
 

Deel 2 
 

November 1919 
Feest van St. Cathrien1 in aantocht. Fijn, ik mag meespelen. “De Koekepan.” Ook een leuk stuk. Miet c 

is de schoenmaker en ik z’n vrouw. Zus Startz is de loopjongen, Joop Donders de Dokter. Als de rol 
opgaat sta ik daar voor een tafel. (Het tooneel stelt een keuken voor!) en ben in een pot aan ’t 

roeren. Zus Startz is in een hoek schoenen aan ’t repareeren. Dan begin ik te zingen: 
 
“Jan kijk eens uit het raam, hoe laat is ’t op deze toren! 

Bazin, de klok is uit de stad en heeft haar tong verloren. 

Maar in mijn maag dat merk ik wel, 
slaat duidelijk de etensbel!” 
 
En dan zing ik nog wat en kluts eieren met meel onder elkaar, 
 
Daar komt m’n man de schoenmaker binnen. Och hij heeft en vieze jas en pet op. Groote schoenen 

aan, een rooden das om z’n hals en een paar dikke handschoenen aan (Zoo moet die d’r uitzien die 

Miet). 

Nou en dan heeft die ook honger. Ik kan den koek niet bakken want ik heb geen koekepan, en ik 

stuur den man (om) die bij de buurvrouw (te) leenen. Die wil dat niet doen en zegt: “Met een 

koekepan over straat loopen is geen mannewerk.””Pannekoeken eten, is wel mannenwerk, niet 

waar”. Moet ik dan weer zeggen: “En dan spreken we af wie het eerste woord zegt moet de 

koekepan gaan halen!” 
Nu zegt niemand wat en het word een pantomine! Och dat is zoo om te lachen. 

Mère Françoise studeert dat met ons in. Ik verheug me toch zoo! De Mère zegt ik kon goed spelen en 

mocht vast en zeker met het feest van de Rev. het volgend jaar een hoofdrol in het hééle groote stuk 

hebben. Ik heb ook in de koekepan de hoofdrol! 
 
Ben Zondag op het kasteel geweest! Hélène en haar gouvernante Mademoiselle Sas zijn me komen 
halen. Ik heb hun ook verteld van de Koekepan. Hélène zou graag komen kijken. Ik vraag eens aan 
Mère Clotje. Die zal wel niet neen zeggen hoop ik. 

Mr. De Graaf en Mevr. de Gravin zijn naar Evian2. Ik heb een mooie kaart gekregen. 
 
We zijn Zaterdag middag Trees Anny en ik op de koffer kamer geweest. We moesten de wasch op 

Salle de toilette uit deelen, het was juist aan onze beurt. Daarna moesten we weer den grooten zaal 

in, en onze kousen stoppen en linnegoed herstellen, en voetenbad nemen en biechten. Tenminsten 

als we wat moesten biechten. We waren pas verleden week geweest. 
 

We liepen Mère Thérèse vlug voor, en klommen achter op Salle de toilette, over de boisserie3 heen. 

We moesten dan op de deurklink staan, en toen die dikke Trees er op kwam (want die is dik) ging ze 

kapot. Trees kon van lachen niet meer verder. We trokken haar zoo veel mogelijk op, en gingen over 

dat eene stuk zolder naar de koffer zaal op. 

Daar mochten we feitelijk nooit komen! Goddank dat alle deuren open waren. We hebben daar 

reuze veel pret gehad. We hebben van het eene koffer op het andere gesprongen. En heel in een 

hoek vonden we 6 of zeven hoedendoozen! Daar waren pas hoeden in. Heelemaal met bloemen en 

zoo’n platte! Och jé. Precies vogelnesten, of zooiets. Dat zijn allemaal hoeden van toen de Mères in ’t 
 
 
1 

Het feest van de Heilige Catharina is op 25 november 
2 

bij het meer van Geneve 
3 

lambrisering 

 
© https://warsage.nl Pagina 1 



 

klooster gekomen zijn, voor jaren en jaren, en die ze toen op hadden. Dat meent Trees en Anny ook. 

We hebben ons alle drie een opgezet en een valies in de hand genomen. 
 

Opeens zagen we onder een groot doek, 

een wagentje waar lamme in komen te 

zitten of die iets aan de beenen hebben! 

Trees moest duwen en Anny en ik gingen 

er in zitten. Anny met een valies en den 

hoed op ’t eerste en ik op haar schoot. 

Trees reed overal tegen alle koffers op en 

door die schok vloog me de hoed af, en 

bleef onder het wiel, dat kleine wat 

vooraan. En toen viel ik met het valies en 

Anny boven op me, want de wagen was 

omgeslagen. Ik viel net op den rand van 

het valies juist boven m’n oog en ik kreeg daar naderhand een reuze buil. Maar het ergste was, toen 
de wagen boven op ons lag brulde ik nog van lachen Anny ook en Trees, die heeft in d’r … gedaan van 

lachen. Maar die Soeur Compôte (zeggen we tegen die Soeur die een mank beentje heeft4) kwam 
door dat spektakel eens kijken, die was daarnaast aan ’t poetsen. Och wat flauw van haar om Mère 

Thérèse te roepen en de deur zoolang te sluiten. En het Mos was woedend. Anny heeft een knol in 
haar kous als een vuist, en een blauwe knie. Nou we hadden alle drie een 5 voor de geheele …… 
(onleesbaar) deze week. En m’n buil boven oog dan! Nou daar ben ik naar Mère Jeanne (de 

ziekenzuster) voor geweest. Ik heb wat voor te koelen gekregen! 
 
Trees had dezen maand ook maandfeest. Mère Thérèse ook, maar die hebben we niet gefeliciteerd! 

Trees trakteerde! We hadden op de caroussel gefuifd. An Dassen, Anny en M. Ans waren er ook bij. 

Zuurtjes, chocolade nougatblokken en sinaasappelen. 

Twee maal zijn we vlug ieder op een cour moeten 

vluchten. Want Mère Augustine was in zicht. We waren 

om half 5 direct na ’t piano oefenen de cour op 

gevlogen. Mère Albertha was toch naar in de studie, en 

die wist toch niet waar we nu feitelijk zijn moesten, we 

konden best oefenen moeten voor St. Cathrien! Toen 

hebben we pas lol gehad. De derde keer toen we 

vluchten moesten, had ik precies m’n nougatblok 

begonnen. Nou ik deed den deksel dicht van de W.C. en 

ging er boven op zitten. Ik had die eene nougatblok al 

op en begon no 2 en ik hoorde maar niets. Zaten die 

anderen ook zoo lang te wachten. Ik deed de deur open 

en zag Mère Clotje loopen bidden, op en neer de 

speelplaats rond! Hemeltje lief. Ik wachte tot ze juist 

met den rug op me toe liep en toen op m’n teenen langs 

de muur, de galerie door, en daar moest ik me erg 

bukken want dat is alles glas, en een reuze lengte. 

Goddank had ze me niet gezien. 

In een galop de kleine trapjes op en de studiezaal in! Ik 

zat toch minstens een ¼ uur toen de rest de een na de 

andere kwam. O Heer, Mère Clotilde had hun gezien, en 

ze moesten vanavond de heele recreatie studeeren. 
 
 
4 

Soeur Agatha. 
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Nou dat is beslist zoo erg niet, ik ben er zoo vaak in gerend zonder juist alleen de schuld te hebben! 

2 Dec. 
Mama heeft geschreven. Een reuzen langen brief. Dat geloof ik graag, dat Mama kwaad is, ik had 

ook de groene kaart! We hadden ze alle drie. De Rose is het beste. Dan komt de blauwe. Dan de 

groene. Dan de gele en dan de witte! Nu had ik de groene. Dat was die Soeur Compôte en dat Mos 

schuld. Mama moest m’n blauw oog maar eens gezien hebben, dan zou ze toch zoo kwaad niet zijn. 

En nu heb ik nog wel voor St. Nicolaas een kiektoestel gevraagd. En nu moest ik Zondag de kaart naar 

huis sturen. Dat valt vreeselijk slecht. 

Trees haar Ma heeft ook al geschreven, en kwaad man. Anny zou maar daar blijven had haar Ma 

geschreven. Ze woont in Maastricht, ze mocht 5 Dec. naar huis en haar cadeautje zelf afhalen en 6 

Dec. weer s’avonds daar zijn. Trouwens dat mochten allemaal die van Maastr. Dat vond Anny niet 

zoo heel erg, hè neen, we zullen ons wel troosten. 
We hadden zooveel pret gehad met St. Cathrien. Het stuk was reusachtig goed gelukt. En om 10½ zijn 

we pas naar bed gegaan. 
 

Februari 1920 
Nu ben ik met de Paaschvacantie toch al een héél jaar in Eijsden. Reusachtig vliegen die maanden 

om! We hebben Zondag photo’s gemaak. Ik heb n.l. met St. Nicolaas, een fijn kiektoestel gekregen 

6x9 met alles was erbij moest zijn. Om te ontwikkelen enz. Ik ken er nog niets van. Zus Startz heeft 

ook een toestel, die kent een beetje meer er van. We mogen hier geen photo’s maken. Als ze het 

merken nemen ze het af!. 

