 Christien Dijckmans 
140256 Wiel Driessen 
050956 Hans Geurts 
110456 Frans Hanssen 
070556 Annie van Helden 
020656 Pieter van Helden 
160855 Corrie Henraath 
121055 Margrietje Hesen 
210956 Theo Hesen 
150856 Hans Hezen 
080156 Nellie Huys 
080456 Willie Huys 
040656 Johnny Kellenaers 
170956 Ria Kellenaers 
310156 Jan Kleuskens 
160956 Thijs Kuijpers 
130956 Nellie Lemmen 
020756 Sjaak Leupers 
130256 Piet Linders 
220356 Gerrie Mooren 
310556 Nellie Peeters
100556 Jos Peters 
240156 Chris van Rens 
220756 Franka Stappers
090456 Harrie Stappers 
090756 Netje van der Sterren 
240756 Jos Wagemans 
240756 Peter Wagemans
120956 Toon Wagemans 
250456 José Willems
240256 Theo Willems 
240554 Hans Wijnhoven 
140856 Ria Wijnhoven 
280156 Annie Zanders 
221256 Marietje Zanders
––––––
050954 Gradus Henraath
240854 Rikie Mooren

1963
190457 Nellie Aerts
090457 Ria van Berlo 
050757 Johnny Boumans 
270457 Annie Bouten 
251156 Ans Coenen 
221157 Gerda Coppers 
020357 Jan Coppers
100557 Liesbeth Dings
240257 Nellie Geurts 
100457 Truus Hanssen 
130357 Carla van Helden 
020157 Hennie van Helden 
270357 Leo van Helden 
241156 Ria van Helden
180857 Wilma Hendriks 
110157 Henk Hermans 
260857 Johnny Hesen
200757 Annelies Huys 
110957 Annie Huys 
131256 Jeanny Huys 
150957 Jopie Huys 
060857 Harrie Janssen 
051056 Triny Kellenaers 
021256 Gertje Keysers 
141156 Rietje Keysers 
010257 Thijs Kuijpers
100957 Martien Lemmen 
070757 Hans Lenssen 
210357 Henk Lenssen 
210857 Henk Linders
290457 Jac Linders 
150257 Trix Reinders 
120657 Margriet van Rens 
181256 Ben van der Sterren 
260657 Jan van der Sterren 
070356 Peter Willems 
020857 José Zanders 
300554 Nellie Zanders

1964
250958 Jan Achten
100258 Jos Achten
290458 Peter Bouten 
261057 Karel Buyssen
240258 Rikie Buyssen 
290658 Johnny Coppers 
180258 Hanny Cox

Voorste rij: Theo Huys, Jan van Ooyen, Jan Maes, ?, Thijs Aerts, Peter Snel-
len, Gerry Peeters; tweede rij: Martien Willems, Karel Wijnhoven, Karel 
Giesberts, Friedje van Helden, Jan Kellenaers, Harry Lemmen; achterste 
rij: Jan Peeters, Pieter van Daal, Louis Huys, Gerrie Stappers, Jos Jawors-
ki, André van Helden, Gerry Kellenaers, Harrie Driessen; (foto klas 3, 
1964)

Voorste rij: Joke Kellenaers, Hans Derks, Marleen Hermans, Peter Geurts; 
staande: Ans Achten, Pieter Snellen, Martien Dijckmans, Antoinette Kuij-
pers, Gradus Henraath, Gerda Willems, Ans Lemmen, Huub v.d. Sterren, 
Peter Versleijen, Geert Kleuskens, juffrouw Janssen; (foto klas 1-2; 1967)

Voorste rij: Petra Heldens, Gertie Bertrams, Miriam Hesen, Triny Hen-
raath, Gerda Schutte, Petra Versteegen, Nina Heidens; middelste rij: Thea 
Peeters, Jacqueline van Helden, Twan Keijsers, Rikie Henraath, Anita 
Huys, Vera Dings, Geert Mooren, Cor Janssen, Richard Billekens; achterste 
rij: Gertie Kleuskens, Rinie Derks, Jacqueline Hesen, Truus Kuijpers, Bart 
van Rens, Peter Arts, Ank van Rens, Ellie Lenssen; juffrouw Janssen; (foto 
klas 1; 1971)



52

011157 Henk Cox
250858 Marianne Cox
061257 Annemie van Daal
270958 Gerrie Derks
250758 Mieke Dings
250358 Martien Dijckmans 
140458 Harrie Francken 
241057 Jeanette Giesberts 
130758 Johnny Hanssen 
111157 Gerrie van Helden 
060958 Jackie van Helden 
130758 Mientje van Helden 
250758 Theo Hezen
020558 Jan Hoeymakers 
130758 Jeanny Hourssen 
270458 Marietje Huys 
140558 Jackie Janssen 
170358 Annie Jaworski 
270258 Joke Kellenaers 
110658 Lizette Kellenaers 
260158 Mary Kellenaers 
221057 Yvonne Kellenaers 
190458 Harrie Keysers 
100858 Annie Kuijpers 
100858 Wiesje Kuijpers 
101257 Antonet Kuijpers 
070158 Marietje Lemmen 
310158 Rikie Lemmen 
190958 Ans Lemmen 
010858 Martien Maes 
290858 Ria Maes 
280758 Lambert Mooren
201157 Peter Peeters 
261257 Wim Pijpers 
050758 Johan Reinders 
241057 Ans Schobers 
210258 Willie Smits
051057 Peter Stappers 
260958 Toos Stappers 
200358 Jackie van der Sterren 
010558 Jan Verlinden 
040258 Nellie Wagemans 
130558 Bert Willems 
191257 Gerda Willems
100358 Harrie Willems 
200158 Martien Wijnhoven
––––––
050657 Mary Munckhof

