
 

 

Maastricht-Tongerseweg 1925 - Hoofdakteles 

Kweekschool-Tongerseweg-Maastricht  

 

 

 

 

 

Gelijkstelling van Openbaar Bijzonder Onderwijs in1920 zorgt voor enorme 

uitbreiding van de bijzondere scholen. 

De broeders verkrijgen de vereiste diploma´s voor onderwijzer, hoofdonderwijzer, 

leraar mulo en technische school. 

• stichting van nieuwe (eigen) scholen 

• ontwikkeling van leerboeken (methodes) voor de verschillende vakken. 



 

 

Maastricht-Tongerseweg-1958 

timmerwinkel 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIJ ROOMSCHEN 

ONDERWEG  

De congregatie sloot 

nauw aan bij de 

gebruiken van de 

devotioneel ingestelde 

19e eeuw en tot ver in 

de 20ste eeuw. En 

voegde daar nog een 

serie verplichte 

kloostergebeden aan 

toe. Teveel, zoals later 

bleek, en zeker voor 

een pastoraal-actieve 

congregatie. Maria devotie 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOE HET WAS: 

Dagrooster 

 

5.40: Angelus (Engel des Heren) 

5.45: Officie (Lauden)                    

6.00: meditatie 

6.30:  H. Mis 

7.00: dankzegging H. Communie 

7.10: Ontbijt (in stilte) met geestelijke lezing 

9.00 -  12.00: ieder aan zijn eigen bezigheden 

12.45: Bijzonder gewetensonderzoek 

             Angelus 

13.00: Middagmaal: tafelgebed vóór en na 

lezing uit “Navolging van Christus” 

en uit een ander geestelijk boek 

14.00 – 16.00: ieder aan zijn eigen bezigheden 

15.00 : Gebed van 3 uur 

16.30 : bezoek aan het Allerheiligste 

Kruisweg – rozenhoedje – litaniën – 

novenen                                     

 

              

18.00 : Officie (Vespers) 

18.15 : geestelijke lezing (ieder voor zich) 

18.30 :  Angelus (Engel des Heren) 

18.35 :  avondmaal: tafelgebed vóór en  

 na tafellezing 

20.00 :  Recreatie 

21.30 :  Officie: (Completen) 

21.45 :  nachtrust  



 

 

Den Haag 1945-Hongerwinter: 

op 15m hoog: wachten op vlieg-

tuigen die voedselpaketten 

uitwerpen 

Nijmegen 1944 

school in oorlogstijd 

Nijmegen 1944-  

verwoest broederklooster 

 

 

 

 

 

 

De Tweede wereldoorlog 

10 mei 1940: Duitsland bezet Nederland. Begin van 5 jaar onderdrukking    

Overleden broeders t.g.v. oorlogshandelingen: 

30-7-1941: Br. Edwin König sneuvelt bij Smolensk (Rusl.) 

14-3-1945: Br. Ov. Valentinus Merkx, verraden en gearresteerd  

 in Weert 21-7-1944,  

overleden in concentratiekamp Bergen-Belsen (D.) 

02-7-1945: Br. Valerius Perry overleden t.g.v. een  noodlottig ongeval 



 

 

 

Huizen en scholen in beslag genomen door de bezetter in de periode 1941-1944: 

Kweekschool, Maastricht – broederhuis, Schiedam - broederhuis te A´dam- West, Juvenaat 

en  Schippersschool, Zevenaar - Broederhuis en scholen, Bussum - Pensionaat, Amersfoort –

broederhuis, Helmond – broederhuis, Venlo -  Pensionaat, Weert - Internaat en broederhuis, 

Wehl 

Andere moeilijkheden: 

• In Amsterdam was een grote groep van onze kwekelingen die gevaar liep naar Duitsland 

gestuurd te worden om te werken in de oorlogsindustrie.  

Ze werden tijdelijk als broeder ingekleed. 

• In 1941 werd de jaarwedde van religieuzen-onderwijzers en onderwijzeressen  

met 40% verlaagd.  

• Vanuit Limburg werden in 1944 broeders geëvacueerd naar Friesland, waar ze nood-

gedwongen moesten blijven tot het einde van de oorlog.  

 

 

 

 

Hoe blij waren we toen het eindelijk 5 mei 1945 werd en de oorlog voorbij was. 

Roermond 1945 -binnenhalen 

van wortelen voor soep 

1945 evacuatie jongens:  slaapplaatsen 

in oude melkinrichting in Irnsum