Met Vastenavond is hier Foire. Middenvasten hebben we ook feest! We mogen verkleeden, en we 

dragen voor! 
 

Ik heb reuze angst! Gisteren ben ik met Anny, Trees en Teun in die piano chambrette 5geweest, waar 

de Gramophoon van Mère Clot staat! We hadden zoo graag gehad dat hij eens speelde! De Mères 

waren toch in de kapel! Eerst draaide Trees heel lang en hij ging niet. Toen ik en hij ging nog niet, 

daarna heeft Anny gedraaid en opeens sprong iets erin. Ik hoorde het héél duidelijk. God we zijn vlug 

weggegaan, en morgen is weer dansen, dan haalt ze meestal den gramophoon dat wij zelf niet altijd 

moeten spelen! O, als ze het weet! Wat zullen we straf krijgen. Ik zal dan Zondag over 8 dagen niet 

naar tante mogen gaan! 
 
Zus Startz is naar huis geweest, en heeft daar de kiekjes laten ontwikkelen. Ze zijn nogal leuk 

geworden. Op tennis hebben we verschillende genomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mieta Janssen d’r zus was er. En op één, zijn we op z’n Zondags met de witte bloesen. Anny M. Ans, 

An, en ik. 
 
5 

Pianokamertje 
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Mieta Janssen haar zus, is zoo vreeselijk aardig meisje. Ze heeft met ons tennis en Russ. gespeeld. Ze 

is vroeger ook hier op kostschool geweest. We hebben ook kiekjes gemaakt van de Maas, op 

wandeling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zus had het toestel …..meegenomen, en we hielden het om beurten vast. En dan bleven we een 

eindje achter en maakte het gauw. Goddank dat Soeur Laurence niets gemerkt heeft. Ze keek altijd 

zoo reuze verdacht dat we opeens meenden dat ze het gezien had! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© https://warsage.nl Pagina 4 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nu moet ik de kiekjes goed wegstoppen, … ze nemen Zus’ d’r toestel beslist af. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dat is Zus en ik sta er ook op . Voor het huis van die man die de stallen en alles in orde houdt. We 

zeggen allemaal Nonk Pie en Tante Fei tegen z’n vrouw. Hier korfballen we altijd. Dat is de cour 

extérieuze. 
 
Ook we vinden die cour zoo leuk, we gaan wel eens, als de Mère van de surveillance weg is, de 

stallen in. Daar staat ook de voiture waar de Mères mee naar Maarland gaan. Daar hadden we met 

ons drietjes in gezeten. … had ze afgesloten van buiten, en we hebben er minstens een half uur 

ingezeten, dat muffe voituurtje! 
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We zijn ook al boven op de hooischuur geweest en afgesprongen van héél hoog!. Nonk Pie, had ons 

gezien. Dat is zoo’n aardige man. Die zal nooit iets van ons vertellen aan de (ontbreekt) … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lucie en ik Zus, Lucie Payens en ik 

 
 

Mei 1920 
 
We hebben vanavond een promenade. Belooning voor diegenen, die de heele week nergens 

gesproken hebben waar silence is. Ik ben er ook bij, Anny en M. Tuttinette. Trees heeft zich vergist. 

De volgende week doe ik het ook niet weer!. 
 

Ik ben Zondag bij Tante6 geweest. Tot 8 uur. Ik was veel liever hiergebleven Zondag. Want we 

mochten zondagavond dansen. Verleden Zondag hebben we ook mogen dansen. Na het souper komt 
 
6 

Tante Gertrude, zus van haar vader, was gouvernante op het kasteel in Eijsden. 
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Mère Clotje de refter en ging naar de pianochambretten om de gramophoon te halen. Het hart stond 

me een minuut stil. Ik keek of Trees het ook gezien had. En daar kwam ze al op me af. “Heb je Clot 

gezien?” 
Heere mijn tijd. Wij direct den zaal in en ik ging vlug m’n muziek uitzoeken en speelde: Nos petits 

soldats7, Die Mühle in Schwarzwald8 en nog zoo’n klein walsje. Meer ken ik niet. Ik speelde maar 

aldoor het zelfde en ze waren al allemaal aan ’t dansen. Anny speelde Schwarzwaldmädel9. 
 
Ook daar kwam opeens de Mère al met den gramophoon. Vlug gingen al een paar meisjes op de 

Mère aan, om hem te dragen! Ook ik zat met Trees naast de verwarming. Anny speelde maar weer 

opnieuw Mädel aus dem Schwarzwald. Daar begon de Mère eerst te draaien en een nieuwe naald er 

in te zetten. Trees rilde ook als een riet en toch moesten we lachen. 
Het ging niet! 
 
Mère Clot keek voren keek achter, deed er weer een nieuwe naald in en draaide nog eens. Daar 

hoorden we deze zelden kraak als toen. De Mère schrok, en allen stonden ze om den gramophoon en 

Mère Clot heen. “Mais je ne comprends pas!”Trees kneep me in m’n arm ! We gingen er ook bij 

staan!, Ik geloof ik heb te hard gedraaid zei Mère Clotilde!! 

“Zal ik piano spelen Mère,” vroeg ik. En daar gingen Nos petits soldats weer!. Ik speelde héél valsch 

van blijdschap. Toen heeft maar een ander gespeeld en Trees en ik hebben Mère Clotilde, de 

gramophoon helpen dragen. “Wat jammer, dat hij stuk is, hè Marianne,” zei Trees. 
 

Fijn, we zijn in de 8ste klas! Anny Leenarts en M. Ans zijn niet meer hier! Veel meisjes, van de grooten 

zijn thuisgebleven, na de Paaschvacantie. We zijn met 8 leerlingen in de 8ste klas. 
Trees, Teun Grete Swarte, Mia Leuchter, Agnes Meyer, Tity 
Kerckhoffs, An Dassen en ik. 
 
Een reuze leuke klas. We hebben: 

Mère Clotilde voor Duitsch 

Mère Clémence voor Fransch 

Mère Isabelle voor Handelsrek. 

Mère Maria voor Duitsch 

Mère Laurence voor Taal 

Mère Madeleine voor Engelsch 
 
Trees heeft M. Madeleine voor bien Aimée. Ze spaart ook al 

zilverpapier en soldaatjes voor haar! 
 
Van Mère Felicité hebben we Rondschrift en teekenen. We hebben 

maar met 3 teekenles10, Teun, Agnes en ik. Teun moest de letter E 
maken met versieringen en bloemetjes. Agnes de T en ik de IJ. We 

zeggen in het vervolg “ETIJ les” tegen! Kwatta choclade soldaatjes 1 

 
Och de arme M. Laurence is toch een armzalig menschje. Ze durft nooit wat tegen ons te zeggen. We 
noemen haar de Matoe! Verleden week hadden we letterkunde, en de Matoe zou ons mooie 
gedichten leezen, om bij de kaart uitdeeling den eersten Zondag in den maand te declameeren in 

den zaal! Scheppingsverhaal uit Adam in Ballingschap11, Met Zang en Tegenzang. De helft van de klas 
 
7 

Componist is Lepop. 
8 

Componist is Richard Eilenberg (1848 –1927) een Duits componist. 
9 

Componist Leo Fall. 
10 

In het kostgeld was het onderwijs in vreemde talen inclusief, lessen in muziek en schilderkunst moesten afzonderlijk 
betaald worden. 

11 
Vondel 
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was den Zang en de rest Tegenzang! Trees, Teun, Agnes en ik zang! We moesten dus beginnen: De 
Matoe las het tweemaal mooi met “betoning”. Toen wij. De dag voor dat we het moesten 
declameeren moesten we het nog eens netjes met “betoning” opzeggen. Begon de zang! Godt schiep 

den baeyert woest en duister! Natuur had maar één aangezicht!”12 

 

We dreunden dit zo suf op alsof we van de 3de klas waren! De arme Matoe was radeloos! Ik zat boven 

op de pupiter13. “Als je daar niet vanaf komt, en fatsoenlijk opzegt, ga ik Mère Stanislas roepen,” zei 
ze. ( O, ja Mère Stanislas is directrice geworden). Ik deed alsof ik haar niet verstaan had en toen deed 
de Matoe de deur al open. Ik sprong eraf, en de inktpot bleef in de rand van de broek hangen en de 
heele inkt over den grond en m’n kousen. De Matoe was vet!! 
 
Maar de Soeur Francisca!! Meer, daar zou enen nog meer angst voor hebben, de Matoe daar zeggen 

we wel eens het arme Martelaresje tegen, die zegt niets. Maar die Soeur die de klas poetsen moet!! 

En die had juist geboend. 

Ik had er wel spijt van en had de Soeur geholpen, met schoonmaken, en haar een boel stopgaren 
gegeven, daar maakt ze kaatsballen van! Maar toen ik s’avonds mijn broek zag was die héél vol inkt 
aan een kant! Als die zoo in de wasch komt, gaat de Soeur van de wasscherij ermee naar Stan! Och ik 

heb ook altijd maeleur14. 
 