1965
040759 Fons Buyssen
260259 Jacky Craenmehr
060559 Petra Coenen
020559 Mariëtte Cox 
040359 Thea Driessen 
051158 Nellie Geurts
100359 Martin Hesen 
280659 Petra Hesen 
170459 Martin van Helden
250359 Nellie van Helden 
211058 Jan Huys 
151158 Ineke Kleuskens 
230459 Tonnie Lemmen 
271258 Thijs Lenssen
051058 Nellie Linders 
220559 Annie Peeters 
080959 Jan van Reris 
210959 Riekie Saris 
291158 Dientje Schattevoet 
311258 Piet Schobers 
011258 Gerda van der Sterren 
300959 Nellie van der Sterren
201158 Gerrie Versieyen 
151859 Theo Willems 
140359 Gerrie Wagemans 
110159 Johnny Zanders 
190359 Toine Zanders

1966
291159 Annie Achten
031259 Mathie Achten
221159 Martin Arts
171059 Truusje Arts
290160 Jaqueline Bouten
080960 Marjo Coppus
140560 Marijke Derks
150460 Theo Derks
081159 Franka Dings
101059 Willie Dijckmans
070460 Karel Donders
080860 Wilma Ernst
300860 Gerda Geurts
140360 Peter Geurts

140260 Yvonne Giesberts
150260 Hans Haegens
200660 Nellie van Helden
120760 Marjo Hermans
130860 Marleentje Hermans
160960 Ansje Hezen
081059 Harrie Hezen
200660 Hettie Hezen
010960 Jan Hezen
140860 Peter Hezen
070160 Herbert Janssen
040860 Joke Kellenaers
071259 Thijs Kleuskens
031259 Mientje Kuijpers
081159 Jackie Lemmen
220960 Johnnie Lemmen
020260 Annie Lenssen
100160 Piet Lenssen
030760 Gerda Mooren
040360 Willie Peeters
090560 Jan Pouwels
150460 André Reinders
260760 Rudie Schattevoet
190360 Leo Schobers
020460 Pieter Snellen
150160 Gerrie Stappers
310360 Jan van der Sterren
030360 Jos van der Sterren
010360 Theo van der Sterren
040460 Ton Verlinden
090460 Peter Versleyen
211259 Mariet Verstraeten
291059 Harrie Wagemans
260560 Piet Wagemans
161259 Thea Willems
070460 Corrie Wijnhoven
241059 Martien Wijnhoven
250360 Peter Zanders
––––––
270259 Aadje Ernst
070259 Elly Pouwels
240259 Angela Scheffers
161257 Ria Pouwels

1967
260261 Katinka Achten
040461 Jan Arts
130461 Inge Beeren
220661 Peter Bertrams
270761 Marianne Bouten
131260 Geertje Buijssen
301260 Marianne Buyssen
211160 Dorothé Cox
081260 Gert Cox
110561 Marie-José Dings
251160 Gerrie Driessen
150761 Leo Everaerts
280961 Hannie Francken
040461 Harrie Geurts
040360 Jan-Willem Gootzen
091160 Marlies van Helden
181260 Thea Hendriks
310861 Elsje Hermans
310861 Petra Hermans
301060 Twannie Huijs
310860 Koosje Henraeth
270461 Martin Hegger
070161 Gerry Janssen
300861 Geert Kleuskens
080961 Hans Kleuskens
051060 Wilma Kleuskens
070361 Jan Lenssen
201160 Peter Lenssen
301060 Jac van Ooyen
200261 Jos Peeters
280861 André van Rens
081060 Kitty van Rens
261160 Elle Saris
261160 Johnny Saris
010361 Nellie Stappers
020261 Freddie van der Sterren
270661 Rietje Schobers
120461 Johnny Snellen
100461 Mary Timmermans
280461 Chris Verlinden
240161 Petra Verstraten
110661 Jos Willems
941160 Peter Willems
090261 Annemie Wijnhoven
250361 Peter Zanders
120261 Frans Zanders
250761 Willie Zanders

Voorste rij: Jac. van Helden, Theo Derks, Peter Geurts, André Reinders, 
Leo Schobers, Jan Hesen, Ger Hegger, Jos v.d. Sterren; achterste rij: Jac. 
Lemmen, Thijs Kleuskens, Wil Dijckmans, John Lemmen, Martien  
Wijnhoven, Ton Verlinden, Martien van Helden, Piet Henraath, Martien 
Arts, Jan van Rens, Peter Versleijen; (foto klas 3; 1969)

