
 

 

kweekschool Tongerseweg, Maastricht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professionalisering 

Omdat er niet genoeg gekwalificeerde leerkrachten voorhanden waren, besloot 

het bestuur van de congregatie in 1853 de opleiding voor onderwijzer in eigen 

hand te nemen. De kwekeling gaf overdag les in school en ’s avonds kreeg 

hijzelf les voor het behalen van het onderwijzersdiploma.  

Toen het aantal kwekelingen sterk groeide, werd in 1894 een eigen kweek-

school opgericht voor de opleiding van broederonderwijzers. 

De titel van onze constituties: 

“God is liefde.” 

Liefde tot God en liefde tot de naaste 

is de fundamentele reden voor onze 

levenskeuze en voor de manier, 

waarop we dingen doen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderwijsmethodes 

In de bloeiperiode van 1900 tot 1960 waren de broeders bekend om de hoge 

kwaliteit van hun onderwijs en de didactisch verantwoorde schoolboeken die 

uitgegeven werden bij Malmberg.  

Vanaf het begin heeft de Congregatie eigen lesmateriaal ontwikkeld. 



 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolstrijd en 

gelijkstelling 

Nederlandse katholieken 

waren lang een gedis-

crimineerde minderheid. 

Pas door de Franse 

Revolutie (1789) veran-

derde de situatie: ook in 

Nederland werden Franse 

idealen als een ‘scheiding 

van kerk en staat’ en 

‘vrijheid van religie’ in de 

grondwet opgenomen. Dit 

betekende dat de katho-

lieken aanspraak konden 

maken op gelijke rechten. 

Katholieken organiseerden zich in politieke 

partijen, in verenigingen en sportclubs.  

Er ontstond een sterke, trotse ‘zuil.  

Pas toen de strijd in 1917 gewonnen was,  

waren katholieken formeel in alles gelijk aan 

protestanten. De ‘emancipatie’ van de katholieken 

tot volwaardige Nederlanders was geslaagd. 



 

 

Naar een ontwerp van architect Faber gingen de 

bouwwerkzaamheden in het najaar van 1894 

van start. 

Al in 1896 konden de broeders De Beyart betrekken. 

De bouw was een prestatie vanformaat waarin ruim 

anderhalf miljoen handgevormde stenen werden 

verwerkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bouw van De Beyart  

Omstreeks 1890 was huisvesting aan de Bogaardenstraat en Capucijnengang te 

krap geworden. Het moederhuis vond een nieuwe plek in het verlaten klooster De 

Beyart, achter de bebouwing van de Brusselsestraat, dat voor dit doel werd aange- 

kocht. De broeders lieten de ruïnes voor het grootste deel afbreken om ruimte te 

creëren voor de nieuwe Beyart. 



 

 

de Beyart met aanbouw en Lidwina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gebouwen waren voor hun tijd ongekend modern. Zo was De Beyart geheel 

voorzien van centrale verwarming, stromend water en elektrische verlichting. 

Vooral dat laatste, nog geen twintig jaar na de uitvinding van de gloeilamp, was 

een noviteit in Maastricht. Een stroomnetwerk bestond in die tijd nog niet, zodat 

er in het gebouw een eigen elektrische centrale werd geïnstalleerd. In de loop der 

jaren groeiden de gebouwen van De Beyart mee met de gemeenschap. 

Allen voelen we ons gedragen 

door de apostolische geest die 

onze stichters bezielde. Dat is 

een band die ons samenbindt 

en onze gemeenschap 

versterkt. Omgekeerd geeft de 

gemeenschap de afzonderlijke 

broeders weer steun en 

inspiratie bij hun werk. 

uit de FIC constituties 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Christus vraagt van ons, dat wij 

ons toewijden aan de komst 

van het Rijk, het Rijk van 

"gerechtigheid, vrede en 

vreugde in de heilige Geest".  

Wij doen dit als lid van zijn 

kerk, die Hij bedoelde als een 

zuurdesem dat alles doordringt 

en als een krachtige kiem van 

eenheid, hoop en heil. 

  

uit de FIC constituties 

 