8 Dec 1920 
Och ik ben St. Nicolaas geweest! Mère Hermana van het externaat had dat Mère Stan gevraagd of ik 

St. Nicolaas mocht zijn voor de arme kindertjes van Oost en Maarland15. Ze moest dan twee 

Hansmoeffen16. Trees mocht dat zijn, en Agnes Meyer droeg de mand met surprisen. Ik mocht , 
Woensdag vóór St. Nicolaas bij Mère Hermana komen en moest dan wat namen van buiten leeren, 
en wat van verschillende kindertjes zeggen. Ik zou me vooral rustig moeten houden. 
 
s’Middags 5. Dec. tegen 1½ uur gingen we in de parloir17. Kreeg eerst een langen zwarte rok tot op 

de schoenen aan, toen een wit kanten kleed daarover, iets van Mr. De Rector, voor onder de mis. En 
die snor en baard en pruik. Bah, dat rook zo muf, vlak onder m’n neus. En de Mères en Trees lachten 
zich ziek. Toen een paar mauve handschoenen, den mijter op en den staf in de handen, en de goede 

Sint was klaar. Ik was wel een 2de Rang St. Nicolaas. Ik had m’n eigen schoenen nog aan.. enz 
 

Trees! Neen ik heb me ziek gelachen, m’n snor ging altijd in m’n mond. En dat was akelig! Trees had 

een lang zwart kleed aan, en een zwart mommen gezicht met een reusachtig breede mond die maar 

aldoor lachte! Och, dat was zoo komiek. Altijd zoo’n lachend gezicht! Toen een groote zwarte muts 

op en dito handschoenen. Aan een stok hadden ze haar een dikke opgeblazen gedroogde 

varkensblaas gegeven met wat erwten erin, dat was een spektakel van belang, omdat ze daarmee 

sloeg. 
 

Eindelijk moesten we dan vertrekken. De cour extérieure18 over naar het externaat! Een geschreeuw 

ging op onder die kinderen. Toen Hansmoef eerst door den zaal liep! Toen St. Ñicolaas kwam was 

alles stil! De kleine kindertjes begonnen te huilen, en hielden zich aan moeder vast! Er was een 

mooie troon gemaakt en groote manden met lekkers en cadeautjes stonden al klaar. Eerst begonnen 

ze mooi te zingen. “Zie ginds komt de stoomboot enz!” Den heelen tijd had ik niet hoeven te lachen. 
 
12 

God schiep de chaos. Woest en duister. De natuur zag er over hetzelfde eruit. 
13 

Lessenaar = schoolbank 
14 

Pech 
15 

De huidige plaatsnaam Oost-Maarland is een samenvoeging van het voormalige dorp Oost en de buurtschap 

Maarland. 
16 

Hans Moef is de oude Limburgse naam voor zwarte Piet. Hij werd ook wel Hans Kroef genoemd. 
17 

Spreekkamer 
18 

Buiten speelplaats 
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Ik kon nogal goed ernstig en mooi recht blijven zitten. Opeens zag ik Trees: Dat lachende gezicht van 

dat maske, wat ze om had pikzwart met roode lippen, en den mond zo half open, en een zulke groote 

tot aan de ooren! Ik beet op m’n lippen, en zoo goed ik kon, knikte ik steeds naar rechts, dan naar 

links, naar de brave kindertjes! 

Toen ze gezongen hadden, een stuk of 3 liedjes begon ik dat heele verhaal van Piet (en toen kwam ze 

heel vlug door den zaal, en komt bij me staan) Ik kon bijna niet meer. Ik had wel 10 punten willen 

kwijt zijn, als ik op dat oogenblik die Trees het ding uit zag gaan---------------- 
 
Ik vertelde dan, dat Zwarte Piet het heel jaar in de schoorsteenen zat te luisteren van de klassen, en 

thuis. Ze keken toch zoo angstig die arme schaapjes. 
 

Anna Lekner19, die altijd zoo braaf naar de kerk ging, en die toch een half uur moest loopen! En dat 

Hubertintje Closset20 het voorbeeld van Anneke moest volgen. Liza Purnot21, waar Piet zoo dikwijls de 
leege plaats in de klas van gezien had! En zoo nog een heele schutterij meer! 
Toen werden de cadeau’s uitgedeeld. Ze waren toch allemaal zoo blij die arme kindertjes. En 

verschillende huilden van angst voor die akelige Piet. Toen hebben ze nog wat gezongen, enz, en 
daarna zijn wij weer naar het pensionaat terug gekomen. We kregen een pluimpje, en ieder twee 

appels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recreatiezaal van de grotere leerlingen 

 

“Nou, zei ik tegen Trees “voordat we ons uitkleeden gaan we eerst weer naar den zaal van de groote 

en dan sla jij met de blaas over hun hoofden.” Zoo gezegd zoo gedaan, en we gingen de trappen op 

om naar de grooten te gaan. We hadden de deur al stilletjes opengedaan, en toen gaf ik Trees maar 

even een duw, dat ze naar binnen zou gaan. Dat schijnt een beetje harder gegaan te zijn dan ik 

gedacht had, en Trees slaat met de stok waar de blaas aan was, en haar twee handen door die groote 

ruit heen! 

Een spektakel!--------- 
 
 
 
19 

Anna Maria Catharina Lekner, geboren Eijsden 1 juni 1910. Haar vader was fabrieksarbeider. 
20 

Hubertina Maria Closset, geboren Eijsden 4 mei 1910. Haar vader was kuiper. 
21 

Elisabeth Maria Wilhelmina Purnot, geboren Eijsden 2 mei 1910. Haar vader was schijnwerker. 
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Scherven vlogen tot aan de anderen kant van de zaal! Die meisjes sprongen allemaal op en Stan komt 

naar buiten vliegen! Ik had me dood geschrokken. Lieve deugd, zei Trees, wat een maleur!. Ik keek 

eens naar haar, maar toen---------- 

Dat lachende zwarte gezicht, die mond open van het maske, de blaas in de hand, en ik de goede Sint! 

Dat ik niet op den grond was gaan zitten van lachen begrijp ik niet in elk geval. Ik stond te lachen als 

een gek toen Stan kwam. Den staf had ik even aan de muur gezet, want die vieze snor hing in m’n 

mond. Vreeselijk woedend was de Mère: “ Natuurlijk, zei ze, “men hoeft niet te vragen wie dat is, 

vooruit gaan jullie maar uitkleeden, en dan direct naar beneden. Toen ik Trees weer bekeek met dat 

eeuwige zoetsappige “mommengezicht” begon ik de arme Mère in d’r gezicht hardop te lachen. ’t 

Was mijn schuld niet. ‘k kon eenvoudig niet meer! Stan was razend. We hebben ons boven bij Mère 

Séraphine gaan uitkleeden, en zijn toen op de caroussel gaan zitten, waar we de appels hebben 

opgegeten. Daar zit je nu wat” zei Trees ik dacht dat we een extra belooning kregen, en jij had ’t nog 

wel erg mooi afgebracht als Sint! Ja, ondank is s’werelds loon!” 
Enfin we hebben ons maar getroost, dat bijna vacantie is. 
 

Febr. 1921 
 
Nu ben toch al bijna 2 jaar hier. Na Paschen gaan we naar de 9de klas. 
Véél zijn er weer thuis gebleven deze vacantie. Jammer, welke leuke groep hadden we. Nu hebben 

we een héél leuk idee. We gaan na de Paaschvacantie, maar onder ons blijven, van de 9de klas. Geen 

andere komen in onze groep. We gaan ook allen bij de Marguerites. We zijn wel nog geen 16 maar. 

Dat dat gaf niets, zei Mère Stan! We waren groot genoeg22. 
 

Zaterdag was instructie bij Mère Stanislas. We hebben op ons koppen gehad. ’n Kwade muts als die 

Stan op had! Geen haar liet ze goed aan ons. Er werd te veel gesproken waar Silence23 moest 

gehouden worden. We waren nooit waar we juist zijn moesten, en weet ik wat nog al meer. En 
opeens zei ze “Daar is, om maar iets te zeggen, die Marianne en haar schaduw!!, men kan nergens 

komen, of ze zijn daar te vinden daar waar ze niets verloren hebben. Ik zeg niets meer, maar de 
punten en kaarten dezen maand zullen het wel uitwijzen!” 

Trees keek eens naar mij en ik naar haar, en toen lachten we alle twee eens. Ik dacht “nou wat heb je 

een dikken schaduw!! Dat was alweer te veel dat ik dat dacht en Mère Stan zei: “Och gaat U buiten 

lachen, als ’t U belieft (Als ze reuze kwaad is zegt ze U). 

Ik ging maar alweer eens in Godsnaam. Die Stan is nog wel “chef de groupe” van de Marguerites en 
directrice tegelijk! Dat geeft iets na Paschen als we bij haar boven komen!. 
 
We hebben Natuurkunde les van Mère Habel of de Bloem van Brabant, ook wel de verloofde van de 

officier. We hebben ook Aardrijkskunde bij haar. Ze vertelt ons altijd waar de garnizoenssteden zijn. 