Voorste rij: Joke Kellenaers, Marianne Saris, Leo Everaerts, Wim Mooren, 
Geert Saris, Gerard Lemmen; middelste rij: Nellie Stappers, Tonia van Hel-
den, Marianne Bouten, Willie Zanders, Peter Bertrams, Mariëtte Willems, 
Chris Verlinden, Gerrie Driessen; achterste rij: Ans Kleuskens, Gerrie 
Janssen, Pieter Snellen, Jan- Willem Gootzen, Jos Peters, Henk Achten, Jos 
Verheijen, Twannie Huys, Ria Willems, Peter Mooren, meester Hesen; (foto 
klas 3-4, .1970)

Voorste rij: Koos Henraath, Frans Zanders, John Saris, Chris Verlinden, 
Bart Eveaerts, Katinka Achten, Tiny Aerts; middelste rij: Theis Gootzen, 
Christian Lemmen, Marlies Scheres, Eline Reinders, Jacqueline Peeters, 
Anja Bouten, Marie-José Dings, Marianne Buyssen, Wilma Kleuskens, Riet 
Schobers, Thea Hendriks; achterste rij: Martien van der Sterren, Willy 
Spreeuwenberg, Geert Buyssen, Jan Lenssen, Jac. Kuijpers, Peter Zanders, 
Peter Lenssen, Martien Wagemans, meester Hesen; (foto klas 3-4; 1971)
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1968
060262 Henk Achten
150662 Tinie Aerts
120462 Rudi Beeren
180862 Christianne Bertrams
270962 Anja Bouten
191061 Theo Donders
250562 Bartje Everaerds
220962 Theis Gootzen
030662 Mientje Hegger
130262 Truusje van Helden
150162 Tonie van Helden
110562 Marijke Huys
110462 Irene Jaworski
020362 Anita Kellenaers
011261 Ans Kleuskens
220162 Jackie Kuijpers
281061 Christianne Lemmen
270662 Gerard Lemmen
240262 Harrie Lemmen
101161 Thijs Lenssen
090462 Peter Mooren
200162 Wim Mooren
270762 Jacqueline Peeters
060962 Eline Reinders
250662 Corrien van Rens
150562 Geert Saris
220762 Marianne Saris
011061 Marlies Scheres
020762 Anja Schutte
191161 Willie Spreeuwenberg
020962 Ria Stappers
191161 Martin van der Sterren
290562 Wilma van der Sterren
100462 Angelien Timmermans
191261 Elsje Verheijen
271261 Jos Verheijen
300962 Ellie Verlinden
280762 Martin Wagemans
140562 Mariëtte Willems
160862 Ria Willems
––––––
190457 Harrie Scheffers

1969
240863 René Achten
100863 Wilma Arts
250663 Roel Beeren
080163 Dorrie Buyssen
190163 Marcel Buyssen
240163 José Dijckmans
090463 Twannie Geerarts
130263 Peter Geurts
030763 Wiely Hegger
040563 Ans van Helden
080963 Mia van Helden
250963 Wilma van Helden
230163 Annemie Hendriks
251262 Harrie Hendriks
060963 Yvonne Hermans
040663 Geert Hesen
151262 Gert Hesen
151262 Mathie Hesen
091162 Anita Huyssen
110563 Peter Kellenaers
180563 Mariet Kleuskens
030563 Wim Kleuskens
070163 Ans Kuijpers
181062 Henriëtte Lemmen
131262 Truus Lenssen
281262 Wieke Maris
110363 Martien Peeters
010563 Gerrie van Rens
151262 Henriëtte Saris
100763 Jan Saris
170263 Jan Schattevoet
061262 Bart Schobers
300563 Henk van der Sterren
200563 Peter van der Sterren
150963 Johnny Verhaegh
260363 Marissa Versleyen
161162 Lia Verstraaten
101162 Hans Willems
290363 Lea Zanders
––––––
280261 Tinie Verrijdt

1970
050264 José Aerts
250464 Mart Baltessen
100964 Benny Bouten
261163 Paul Bouten

170964 Guus Buyssen
091263 Willie Craenmehr
041263 Sjerke Dings
050164 Jac Geurts
220464 Pieter Gootzen
240964 Marleen Hendriks
240564 Rikie Henraath
300664 Geert Hesen
030964 Johnny Hesen
030264 Marianne Hesen
070464 Ireen Huys 
140464 Yvonne Huyssen 
200764 Andra Kellenaers 
140164 Anita Kluskens 
090664 Pieter Kuijpers 
191063 Jos Lemmen 
200864 Gerrie Lenssen 
270364 Willy Lenssen 
100564 Petra van Maris 
310164 Leo Mooren 
010264 André van Rens 
240864 Harm van Rens 
270264 Peter Scheres 
200664 André Snellen 
271263 Theo Stappers 
190264 Paul van der Sterren 
121265 Trees van der Sterren 
160464 Thijs Verlinden 
080264 Martin Verstraaten 
151065 Anja Willems 
110464 Jac Zanders
––––––
170862 Johnny van Helden