Dat weet ze zoo goed, ze is zeker eens met een officier of zooiets verloofd geweest. Ze is uit Brabant 

en verleden week hadden we juist Brabant te leeren. Trees zei toen iets niet goed, en toen zei 

ze ”Leer Ma Mère Brabant niet kennen, (die zegt altijd tegen zich zelf Ma Mère en geeft zoo’n rare 

klem op de woorden). Mamère is overal geweest tot in de kleinste hoekjes, met de fiets (en de 

officier zeker). 

In de natuurkundeles, had Mamère ’t beslist op de zenuwen, ook ze kon niets verdragen. En als men 

iets tusschenbeide zei, dan hoorde men haar. “Marianne en Agnes Mamère is niet doof ze hoort toch 

wel dat jullie weer aan ’t kletsen zijn! 
 
 
 
22 

In het eerste deel schreef Marianne: Maar die is maar alleen voor de grooten, de marguerites (margrieten). Ja 

we zijn hier allemaal in groepjes, volgens den leeftijd verdeeld. Tot 9 jaar dan zijn de Pacquerettes 

(madeliefjes). Tot 12 j. de Violettes (viooltjes), tot 15 j. de Bluetés (korenbloemen). Tot 20 enz. de Marguerites. 
En de Marguerites mogen dus op tennis. 

23 
Stilte 
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Een beetje daarna zei Teun iets tegen Trees “Tréés Mamère is niet dol, die zegt geen twee maal 

hetzelfde. Pas op! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biologielokaal 

 

Toen Anna Dassen even wat zei, werd Mamère toch zoo reuze kwaad; Anna weer “Mamère was gek, 

aan de deur!!” Boeken dicht en allemaal naar de klas terug. We moesten voor straf studeeren 

inplaats van proeven nemen! Ik had op ’n briefje geschreven Mamère heeft drie goede 

eigenschappen. 

Mamère is niet doof 

Mamère is niet dol 

Mamère is niet gek! 
 
Dat liet ik even passeeren, onder de banken door in een stuk vloeipapier. O Malleur. “breng dat hier 

wat Marianne daar door geeft Teun!” “Maar, Mère ik heb maar een vloei,” zei het arme schaap. 

“Mamère zegt voor de laatste mal dat je dat hier komt brengen!. 

Lieve Hemel, Trees had het ook al gelezen! Ik dacht door de grond te gaan! Haar gezicht werd al 

witter en witter, ze zei niets, stak het briefje in haar zak en ging de klas uit! Stilte voor de storm” zei 

An Dassen, die was al aan haar afwezigheid aan ’t profiteeren en streek zilverpapier glad voor Mère 

Felicité. Ze had een prachtige groote witte doos waar ze dat in bewaarde. Altijd netjes glad 

gestreken, en als ze het dooswerk tot boven vol had, gaf ze het met een blozend gezicht aan haar 

uitverkorene! 
 
De deur vloog open! 

Stan, met een groen gezicht, bleef op den drempel staan! “Die arme Mère Isabella die zóó op is van 

de zenuwen en moet die dan zooiets te lezen krijgen. De Rév. Mère heeft het ook al gelezen, ze heeft 

gehuild !! Ik durfde niet opkijken. An Dassen had haar zilverpapier vlug weggedaan! “Reken maar op 

een 0 van gedrag”, zei ze nog tegen mij en “verzwonden” was ze!. 
 
Daar kwam Mamère weer binnen, ging op haar pupiter zitten en zei: Doen jullie maar, wat jullie 

willen, Is Mamère het zelfde of jullie wat leeren of niet. Mamère rust op haar lauweren. Mamère 

kan ’t niets schelen of jullie later dom als ezels in de wereld komen te staan!..... En ik hield me maar 

zoo stil mogelijk! Ik had waarachtig niet veel meer in de melk te brokken. Verleden week voor 8 
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dagen had ik 5 voor gedrag, Zondag 6, nu zondag 0, dus dat is samen 19 en 30 moet ik hebben voor 

de blauwe kaart op z’n minst. Dus heb ik al met alle zekerheid de groene! 
 

Zondagmiddag. 
Daar hebben we toch mooie verzen cahiers gevonden van de Matoe, en om elke letter van den titel, 
mooie penteekeningen. Wat ze dat toch aardig kent het achterlijke Martelaresje. Ik ga straks naar 

tante! En zoojuist heb ik de groene kaart naar huis gestuurd! Komt goed uit precies vóór de 

vacantie!! Al geloof ik voor pech te hebben in de wieg gelegd! Ik had al voorgesteld de kaart mee 

naar tante te nemen, die zou ze wegsturen, ik moest toch nu wat anders mee naar huis zenden! 
 
Ze lachtte me uit Stan! “Ik vraag het U eens in de gemoeden” zei ze (Dat is ook een Duitsche). Maar 

weer eens op goede hoop geleefd. Raakt misschien zoek, m’n brief naar huis. 
 
Nog één weekje voor de vacantie. 
Ik ben al zoolang hier, en heb de kapel van de congregatie van de Hl. Maagd nog niet eens gezien. Wil 

zwijgen dat ik congreganiste24 ben. Ik heb nog nooit het roode lint en de roze kaart gehad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trees is er ook niet in. Vroeger is ze eens een maand congreganist geweest, en toen is ze d’r weer 

uitgevlogen. Had ze de groene kaart. Maar we zijn in de congregatie van de Engelbewaarder. 
 

Mère Raphael, de Brugman, preekt daar ’s Zondags. Daar mag ik 

met ’t cente bakje rond trekken en Trees maakt de kaarsen aan! Het 

mooie liedje van 

Ange fidèle entend nos voeux 

… sous ton aile 

Je volte aux cieux! 

Dat moesten we wel 30x opnieuw zingen. Dan zingen we te vlug, dan 

te langzaam, dan te hard en dan te wild! 
 

Zondag is Teun er voor een maand uitgezet, die sloeg onder ’t cente 

bakje, dat de hééle inhoud door ’t kapelletje vloog. Brugman zag het, 

en toen ging ze, ze vroeg zich aan mij de cent terug. We lachten ons 
 
 
24 

Een leek die aangesloten is bij een congregatie. In 1895 werd deze congregatie de la St. Vierge au pensionat de la St. 

Crêche 1a Eijsden opgericht. Zowel zusters als leerlingen konden hiervan lid worden. 
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half dood met die Brugman. Vandaag heeft ze gepreekt, we mochten nooit alleen op straat s’avonds 

onder de vacantie. Met niemand meegaan, of den weg wijzen. Dat kan ze pas fijn preeken. 
 

Groot trimester 9de klas 
Foei, wat heb ik gelachen! We zijn in de 9de klas, Trees, Teun, Agnes, An en Greet en ik. Ik had op de 

doos met zilverpapier van An, een mooi portret getekend. Een vieze man met lange hals en een 

boord wat hem veel te wijd was, en haren op den hals. Zoo groot als de doos was 

en met inkt. We hadden ze weer mooi op ‘r plaats gezet. Ze had juist zóóveel 

zilverpapier bij elkaar, en zou het s’middags met een lief gezichtje aan M. Felicité 

brengen. 

Toen ze in de klas kwam nam ze de doos en opeens zag ze den man. Die man 

teekende we overal op. Op de borden op de muren en op alle boeken van An! 

Maar die was kwaad! Och ze gooide de hééle doos door de klas, en zei ik zou me 

dat zilverpapier maar inmaken! Dus hebben we het weer ingepakt en ik heb ‘t ’s 
middags aan de Mère gegeven met de groeten van An! Ze was och nog wat kwaad op me. 
 
Ik heb veel brieven van Trees en Teun gekregen onder de vacantie. 
 
Van Teun: 
Liefste Marianne 

Wie gehts, wie stehts met jou!! Over een weekje zitten we weer in de “Schiesbunde”25 (we hadden 

n.l. de klasmuren met allerlei mooie kaarten en platen versierd, Mère Clotje zei toen dat het juist een 

Schiesbunde was. Hoe zou de arme Matoe het al stellen. En Mamère met de goede eigenschappen? 

Zou ze nog op de lauweren rusten. Heb je al veel post gehad. Weet je nog de mooie penteekeningen 

van het martelaresje, de schuchtere Matoe met deze snor. Dat is ook waar de Matoe heeft heele 

lange haartjes, juist een snor! 

De Bloem van Brabant. 

Toen jij in de studie van de Matoe het licht uitdraaide en ze deed toen zoo raar? Toen ze dien 

knobbel aan den hals had!, De duif op den dortoir26. Toen we op bloote voeten naloopertje speelden 
boven? Hier sluit ik ook een paar porttretten van ons in. Moet je Trees zien op die photo in den tuin, 
heeft haar mond natuurlijk weer laten gaan. 
Nou bloem, hou je goed en een flinke zoen. Daag tot in Eijsden, je Teun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 

Schiettent. 
26 

Slaapzaal. 
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Teun, Trees en Paula 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trees Teun en Paula. 

27 

Trees, Teun Paula in den tuin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teuntje 

 
 

 
27 

Foto gemaakt schreef Marianne erbij: Hoogste Punt van Nederland in Vaals. Opvallend: de foto is in 1921 

gemaakt. Je ziet vier grensstenen: België, Nederland, Duitsland en Neutral Moresnet. Dit was een 

vierlandenpunt. Neutral Morsenet heeft echter tot 1920 bestaan. De grenssteen lag er nog wel. 
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Trees Teun en Paula met hun ma 
 

Juni 1921 
We zijn druk bezig te oefenen voor het groote stuk, dat bij het feest v/d Rev Mère word 

voorgedragen. “La fille de Jephté” 28 Ik ben Mahalla, la seconde mère, van Seïa. Ik heb een hoofdrol. 
Een prachtig stuk, maar reusachtig veel van buiten leezen, op z’n Fransch. Het gaat buitengewoon 
goed den laatsten tijd, het Fransch. Woensdagmiddag hebben we voor ‘t eerst in een zaal geoefend. 

Heet eerste bedrijf. Ik moest, toen ik binnen kwam, Yvonne Tinlot29 omarmen, want dat is Rachel. 
Dat akelig model. Daar heb ik den heelen tijd al ruzie mee! Trees kan haar ook niet uitstaan!. Ik heb 
ook maar even zoo, voorover gebogen, anders niets. 
Trees hoeft maar 6 woorden in het eerste bedrijf te zeggen! In het tweede en derde is ze een maagd, 
een Vestaalsche. Teun is een van de dienstmaagden, of beter gezegd een slavin. Agnes, een vriendin 

van Seia, de koningsdochter. De maagden hebben woensdag avond geoefend. Die moesten zingen. 

“Treurliederen” 
 

Zondagmiddag 
Dat is iets geweest bij de Matoe, donderdagmiddag was Natuurkunde! (Dierkunde). “We zullen maar 

niet naar salle de physique gaan” zei het Martelaresje. 

“Marianne, ga jij een de Paardekop halen, hier zijn de sleutels van de kast!” “Mère, mag Trees 

meegaan, zei ik “die kop is zoo zwaar. “Niets daarvan, als je hem soms niet dragen kunt, mag je hier 

blijven!” 
 
Ging dus maar stikum alleen. Daar in die kasten naar den paardenkop, stond een opgemaakt mol. Ik 

die in m’n schort gedaan, en met alles de klas in, Zette het paard op de tafel, en ging met den mol op 

m’n plaats zitten. De les begon, en de Matoe legde ons uit, van het gebit vh paard. 
 
Ondertusschen had ik Trees een gezegd. Ze zou even met de hand onder de bank komen, ik had iets voor 
haar. Ze stak die hand uit, en voelde precies op den mol! Hoeh!! Ze trok vlug terug; En begon te lachen. 
“Trees schei uit” zei de Matoe. “Ja Mère!” “Geef hem eens hier, dan laat ik Teun eens 
 

 

 

 

28 
Een toneelstuk van Gustav Moreau. Voor meer info over dit feest: zie het einde van het dagboek. Daar staat de feestgids 
uit 1922 toen het nogmaals gespeeld werd., zie bladzijde 24 deel 2. 

29 
Yvonne Tinlot is Ivonne Philomene Jospehina Tinlot, geboren Jemeppe 18 juli 1906,Ingeschreven in de gemeente Eijsden/Breust 

september 1919, vertrok augustus 1922 naar Jemeppe. 
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schrikken. Ik gaf door en Trees liet Teun den mol eens even op haar wangen voelen want de Matoe 

schrijft altijd op het bord, de verschillende die we onthouden moeten. Wat die Teun gilde! Och die is 

toch zoo vreeselijk schrikachtig!! De Matoe draaide zich om. En juist toen Trees me den mol terug 

gaf, valt hij mij op den grond, en rolt tot voor de Klas! Hemeltje lief, wat was ‘t Martelaresje 

woedend. ’t Nam den mol, en ermee naar Stan! 

“Natuurlijk” zei Stan toen ze in de klas kwam. Jullie Zondag niet mee op promenade. Alle twee niet! ’t 

Kan ons niets sommen! 
 

Trees zit in de 7de op straf en ik hier in onze. Ik kan zoo fijn den heelen weg afkijken. Trees keek juist 

ook aan ’t raam. Ik kon haar juist zien. Och, wat hebben we gelachen. An Dassen vind morgen weer 

die prachtige jongeling op een paar cahiers. Ze is weer reuze verliefd op Mère Félicité, ze heeft 

alweer 123 kwattasoldaatjes. Ik heb ze precies geteld. Achter 3 heb ik den mooie jongeling 

geteekend. Ze heeft wel weer ruzie, ze eet al 2 dagen niets meer. Mère Felicité kijkt haar niet meer 

aan! Och wat heeft ze een reuze leed! 
 

Ik heb nog niets gestudeerd, we hebben morgen vroeg Taal concours II afd. De 1ste was reuze goed 

geweest, Trees had 7½ , Teun 8 Agnes 6½ An 8, en ik ook 8. Nu hebben we van afd II niets geleerd, 

en we schrijven gewoon alles af. Die Matoe is toch zoo ’n beetje achterlijk. Ik heb alles héél klein in 

een oud cahier staan. We maken den concours op losse velletjes papier, want ze verliest al onze 

cahiers, dat doen we niet meer! Ik zal dus dat losse vel zoo op dat oude cahier leggen, want we 

moeten er toch iets onder leggen, en dan moeten de anderen maar goed luisteren, ik zal was 

souffleuse zijn! 
 
Dat is pas schrikken, ineens doet Stan de deur open! “Wat doet U”? De Hemel zei gedankt dat ik m’n 

atlas voor me had liggen, en ik draaide vlug een blad verder, en had ook nog juist Brabant voor me 
liggen. Waar de Bloem op de lauweren vandaan komt. “M’n aardrijkskunde leeren”! zei ik. “Gaat U 
maar beneden koffie drinken, vóór de kinderen komen, en dan kan die andere gaan! Maar pas op als 

U durft de 7de klas binnen te gaan!” Ik durfde den atlas niet te laten liggen, want m’n cahier lig erin. 
“Mère, ik heb geen honger, ik heb kiespijn!” zei ik ook nog! “U gaat naar beneden zei ze!” “M’n atlas 
vlug in m’n pupiter en het cahier heelemaal onder in gelegd!” Nu ben ik Goddank weer boven. Maar 
vanavond moeten we weer oefenen in den zaal. 
 
Mère Stan studeert ons dat stuk in, en dan doen we juist Trees en ik alsof we niets kennen! Dat ze 

me dan maar d’r uit zet. Kan ons niets schelen. Ze doet het echter niet. Ze prees me verleden keer er, 

en toen zei Trees, Koeien kunnen ook wel eens hazen vangen! “Ik zei u niets” kreeg ze toen voor 

antwoord. 
 
We hebben vannacht eens hardop gedroomd. Teun en ik. We hadden afgesproken zoo als we 
ongeveer een half uur in het bed waren. Ik zou beginnen met wat versjes. En toen het half 10 was, 

begon ik. “Es war ein Kind, das wollte nie!30 Enz. En nog een heleboel meer. 
 
Ik hoorde Trees lachen, zoo stil!. Teun begon: “Au Matoe, je knijpt me, help, de Bloem komt! 

Natuurlijk niet zoo héél hard. Agnes had ’t ook nou gehoord want die begon ook zoo’n beetje. Maar 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

30 
Goethe. 
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zaterdagnacht!! Twee ellen naast me slaapt een nieuwe, en die heet Els v. S. Ze zeggen hier allemaal 

dat zij ze ziet en laat vliegen! 

Maar dat is ook waar! Als ze een half uur in het bed ligt, dan slaapt ze al en dan begint het 

bombardement. Dan lachen we ons half dood! En ik had aan Trees Teun en Agnes gezegd ik zou 

s’avonds in bed op m’n arm blazen, precies als Els in nature deed. Het lukte me reuze goed, en 

opeens begon de halve dortoir hardop te lachen, die dachten allen, behalven onze klas, dat Els weer 

begonnen was. En opeens hoorden we Mère Thérèse op de cel van Els aan vliegen! En haar wakker 

schudden. “Allons levez vous!!” En ik kan me het gezicht van die arme Els voorstellen. Och we 

hebben hardop gelachen. 

De volgende Morgen was Els naar de doirtoir van Mère Madeleine (Trees’ vlam) verhuisd!! 
 

Generale repetitie! 
Schitterend afgeloopen. Maar alleen heeft Trees even gelachen toen ze met de maagden naar binnen 

kwam. Stan is in haar nopjes! Juist of zij alléén dat klaar gespeeld had! 
 

Feest van de Rév Mère. 
Och was is dat een reuzen dag geweest! Het stuk was enorm! En ze hebben een photo gemaakt. De 

volgende week krijgen we er eentje. Om half 12 zijn we pas naar bed gegaan. Wat hebben wij ons 

toch uitstekend geamuseerd. We hadden s’avonds vóór we naar boven gingen een glas “Glúhwein” 

gehad. Trees zei, ze zag ze vliegen! Morgen ga ik naar ‘t kasteel . Ik heb de blauwe kaart! Dus nogat! 