1971
190765 Peter Arts
010465 Gertie Bertrams
270565 Richard Billekens
231264 Rini Derks
230865 Vera Dings
010465 Marjo Hanssen
080465 Jacqueline van Helden
150565 Nina Heidens
040665 Petra Heidens
240765 Triny Henraath
071064 Jacqueline Hesen
220665 Mirjam Hesen
081264 Anita Huys
300365 Corrie Janssen
060865 Twanny Keijsers
060765 Gertje Kleuskens
281164 Truus Kuijpers
150265 Elly Lenssen
250465 Geert Mooren
120765 Thea Peeters
190465 Anky van Rens
190465 Bart van Rens
061164 Gerda Schutte
070465 Huub van der Sterren 
290665 Petra Verstegen

1972
140366 Géke Baltessen
281065 Mariëlle Beelen
140266 Sjaak Bertrams
030766 Harold Billekens
311065 Bernadette Cornelissen
131065 Ingrid Cox
020466 Lissete Donders
300166 Mario Geerarts
100766 Gonnie Geurtjens
050466 Theo Haegens
290466 Jos Hegger
190166 Marcel van Helden
051265 Wilbert van Helden
160666 Wim Heldens
170366 Peter Hendriks
181065 Annemarie Hesen
010266 Mirian Hesen
170566 Gerrie Kellenaers
301265 Peter Kellenaers
050666 Wilma van Maris
020766 Walter v.d. Nieuwboer
310366 Henk Peeters
280166 Mattie Reinders
210666 Peter van de Rijdt
100666 Jacqueline Scheres
140266 Paul Schobers
030266 Lia Stappers
010566 Carin Timmermans
110966 Peter Verrijdt
170366 Johny Verstraaten
251165 Marjo Verstraaten

Voorste rij: Nelly van Helden, Diny Schattevoet, Nelly Linders, Peter Bou-
ten; achterste rij: Ria Maes, Juffrouw Postel, Bert Willems, Ger van Helden, 
Ton Lemmen, Harrie Willems, Jac. v.d. Sterren; (foto klas 6; 1971)

Voorste rij (gehurkt): Harrie Lemmen, Johnny van Helden, Ria Stappers, 
Christianne Bertrams, Mientje Hegger, Bart Everaerts, Jacqueline Peeters, 
Eline Reinders, Christian Lemmen, Tiny Aerts; tweede rij (geknield): John 
Snellen, Wil Spreeuwenberg, Jos Willems, Nettie Stappers, Truus van Hel-
den, Martin Wagemans, Angelien Timmermans, Anja Bouten, Jac. Kuijpers; 
achterste rij: Ellie Verlinden, Els Verheijen, meester Verheijen, Theo Don-
ders, Anja Schutte, Martien v.d. Sterren, Theis Gootzen, Jan Arts, Geert 
Kleuskens, Marlies Scheres, Anita Kellenaers, Tiny Verrijdt, Wilma v.d. Ster-
ren; (foto klas 4; 1972)

Voorste rij (gehurkt): André Reinders, Herbert Janssen, Jan van Rens, Gert 
Geurts, Ans Hesen, Mariet Verstraaten, Truus Aerts; middelste rij: Jan He-
sen, Will Dijckmans, Hans Haegens, Piet Lenssen, Piet Wagemans, Franka 
Dings; achterste rij: Theo van der Sterren, Mat Achten, Peter Versleijen, 
Marjo Hermans, Jos van der Sterren, Jacqueline Bouten, Marjo Coppus, 
meester Wijnen, Thea Willems; (foto klas 6; 1972)
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140866 Mariëlle Wagemans
270766 Jacques Wijnands
050563 Ingrid Kurver
160561 Jos Kurver

1973
240267 Franky Everaerts
011266 Mariëlle Geurts
210767 Willem Heldens
261166 Paul Hesen
201166 Mathie Janssen
030567 Roger Janssen
161266 Twanny Kluskens
170966 Paul Kurver
060267 Thea Lenssen
221166 Eric Mooren
120467 Dorientje Peeters
141166 Johan van Rens
170567 René Stappers
121066 Frank van der Sterren
300467 Petra Twaalfhoven
280567 Jeroen Wijnen
––––––
110664 Annemarie van Nuenen
270766 Eric-Jan van Nuenen

1974
191067 Robin Achten
150768 Peter Bouten
190568 Yolanda van Dooren
060468 Peter Driessen
070168 Erik Geurts
300468 Ireen van Helden
150968 Henriëtte van Helden
211067 Monique van Helden
220268 Peter Henraath
160668 Dirk Hesen
010268 Jaqueline Hesen
080668 Marlie Hesen
100768 Peter Kellenaers
291167 Marc Keijsers
130768 Kittie Kluskens
130168 Marieta Kurver
240468 Mark Lenssen
220868 Antoon Mooren
230868 Francientje Peeters
180968 Tonnie van Rens
290568 Jackie Schobers
160568 Jolanda van Stratum
070568 Andrew Tros
311267 Bartje Verstraaten
230168 Diana Zanders
––––––
140265 Annemieke Alaerds
210267 Marlies Alaerds
110265 Marcel van Rengs
310863 Miriam van Rengs