Trees is danseres geworden! We zijn nu vaak alleen in de klas. De arme Bloem van Brabant heeft ‘t 

op de zenuwen, die is in Heerlen op ’t sanatorium. Arme Bloem!! Nu als we dan alleen zijn danst 

Trees en ik zing. Den Slangendans kent ze het beste, dan gaat haar hééle bloese los en hangt over 

haar rokken heen! We dansen nu ook wel eens met z’n vieren, Agnes Teun en Trees en ik. 
 
An Dassen is woedend. Vanmorgen zat ze in de klas en had weer niets gegeten vanmorgen vanwege 

de Mère! We hadden juist M. Maria in de Duitsche les. “Och Anna” zei ze Hoe kun je dat nu 

uithouden zoo’n heelen dag zonder iets te eten, en soms twee. Foei, hoe dom! Dat kan toch geen 

mensch volhouden!” “Och, zei Trees, Anna doet den heelen dag niets dan Kwatta eten. Anders had 

ze niet zooveel soldaten! God wat was die An kwaad! Dat ze nu uit de rol viel. Ze zei, we waren haar 

allemaal te suf. Zij is dus al lang te suf geweest. 

We hebben vandaag de portretten gekregen, ik sta daar zoo zielig op en Trees zoo dik!! 
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juni 1921 

 

Trees heeft malheur! Laddertjes d’r kousen! Haar charetelles zijn voortdurend kapot. Nu doet ze in 

plaats daarvan een cent in d’r kous, en dan in dat haakje van de charetelle. Nu is dat een beetje 

scherp en daardoor heeft ze altijd d’r kousen stuk. Maar vanmorgen in de proclamatie! Stan las 

“Trees Ackens, conduite politesse etc etc. Trees moest opstaan, en haar kaart komen halen. Ze was 
goed en wel midden in den zaal, toen sprong de cent eruit! De kous begon al meer en meer te 

zakken, tot even onder haar knie! Ze had sportkousen aan! Ze was zoo rood als een kreeft en toen 

moest ze die weg ook nog terug maken! Toen ze de révérence maakte zag men al haar bloote knie! 

We hebben hardop gelachen, de Mères waren woedend! Vreeselijk keek het Mos31 naar mij en toen 

ik nog steeds doorlachtten nam ze haar boekje en teekende iets op. Dat had ik waarachter alweer 

iets op m’n nuchteren maag te pakken! ’t Beste was ze trokken me maar s’zondags 5 punten ineens 

af. Dan hoef ik tenminsten niet meer zoo te schrikken! Trees heeft 2 punten van orde verloren. Een 
ordenlievend meisje had geen centen in de kousen, zei Stan! 
 

Kersen promenade 
We hebben woensdag kersen promenade gehad! Om 2 uur zouden we vertrekken, naar St. 

Geertruid! Trees en ik mochten na het diner de broodjes (Krenten, uitdeelen, die ieder zelf moest 

dragen. We kregen elkeen 2. Het zijn groote broodjes met krenten erin, en heelemaal in de midden 

een stuk candij suiker. Die van onze klas Teun, Agnes, en An kregen er 3. Ze moesten een in hun 

bloese steken! Toen we zoo ongeveer klaar waren en de laatste mand binnen droegen bleef ik me 

m’n voet in den looper hangen, en viel alle broodjes over den grond. Ze gleden nog wel een paar 

meter verder. Het was er juist versch geboend. Wonder boven wonder was Mère Félicité niet boos. 

Ze vroeg of ik mij pijn gedaan had nou en of, m’n knie kon ik bijna niet meer buigen waar ik zei dat ik 

niets voelde! Ik geloof An Dassen was weer een peu jalouse! Dat kan me niet bommen. 
Het Martelaresje bofte, het is bij onzen groep surveillante!!! geweest. 
 
Boven op St. Geertruid hadden we gendarme et voleur32     gespeeld, onder ons groepje, en 

s’namiddags kwam Nonk Pie met reuze korven kersen, hééle dikke zwarten! We hadden gewed wie 

de meeste kersen in den mond kon hebben. Met pitten en alles, en naderhand ook evenveel pitten 
 
 
31 

Mère Thérèse 
32 

Agent en dief 
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hebben! Ik had al 20, Trees duwde nog 2 erbij, nou en Agnes had 21. Toen duwde ik nog eens 2 en 

toen nog 1 erbij. Trees scheen te willen winnen, Ze had ’n mond zóó dik. Opeens sloeg ik op haar 

wang en hoempr! Het sap kwam eruit. We moesten allemaal zoo lachen met den mondvol kersen, 

dan bij ons hetzelfde gebeurde! De heele bloese vol zwarte vlekken. Teun had een pit in d’r hals en 

rolde de berg van ’t lachen af! Toen hebben we ons met de kersen ’t geheele gezicht en mond rood 

gemaakt. En bovendien allemaal 1 punt verloren!, daar we onze bloezen zoo bedorven hadden! 
 
En in een heele hooge den heb ik gezeten en m’n broek gescheurd bovendien, want ik bleef in een 

tak hangen! Heb ik zaterdagmiddag de volgende week tenminsten iets te naaien! 
 
Om half 9 zijn we pas naar het pensionaat terug gekomen! An Dassen heeft maagkrampen gehad! 

We zijn allemaal op haar cel gaan zetten. Trees op haar nachtkastje. Teun op bed, Agnes had zich den 

waschkom op den grond gezet en ik was op haar po! gaan zitten. Opeens begonnen we Duitsch te 

spreken! Ja, zei Teun sie sind ja, sehr krank arme Frau! En toen begonnen we verhalen te 

fantaseeren, van Teun die haar man vergiftigd had! We hebben nu ook allemaal andere mannen! 

Trees is Frau Elisabeth, Agnes Frau Dominus, An Dassen Frau Jurgens en ik Frau Bertrandus. We 

fantaseerde dat onze klas een fabriek was waar we hard moesten werken. En Mère Maria was Frau 

Margreet de directeur van de fabriek en de Soeur Francisca Frau Friederich. Der bitterböse 

Friederich! We hebben ons ziek gelachen maar alweer hebben we malheur gehad! Juist vertelde 

Teun, Frau Hulda dat haar man Hein zich een been had afgezet, en we huilden bijna van meedelijden, 

toen we de deur van de doirtoir hoorden opengaan. We hielden ons stil. Agnes stond al op. Teun ook 

en An trok haar dekens wat hooger, ze zei: haar beenen sliepen van die last van Teun, die daarop 

gezeten had. Trees begon te lachen en deed toen wat wat die Els van Sanderen al eens gedaan had 

en ik op m’n arm33. We stikken bijna van lachen! Maar toen kon ik niet meer en lachte hardop De 

gordijn vliegt open en Mamère met de 3 goede eigenschappen stond daar! Ik een vaartje van den po 

op, en hij viel ook nog om! “Wat doen jullie hier!” Gauw naar beneden. Alweer punten verloren Ze 

was reuze woedend. Ze zei ook ze zou Trees haar Ma wel eens een brief schrijven. Dat kon zoo niet 

meer verder gaan! En de volgende week moest ze toch weer naar het sanatorium, dan zou ze mijn 

Ma ook eens inlichten! We moesten ons maar in het onvermijdelijke schikken. De volgende week is 

nog lang! Ik ga deze week eens extra braaf zijn. Dan krijg ik misschien het Roode Lint. En Trees ook! 
 
We hebben vandaag de Soeur Agatha gezien in het park met het wagentjes! Die arme Soeur heeft 
een beroerte gekregen en nu is ze lam. Nu word ze elken dag in dat wagentje door het park gereden, 

dat wagentje waar we boven op de salle de coffre34 nog mee gelachen hadden! Ik ga morgen vragen 
aan Mère Jeanne of ik de Soeur wat mag rijden. Dan mag ik naderhand het wagentje wegbrengen! 
 

In de klas vanmorgen!! Ik heb een gedicht gemaakt. In hoog Duitsch met duizend fouten! Ze vinden 

het allemaal zoo leuk. Ik had ’t onder de studie regel voor regel gemaakt, en dan doorgegeven of ze 

het goed vonden! En vanmorgen heb ik ’t in de klas gedeclameerd met beloning. ’t Gaat over Frau 

Hulda en haar man! Och het is me zoo goed gelukt. Frau Hulda begint ook gedichten te maken! 
 

16 Juli 
We hebben gelachen! Vanmiddag heb ik de Soeur weer mogen rijden. Ik heb al 2 weken de Soeur 
s’middags gereden en om ¼ voor 2 komt Mère Jeanne en nog een paar Soeurs de arme Agathe halen, 

en dragen haar naar binnen. Dan moet ik het wagentje op het externaat, onder dat dakje zetten! Ik 

had Trees gezegd ze zou achter de boom van de kapel gaan staan, dan kon zij in den wagen zitten als 

de Soeur eruit is! En ze stond ook daar! Wat heb ik gelachen. Ik had er pijn in m’n gezicht van. Ik reed 

het tennisveld op, toen dat bergje op in het park, naar dat prieeltje in, toen heb ik den wagen alleen 

laten rennen, het bergje af en beneden staan de struiken en toen sloeg het om. Ik hoorde niets van 
 
33 

Een wind laten. 
34 

Kofferzolder. 