1975
170769 Lilian Baltessen
240969 Robert Bouten
181169 Edwin Coppers
041068 Frankie Cornelissen
180269 Gaby Dings
070169 Manuela Geerarts
261068 Ingrid Geurtjens
240469 Helmie Haegens
081268 Rita Heldens
010569 Johny Hermans
080369 Johan Hesen
230169 Leon Hesen
101068 Marc Heuvelmans
050669 Annet Heyer
211068 Mariëlle Holtackers
151168 Karin Kellenaers
060169 Peter Kellenaers
100168 Tonnie Keijsers
020269 Gertie Kluskens
210269 Monique van Rens
121168 Gertie van de Rijdt
160569 Ingrid Saris
121168 Ronnie van der Sterren
060469 Karin van Stratum
240169 Marc Tillemans
210969 Dennis Tros
091068 Kees Twaalfhoven
270269 Erik Verdellen
281268 Gerrie Verstegen
301268 Lisette van Zeijst

1976
310570 Petra Alaerds
051169 Wilbert Beelen
181169 Monique Dekkers
290470 Frank Driessen
280970 Marjo Faessen
151069 Angelique Hanegraaf
301069 Agnes van Helden
040870 Angelica van Helden
180869 Ardie van Helden
241069 Henriëtte van Helden
250770 Anton Hendriks
061069 Sijntje Henraath
101069 Diana Hermans
060570 Inge Jenniskens
290470 Hendriaan Kellenaers
241169 Lisette Kuijpers
030170 Rob Linders
101169 Tonnie Linders
080370 Leon Manders
190669 Jolanda van Ooyen
260970 Helmy Raedts
200270 Yvonne van Rens
281169 Janet Smits
210970 Catiana Timmermans
140770 Ruud Twaalfhoven
020769 Lean Verlinden
300870 Mieke Vingerhoets
010270 Twannie Willems
180370 Ellen Wijnen
130965 Peter Schattevoet

1977
200371 Erik Arts
210771 Petro Derix
170271 Dorris van Dijck
261170 Freddy Dijkmans
250271 Belinda van Dooren
221270 Karin Geerarts
190471 Patrick Hanegraaf
020571 René van Helden
230571 Jacky Heldens
130771 Miranda Hermans
110171 William Hermans
080271 Peter Hesen
160171 Marcel Heyer
051070 Edwin Hofmans
020171 Gertie Holtackers
190971 Mark Hoogewerf
300771 Sandy van Issum
100271 Maaike Janssen
050371 Jacqueline Kellenaers
040271 Francien Kluskens
070971 Wendy Linders
311070 Eric Niessen
130371 Marcel Peeters
031070 Mattij Peeters
170271 Angelique Saris
240671 Miranda Saris
270171 Patrick Saris
070171 Marc van der Sterren
120671 Margery Verheijen
270371 Petra Verstraaten
030971 Marloes Vingerhoets
––––––
060868 Leon Derks
291168 Miranda Janssen
261069 Frank van der Sterren

1978
040472 Gerben Alaerds
210672 Sandra Beelen
271071 Karin Coppers
281071 Monique van Helden
110972 Manolita Hendriks
240272 Johnny Hofmans
080772 Yvonne Janssen
130972 Anouschka Kellenaers
030672 Loek Kleuskens
101171 Raymond Knops
120272 Sonja Leupers
020372 Richard Linders
270972 Barbara Peters
230872 Peter Peeters
160272 Luc van Rens
230672 Nicole van Rens
060272 Pieter van de Rijdt
160871 Theo Smits
220372 Janine Tillemans
071271 Arjan Versteegen
051071 Stijn Brinkman
180969 Petra Faasen

Voorste rij (op de grond): Pieter v.d. Rijdt, Marcel Peeters, Johnny Hof-
mans, Loek Kleuskens, Janine Tillemans; tweede rij (zittend op stoel): Ni-
cole van Rens, meester Hesen, Miranda Hermans, Raymond Knops, 
Anouschka Kellenaers, Arjan Versteegen, William Hermans; achteraan 
(staande): Mattie Peeters, Sandra Beelen, Jacky Heldens, Gerben Alaerds, 
Karin Coppers, René van Helden, Sonja Leupers, Monique van Helden en 
Wil Janssen; (foto klas 3; 1980)

Voorste rij (op de grond): Erick Boots, Dorrit Saris, Machiel Peters, Roel 
Backus, Petrie Raedts, Marieke Saris, Rob Groenen; tweede rij (zittend op 
stoel): Rio Hendriks, Julian van Houtum, Mieke van Rens, Thomas Mittel-
meyer, Marc Verdellen, juffrouw Janssen, Freddy Derix; achteraan (staan-
de): Cristel Saris, Ad Vingerhoets, Ronnie Versteegen, Nicole Saris, Els 
Manders en Linda Heuvelmans; (foto klas 1; 1980)

250870 Leon van Enckevort 
280871 Nicole van Enckevort 
090971 Will Janssen

1979
220173 Wim Alaerds
110973 Armand Billekens
201072 Francois Billekens
080373 Nancy van Dijck
260673 Tim Faasen
200673 Johan Geerarts
140273 Johnny Geerarts
081172 Cindy Geurts
230873 Nancy Geurts
200273 Bart Giesbers
290773 Lianne Hoeymakers
111072 Christel Hofmans
220273 Edith Jacobs
100973 Ilse Jenniskens
140672 Angelique Kellenaers
030373 Johnny Kluskens
110373 Richard Niessen
170173 Lucy Saris
261072 Roy Spreeuwenberg
200173 Glenn van Stipdonk
191172 William Verdellen
210673 Arjen van Zeijst

––––––
091269 Susan Linders 
171170 Christel Wagemans 
261067 Jan-Willem v.d. Waterlaat

1980
170674 Roel Backus
020374 Erick Boots
150274 Freddy Derix
311073 Rob Groenen
150374 Rio Hendriks
270674 Linda Heuvelmans
050974 Julian van Houtum
120474 Els Manders
181173 Thomas Mittelmeijer
090474 Machiel Peters
050674 Petrie Raedts
180774 Mieke van Rens
251073 Cristel Saris
130574 Dorrit Saris
120974 Marieke Saris
270574 Nicole Saris
220874 Mark Verdellen
300374 Ronnie Versteegen
280574 Adje Vingerhoets
––––––
081272 Angelique Peeters
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Noten
1) P. J. Jenniskens O.F.M., Sociaal-historische notities over het kerkdorp Meterik-Horst; Jaarboek 1964 van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg, Maas-

tricht 1964; bladzij 27-78. 
2) W. van Mulken, Inventaris van de archieven der Gemeente Horst 1579-1939; Dienst Inspectie der Archieven in Limburg, Maastricht 1977; nummer 328 (hier 

verder aangeduid als: GAH gevolgd door het nummer van de inventaris). De bedoelde brief zelf heb ik niet gevonden.
3) GAH 328; de ”school in het Dorp” is de in 1921 gebouwde Weisterbeekschool.
4) GAH 329. 
5) GAH 329.
6) GAH 329.
7) Mr. T. J. van Rensch, Inventaris der archieven van de parochie St. Lambertus te Horst; nummer 340: akte van overdracht uit overeenkomst van ruil, gepasseerd 

voor notaris L. J.M.C. Esser te Horst, van het perceel Sectie D, no. 3063, 3064 en 3065, toebehorend aan Jacob Lemmen, 23 januari 1930; nummer 368: brief 
van 10 mei 1930, het kerkbestuur vermeldt de toestemming d.d. 28 oktober 1929 van de bisschop voor bovengenoemde ruilovereenkomst en vraagt nu toestem-
ming om ongeveer 20 aren hiervan voor f 725,- aan de Congregatie ”De Bisweide” te Grubbenvorst te mogen verkopen, opdat deze aldaar een ”RK. Bijzon-
dere Meisjesschool” kan bouwen. De bisschop en twee leden van het kapittel tekenen de brief voor ”gezien en goedgekeurd”. Cursivering van mij, G.V.

8) In het archief van de parochie St. Hubertus van Hegelsom bevindt zich een register (formaat 16x25 cm) waarin de pastoors feiten en gebeurtenissen uit het 
parochieleven hebben opgetekend. Pastoor, toen nog rector, L. Debije begon vrij kort nadat hij in november 1933 de nieuwe pastorie gingbewonen, te schrijven. 
Op het etiket schreef hij: Chroniek v.h. Rectoraat Hegelsom; hier verder aangeduid als: Kroniek gevolgd door het nummer van de bladzij. De kroniek is vooral 
interessant voor het ontstaan van Hegelsom en voor de latere tijd vanwege de persoonlijke kleur die de achtereenvolgende pastoors aan de feiten meegaven. Het 
register telt 112 pagina’s, en loopt van 1930 tot 1967. Het register beschrijft van bladzij l tot 4 de oprichting van de school.

9) GAH 4287 en 329. 
10) GAH 4287.
11) GAH 4287 en 329; cursivering van mij, G. V.
12) GAH 4287 en Kroniek blz. 3. 
13) GAH 329.
14) GAH 4287 (één omslag waarin de brieven van ”De Bisweide” en doorslagen van de uitgaande brieven van de gemeente). 
15) De Nieuwe Limburger 30 juni 1962 en 5 juni 1968.
16) GAH 4287 (bouwvergunning d.d. 8 april 1930; de bouwtekeningen ontbreken, maar die zijn wel aanwezig in archief van de school.
17) Archief Klooster ”De Bisweide” Grubbenvorst; één omslag met opschrift: ” School Horst-Hegelsom”, waarin zich bevinden: bouwtekening, brieven van de 

gemeente, begroting eerste inrichting en diverse andere losse stukken; deze omslag wordt hier verder aangeduid als: De Bisweide, Hegelsom.
18) De Bisweide, Hegelsom.
19) Kroniek blz. 4.
20) De Bisweide, Hegelsom.
21) GAH 344 en 4217-4253.
22) GAH 544.
23) GAH 544; ondanks de hogere uitkering hadden de twee openbare scholen last van beknibbeling op noodzakelijk geachte uitgaven. Het Griendtsveense school-

hoofd H.G. ter Voert heeft in deze jaren hierover enkele pamfletten laten drukken bij zijn schaakvriend H. van Lieshout in Horst.
24) GAH 345. 
25) GAH 329.
26) J.H.A. Mialaret, De Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Deel V De Provincie Limburg, Tweede Stuk Noord-Limburg; ‘s Gravenhage 

1937; bladzij 95.
27) GAH 329.
28) Kroniek blz. 4-12.
29) Bijzonderheden over de priester-dichter Jacques Schreurs en zijn ”Wielewalen” (een groep kinderen die met muziek en dans, declamatie en toneel voorstel-

lingen gaven om geld bij elkaar te brengen voor de H. Hartkerk te Sittard- Overhoven waar Pater Schreurs van 1924-1937 kapelaan was) in: Theresia Spanjaard, 
Jacques Schreurs, Missionaris van het H. Hart, Een waarachtig mens, priester en kunstenaar, Sittard z.j. (1977); uitgave in eigen beheer.