 
© https://warsage.nl Pagina 19 



 

Trees, ze lag er helemaal onder, ik dacht de eerste minuut, ze moest eens iets ergs hebben. Maar 

toen zag ik haar beenen al! Ze had haar heele kous kapot, een scheur erin van 10 cm zeker. Ik kon 

van lachen niet meer. Maar nog veel erger heb ik gelachen toen haar gezicht er onder uit kwam. Daar 

was ze mee op den grond gevallen. Heel vuil, en vol leem! En mest want daar op die struiken op den 

bodem hadden ze mest gedaan! Och och!! En de raderen van den wagen draaide nog altijd rond! We 

hebben hem met veel moeite weer recht gekregen en zijn naar binnen gegaan! Trees heeft zich 

gewasschen en ik had haar kous wat genaaid. 
 
Dat is nu nog mooier, ik had verleden week de heele tijd de Soeur mogen rijden, en alleen maar als 

de Soeur eruit was ging Trees of ik om de beurt erin zitten. Nu heeft die suffe Angeline Meens dat 
gezien en het aan de Mères gezegd! Maat ik weer wel waarvoor dat maar is, die heilige boon zij wil 

de Soeur wel graag rijden. Dat valsch nest! En nu hebben de Mères gisteren middag gekeken. En we 

hadden ook nog juist zoo hard gereden met den wagen. Ik zat er in, en hij was weer omgevlogen. 
Trees verkeerd gestuurd, precies over een paar groote rotssteenen! Juist toen ’t ding omlag en ik er 

goed en wel onder uit was kwam Mère Clot, en kwaad was ze! Och jé we moeten Zaterdag alle twee 

bij de Réverende Mère komen als er conférence35 is! Hemeltje lief. Alle twee voor den hoogen raad! 

Mr. de Rector is er ook. Ben benieuwd of die kwaad is! We hebben alle twee angst. Nou dat gebeurd 

maar zelden dat iemand in de conférence moet komen! Ik ga een novene houden. 
 

Zondagmorgen! 
Trees Ackens: conduite 5 application 5, ordre 6, politesse 6 bonne tenue 636. 
Marianne : conduite 5 application 5 ordre 4 politesse 8, bonne tenue 5. 
 
Ik zeg niks meer! Ik zie me nog in de zaal staan met de punten voorlezing! Maar gisteren heb ik bange 
uren meegemaakt! Om 10 uur kwam Clot ons halen Naar de conférence! We kwamen binnen op den 

zaal der grooten! Ik durfde bijna niet kijken wie daar allemaal zat! We maakten de groote réference37 

en bleven staan. In de midden zat de Rév. Daarnaast Stan met een groot boek. Daarnaast Clot Mr de 

Rector aan de andere kant. Mère Félicité, het Mos, Het Martelaresje (zegenvierend te kijken), de 

Mamère met de goede eigenschappen, Mère Clémence, Mère Maria en Mère Françoise. 

Opeens zei Stan! Rév Mère vraagt wat U gisteren gedaan heeft en altijd, met die wagen in het park. 

“Mamère ik heb de Soeur gereden”, zei ik! 

“Zoo is dat alles vroeg ze?” 

“Neen Mère!” 

Rév Mère zegt U moest zelf maar vertellen hoe vernielzuchtig U geweest bent evenals Trees! 

Ik wist niet hoe ik dat vertellen moest, en opeens begon Stan: “Kunt U soms niet spreken. Anders 

hebt U overal geen minuut den mond stil.” Rév Mère vraagt U zoudt spreken. De angst steeg ten top. 

Ik keek eens naar Trees en Trees naar mij en toen begon ik me ook nog te lachen! Trees beet op haar 

lip! Juist keek ik haar Mr. de Rector, die zat waarachtig ook te lachen! Mère Clot ook, Mère 

Clémentine ook! Toen Stan: “Ik vraag het U eens, is het U niet goed, Rév Mère zegt U moest zelf 

“bekennen.!” 

“Ma mère, ik heb in het wagentje gezeten en ik heb Trees gereden, en toen ging het wat vlug, en 

toen viel het om!! En Trees er onder” Goddank het was eruit. Dat is me waarachtig nog erger 

geweest dan biechten! Ik kon m’n oogen niet gelooven. Trees lachtte en de Rév. Mère ook! Ze zei, 

Mère Stan, we mochten gaan, we hadden zondag 5 voor gedrag en vlijt en de groene kaart! 

Toen we buiten op den gang kwamen hebben we ons ziek gelachen! “Die zegenvierende lach van het 

Martelaresje, was te vroeg geweest!” De Rév. was niet boos! 
 
 
 
 
35 

Bespreking. 
36 

Houding 5, ijver 5, gedrag 6, beleefdheid 6, uiterlijk 6. 
37 

Buiging. 
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De congreganisten Mr. de Rector en Stan! 
 

Trees, bofte, die was juist een maand congreganiste38 toen ze de Photo namen. Een dag erna is ze d’r 

weer uitgevlogen. 

We hebben het Matoetje eens het spel opgedraaid! Vanmorgen in de klas. Juist waar onze klas in de 

refter zat, hadden we elk een geluk een croute, d.i. het korstje van het witbrood, van fijn versch 

witbrood te hebben! Dan krijgen die het en dan weer eens anderen. Behalven Agnes Meyer of Frau 

Dominus, had onze hééle klas een croute, want Agnes zat aan een andere tafel! Naast mij zit een 

heel andere, een vervelend spook, An van Dijck, nou ik heb daar de croute maar weggenomen en ze 

bij Agnes gelegd! Toen hadden wij de ons bewaard en mee naar de klas genomen. En toen het 

Martelaresje binnen kwam begonnen we allemaal zoo stikum te eten! “Trees wat ben jij aan ’t 

snoepen” zei ze ook direct!? En dat nog wel in de vasten, in de goed week. 
“Boterletters Mère! Zei Trees, “Wat??? 

Maar Trees, hoe kom je daar bij in de vasten? Schaam jij je niet, en Teun en Agnes ook al? Neen 

maar! Hoe komen jullie daaraan? 

Mère, Marie Anne heeft vandaag een pakje van huis gekregen, zei Trees die heeft verjaardag 

vandaag! “Dat is toch sterk,” zouden je ouders dan zoo onverstandig wezen, en in de vasten 

snoepgoed sturen! Ze was rood van woede! Toen ik nog steeds door at, komt ze op me af, trekt m’n 

pupiter open, en ziet nog een “stukje” croute liggen! Ze zei niks, ocharm! nam haar aantekenboekje, 

en gaf ons allemaal een paar punten! Zoo! Nu moeten jullie dictée maken zei ze en Marie Anne op ’t 

bord. 
 
Het vervelendste was dictée bij ons! Dan zei ze alles maar één keer en dan kon men bijna niet bij 

houden en zulke suffe dictée! Het heele bord stond nog vol Handelsrekenen wat we s’morgens bij 

Mamère met die goede eigenschappen gehad hadden! 
 

Ik stak de doek39 in de kous en begon te zoeken. “Trees weet jij niet waar de doek is? Agnes jij? 

Teun? En allemaal begonnen ze te zoeken. Mère de doek is weg, zou ik maar niet op ’t bord schrijven 

zei ik? “Och wat die doek kan toch niet weg zijn Zeker schrijven wij op ’t bord. De heele schutterij 

begon mee te zoeken, we kropen allemaal op den grond. Agnes kneep Trees in de derrière, Trees mij 

en ik kon bijna van lachen niet meer verder kruipen. Ze hadden héél goed den doek in m’n kous zien 
 
38 

Een leek die aangesloten is bij een congregatie. 
39 

Met de doek werd het bord schoon geveegd. 
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verdwijnen! We kropen onder de banken door, voor de klas, Trees zocht in de prullemand, Teun 

onder de kast, Agnes onder die groote plank van het bord en Anna Dassen aan de deur, er we 

lachtten en praatten maar door elkaar, daar tusschen door was de Matoe aan ’t loopen, die een duw 

te geven, Trees vooruit op je plaats! Teun sta je op. Agnes heb je me verstaan enz enz….. Opeens! 

Pang! De deur vliegt open, Stan in levenden lijve stond daar met flonkerende oogen! Hemel één 

minuut stond mij het verstand stil, maar Goddank niet langer, gauw den doek uit de kous en….. “Och 

eindelijk, hier is de doek Ma Mère, nou wie zou die nu daar ook gezocht hebben. Ik op, en met een 

reuze vaartje het bord uitgeveegd! De deur ging dicht, Stan verdween, zonder een woord te zeggen! 

We begonnen allemaal hardop te lachen, en de Mère begon met het dictée, twee maal zoo vlug als 

anders, zei alles maar één keer, en voor elke zin die niet afwas verloren we een half punt! Wraak is 

zoet! Heeft ze zeker gedacht, want we hadden allemaal slechts een 5 voor Dictée. 
 
Woensdagmiddag! 
Hemelsche goedheid! Ik kom vanmorgen door de crédence40, om naar de klas te gaan, opeens staat 

me daar Mère Cathrien, de novicenmeesteres, de beschermende persoon van de Matoe die nog 

novice is. 