30) Kroniek blz. 16-26. Enkele andere hier in de Kroniek beschreven bijzonderheden, wil ik hierna toch nog even vermelden. In 1934 bracht de pater-kunstschilder 
Randag O.F.M, uit Amsterdam met Jan Vaessen uit Scheveningen de muurschilderingen aan. Er verschenen toen steigers in de kerk Het werk duurde van 16 
augustus tot eind oktober 1934. In 1942 schilderde Pater Randag op eterniet-platen de kruisweg, verder bracht hij toen pas de muurschilderingen boven de zij-
altaren en de doopkapel aan. De kosten hiervoor bedroegen f 2600,-. De pater werkte dus niet pro-deo. De pastoor kreeg ƒ 1200,- van vier milde gevers. De 
Kroniek vermeldt niet twee andere werken van Pater Randag: een groot olieverfschilderij voorstellende de kerk, dat zich op de pastorie bevindt en een H. 
Hartbeeld in witte zandsteen, dat in de school staat. In het privé-bezit van J.M. J. Wijnen bevinden zich ontwerptekeningen van de kruisweg. Op bladzij 47 van 
de Kroniek staat een beredeneerd overzicht van de muurschilderingen. Die in het schip waren bedoeld als prentenboek (biblia pauperum). 

31) Kroniek blz. 14 en 15.
32) Archief Klooster ”De Bisweide” te Grubbenvorst; een register bevattende gegevens over het onderwijzend personeel van de lagere scholen van Horst en Hegel-

som, die onder het beheer van de zusters Ursulinen van Grubbenvorst stonden. De pagina’s zijn niet genummerd. Achteraan staat de school van Hegelsom, 
totaal drie pagina’s.

33) Archief Parochie St. Hubertus Hegelsom, Akte van overdracht door het Zedelijke Lichaam Congregatie ”De Bisweide” te Grubbenvorst van het schoolgebouw, 
erf en open plaats, Sectie D no. 3873, alsmede alle tot die school behorende roerende goederen aan de R.K. Parochie St. Hubertus te Horst-Hegelsom. Het 
nieuwe schoolbestuur verplicht zich om de onderwijzers in gelijke betrekking te benoemen en overname van de waarborgsom vóór l december 1938. De akte 
is op 30 september 1938 gepasseerd voor notaris H.G.A.B. Holtus te Horst. l   

34) Kroniek blz. 14 en 15. 
35) GAH 329.
36) GAH. Dynamisch archief, School Hegelsom; brieven d.d. 2-1-1941, 8-4-1942 en 20-10-1942.
37) In 1936 was ”de heemkunde” het thema van de Onderwijzersdag te Roermond. De heemkunde kwam in een kwaad daglicht te staan toen nationaal-socialisten 

er hun Blut und Boden-theorie aan ophingen. Dat is jammer, omdat” Ons Heem” uitsluitend stoelt op het werk van mensen als de Belgische hoogleraar Ovide 
Decroly (1871-1932) die begrippen als ”belangstellingscentra” en ”het heem” hebben onderzocht en beschreven. 

38) Kroniek blz. 28; opbrengst van het fruit in 1939 was ƒ 80,- en in 1940 ƒ 369,-.
39) J.M. J. Wijnen (Hoofd van de school in Horst-Hegelsom), Groei naar een moderne school; tekeningen van J. Houwen; L.C.G. Malmberg, ” s Hertogenbosch, 

1955. Oplage 1000 exemplaren. Bij de uitgever uitverkocht. Het restant bevindt zich bij de auteur. Er zijn twee uitvoeringen, een ingenaaide en een gebonden. 
De gebonden uitgave heeft een donkerblauwe linnen omslag en daarover nog een lichtblauwe papieren omslag, die hetzelfde is als de omslag van de inge-
naaide editie. Het aantal genummerde pagina’ s bedraagt 79. De losse bijlage ”Illustratieve bij de levensgemeenschappen van de eerste leerkring” telt 15 pa-
gina’s. Formaat 19,3 bij 26,7 cm.

40) Zie ook Dagblad voor Noor d-Limburg, 23-6-1972: Een interview van Jan Derix met J. Wijnen bij zijn afscheid als schoolhoofd wegens pensionering. In de 
jaren zestig verscheen bij de uitgeverij Helmond en J.H. Kok (Kampen) de Realia-reeks (Ik en mijn omgeving, Mensen in de wereld, Nederland en de Neder-
landers), die werd samengesteld door een werkgroep onder leiding van J. C. van Gerven, een schoolhoofd te Valkenswaard. In die werkgroep zat ook de heer 
J.M. J. Wijnen. Enkele boeken uit die reeks (o. a. Mensen in de wereld) vermelden zijn naam als ”medewerker”. Van Gerven en Wijnen waren in de jaren 
vijftig allebei praktijkmedewerker van het Katholiek Pedagogisch Centrum en kenden elkaar goed. Helaas heeft de medewerking aan de Realiareeks van de 
kant van Wijnen niet lang geduurd. De voornaamste reden was dat Wijnen vanwege zijn veelzijdige aktiviteiten gewoon niet de tijd en de rust kon vinden die 
het schrijven van elk boek nu eenmaal vergt. Uit de Realia-reeks blijkt in ieder geval wel dat hij op de overige auteurs inspirerend heeft gewerkt. Veel uitgevers 
van schoolboeken, die hem benaderden, hebben hetzelfde ervaren.
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41) Het zogenaamde ”hekschoel halden” (haagschool houden: stiekem niet naar school gaan) was (vóór 1930) ook bij Hegelsomse kinderen niet onbekend. Om dit 
kwaad in de hele gemeente te bestrijden, nam de gemeenteraad van Horst in haar vergadering van 27 juni 1939 een verordening aan die slechts drie artikels 
telde. Artikel l machtigde de ambtenaren van de gemeentepolitie om leerplichtige kinderen ”die zij op (”of langs” werd doorgehaald, G. V.) den openbaren weg 
aantreffen, te brengen naar het hoofd der school, tot welker leerlingen de kinderen behooren.” Artikel 2 hield in dat dit niet gold voor kinderen die een geldige 
verlofkaart van het hoofd der school hadden en artikel 3 bepaalde de inwerkingtreding op 15 juli 1939. Of het kwaad hiermee afdoende bestreden werd, valt te 
betwijfelen. Er was een ”Commissie tot wering van het schoolverzuim”, waarvan de leden (raadsleden, schoolhoofden en dorpsnotabelen) door de gemeente-
raad werden benoemd. Misschien heeft men gehoopt op een preventieve uitwerking van de verordening. De dorpsveldwachter kon er in ieder geval niet mee 
uit de voeten. Zie GAH 345. 

 In artikel 24 der Leerplichtwet van 1969 staat: ”De politie is bevoegd een minderjarige, die zij onder schooltijd op een voor het publiek toegankelijke plaats 
aantreffen, te brengen naar het hoofd van de school waarop deze leerling is ingeschreven”. Cursivering van mij, G.V.

42) Kroniek blz. 18.
43) GAH 544.
44) Notulen Gemeenteraad 5 sept 1939; zie GAH 330.
45) GAH 2.07.351.53.
46) GAH, Dynamisch archief, School Hegelsom.
47) Bouwtekeningen, Bestek en voorwaarden; in Archief Lagere School Hegelsom.
48) GAH, Dynamisch archief, School Hegelsom.
49) GAH, Dynamisch archief, School Hegelsom.
50) Gemeente Horst, Gemeenteblad 1963, no. 91.
51) Gemeente Horst, Gemeenteblad 1963, no. 92.
52) Gemeente Horst, Gemeenteblad 1966, no. 60.
53) Gemeente Horst, Gemeenteblad 1963, no. 92.
54) Gemeente Horst, Gemeenteblad 1965, no. 93.
55) GAH 544.
56) GAH 330, zie ook 4257.
57) GAH 330.
58) GAH, Dynamisch archief, School Hegelsom.
59) Archief Lagere School Hegelsom; afschriften van 1945 tot heden.
60) Kroniek blz. 94-96.
61) Kroniek blz. 100.
62) Kroniek blz. 103 en 104; Op 3 mei 1959 ontving J.M. J. Wijnen de pauselijke onderscheiding ”Pro Ecclesia et Pontifice” vanwege ”zijn vele verdiensten voor 

de parochie Hegelsom”.
63) Dagblad voor Noord-Limburg 30-11-1979; Amateur-archeologen in Limburg, Catalogus tentoonstelling Bonefantenmuseum, Maastricht 1980, hierin: Rijke 

graven, bladzij 10 en 11; Bulletin KNOB, september 1980, Archeologisch Nieuws, bladzij 130-132: Hegelsom (Gemeente Horst) door W.J.H. Willems.
64) Dit register van ingeschreven leerlingen bevindt zich in het archief van de Lagere School van Hegelsom.
65) Prof.Dr. ThL.M. Thurlings, Prof.Dr. W.R. Heere en Prof.Dr. A. Oldendorff, Schets van de Sociaal-economische structuur van Noord-Limburg; Kamer van 

Koophandel en Fabrieken voor Noord-Limburg, Venlo 1958.
66) Uit de opmerking op bladzij 211 over ”een van de vormen van voortgezet dagonderwijs (excl. V.G.L.O.)” (cursivering van mij, G. V.) moetje volgens mij con-

cluderen dat de schrijvers het VGLO niet als een vorm van ”voortgezet onderwijs hebben beschouwd. Ze zeggen niet dat ze deze groep bij ”geen onderwijs” 
hebben ondergebracht. Wat hebben de schoolhoofden met deze leerlingen gedaan, want zij hebben de schrijvers de gegevens verstrekt.

67) GAH 464.
68) Kroniek blz. 58 en 59; cursivering van mij, G. V.
69) Zie ook: Dagblad voor Noord-Limburg 23-4-1979: Juffrouw Dien neemt afscheid in Hegelsom.
70) Kroniek blz. 106 en 107.
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