“Kom jij eens hier!” zei ze. Ik geloof het hart is me verdwenen in de diepte! Ik kreeg tenminsten niet 

veel adem meer. Die Mère Cathrien is juist zoo policitie agent! 

“Zie zoo! Meisje, dat is de laatste keer geweest, dat jij het die arme Mère Laurence zoo lastig maakt. 

De allerlaatste keer begrepen! Hoor ik nog eens iets van je slecht gedrag in de klas, of van een van de 

anderen, gaan jullie direct met mij naar de Rév Mère en komen den heelen maand in geen enkele 

recreatie en gaan op geen promenade meer mee, verstaan. 

“Ja Mère!” Goddank, en ik wou maar al gaan! 
“Een oogenblik als ’t je belieft ja? zei ze toen nog! “Foei wat zijn jullie vervelende meisjes” Nu mocht 

ik gaan. 

De klas was al begonnen, de Matoe zegenvierend vroeg, waar ik vandaan kwam! “Van beneden. Ik 

heb even een pakje van thuis opengemaakt!!! “Dat was niet waar, maar ik kon niet hebben dat ze 
zoo zegenvierend keek! We negeeren haar vanmiddag toch op promenade, daar kan ze van op aan, 

dan kan ze als een houten Klaas ernaast tippelen! 
 

Zondag morgen. 
Wat nieuws! Teun verteld dat de Matoe scrupules heeft! Ze sprak altijd in zich zelf. Als we dat toch 

eens zagen, lachte ik me dood! 

We hebben een nieuwe! Rita Schols Die is al 12 jaar en heeft witte vlechtjes, van 15 centimeter lang! 

Ik geloof die ziet ze wel wat vliegen die Rita zoo stom kan die doen! 
 

Woensdagavond. 
Waarachtig Rita is thuis maar eenigst kind, en een beetje achterlijk dat schijnen ze niet gezegd te 

hebben toen ze Rita hier op kostschool deden, Mère Madeleine heeft ‘t ons vanmiddag verteld! We 

mochten wel niet laten merken. Ze houden haar nu maar hier. We mogen haar niet meer zoo wilde 

maken zei Mère. Vanmiddag zijn we niet op promenade geweest omdat het zoo regende, toen 

begonnen Trees en ik wat met Rita te bokken op den gang! Ze begon vreeselijk te lachen en werd zóó 

wild en gaf mij een leelijke mep in m’n gezicht, maar toen heb ik haar een teruggeven dat ze zeker 6 

meter achteruit rende en op den grond viel! Ze begon voor valsch. 
We mochten dat niet meer doen zei Mère Madeleine ze kan wat over zich krijgen! 
 

Woensdagmiddag. 
Nu hebben we weer gedicht. Teun Frau Hulda en ik Frau Bertrandus. We hebben ons anderhalf ziek 

gelachen onder de studie. Hulda en ik we maken ze ouder ons tweetjes. Reuze leuk vonden ze het 
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Priesterkoor. 
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allemaal! We hebben ons voorgenomen onder de vacantie steeds met deze namen te schrijven en na 

de vacantie nog meer verzen te maken! 

Hiep hiep hiep, Leve de vacantie! Nog één trimester en ik mag thuisblijven, voorgoed! Fijn! 
 

Eijsden Mei 1922. 
Zijn we weer eens hier! Het laatste trimester. Nou we mochten nog een reuze lol krijgen. Met koffers 

uitpakken hebben we pas eens gelachen! Trees, Frau Elizabeth, Fr. Hulda en Baruinius en ikke! Op de 

koffer kamer. 

Het Mos de Mère Thérèse, was alweer eens een keertje flink op de beenen, en wij kregen alle vier 

een 5 voor gedrag. We hadden ook maar eens even gedansd. We noemen dat “Lächelen” een soort 

figuur dansen! Om te brullen meende dat suffe Mos, toch eens wonders wat uitgevoerd te hebben. 
 

Zondagmorgen 
Een mooi vers hebben we weer klaar gespeeld! Och wat heeft Mère Clotilde gelachen! We hadden 

haar verteld, dat we verzen gemaakt hadden! En van morgen in de geschiedenisles moesten wij ze 

allemaal voorlezen! Zij heeft gelachen! Neen! En we hadden alles vol fouten zeide ze! Maar dat is 

niets die laten wij er in zitten, dat is juist het leuke vinden we! Dat gedicht van Heinrich moesten wij 

liever niet er in zetten, zei de Mère, dat was een beetje te modern! Zij noemt ons nu ook bij onze 

namen als Hulda, Bertrandus enz! Ze vinden onze verzen reuze drama’s, ze sterven allemaal erin! 
 

Woensdag 2 juni. (in bed half 10) 
Wat zijn we toch moe! We zijn direct na het diner op stap gegaan, de hééle bende met een stuk of 8 

Mères erbij. We zijn geweest in een dorpje even voor Visé. Daar in een klein cafétje hebben we koffie 
en limonade gedronken! Het was vermiddag een hitte om te braden. We waren met ons groepje bij 
de eersten, en minsten zo ver voor die anderen altijd! Hebben reuze pret gehad, maar warm!! We 

hadden onze place-trons41 uitgedaan en gedécolteerd, de hoed hadden we opgerold en in de zak 
gestoken, en Trees en ik hadden sportkousen gemaakt. We gingen door reuze weilanden waar 
afgekapte boomen lagen, fijn naloopertje42 hebben we gespeeld, maar met een reuze slag ben ik 

uitgegleden, en een partje vel en vleesch van m’n been bleef aan die reuze boomschors hangen! We 

hebben echter nog meer malheuren gehad. 

Teun bemerkte opeens dat ze haar hoed verloren had! Toen moesten wij een héél eind terug, tot aan 

die rij boomen, en daar komt opeens ’t Mos, en wij met de sportkousen aan en de bloese zoo ver 

open hangen!! En natuurlijk reuze uitbranders, punten, “c’est hontent”43! En we moesten bij haar 

blijven loopen. We mochten niet weer voorloopen enz!. Flauw spook, dat Mos heeft het altijd op ons 

gemikt! Als we eens voorgoed thuis zijn, hoeft zij nooit en nimmer te denken, dat ze eens een kaartje 
van ons krijgt, dat hebben wij gezworen! 
Zoo nu ga ik slapen, want ik ben reuze moe! 
 

25 Juni 1922 
Nog een dikke maand met nog wat dagen en dan zijn we fijn thuis. Over 14 dagen is handwerk 
expositie, ik heb fijne zaken erbij, dat vinden ze in de klas ook reuze. Mama had fijne handwerk, kant 

en entre deux44 gestuurd. Echt kluppel werk. Daarvan heb ik gemaakt 2 mooie nachtjaponnen, 

verschillende modellen! 1 kapmantel, een hemd, 1 broek, en combinaison45. En nog een met gewone 
kant. Ik ben bij Mère Benédicta op de coupe geweest, daar is notabene het Mos ook maar daar vraag 
ik toch nooit iets aan! Die gekke Rita moest ook op de coupe! Ze kon niet trappen op de 
naaimachine, dan lacht ze zich ziek en ze naait dan terug!! Toen wilde ik ’t haar leeren, en opeens 
 
 
41 

Een plastron is een versierd voorstuk in de keurs van een japon, een los stuk van kant of borduursel. 
42 

Tikkertje. 
43 

Schandelijk. 
44 

Open borduurwerk genaaid tussen twee vlakke stukken laken. 
45 

Damesondergoed: een hemd en broek aan elkaar, of een corselet. 
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lachte ze zoo, en trapte ze zoo vlug dat het begon terug te gaan , en de naald in 2 sprong! Ik ging 

bijna onder de machine van ’t lachen, en toen vloog ik er uit. Mère Benédicta is anders een reuze lief 

mensch. 
 

Juli 2 1922 
Vanmiddag heb ik op den dortoir gezeten met Trees. Tante was op reis geweest en had me een heele 

doos snoepgoed meegebracht. Dat hebben we zitten opeten. Zooiets is bij ons altijd zeer welkom. 
 
Hier eindigt het dagboek. 
 
 

Toneelstuk 
 

Op 3 juli 1922 was er in Eijsden, op school, een Séance 

Musical et Littéraire, opgevoerd door de meisjes van 

het pensionaat van de Ursulinen ter ere van hun 

vereerde moeder overste. Marianne schrijft er op 

bladzijde 15 van deel 2 hierover, 
 

Er werden acht stukken opgevoerd: 

1. Dauphin en Dauphine, voor twee piano’s van 

P. Landy, door de mejuffrouwen Yv. Tinlot en J. 

Henquet, 

2. Feestgroet door mejuffrouw M.A. Jeukens, 

3. Voeux, dialoog door enkele jongere leerlingen, 

4. De 98ste psalm, driestemmig koor van J. André, 
5. Tweede stuk uit de sonate in La Majeur van 

Schubert voor vleugel en viool, door de dames 

G. Legay, Ph. Deschamps, H. Fleissig, S. 

Kerckhoffs, M. Leenarts, M. Teney en N. 

Vliegen, 

6. Het Braambessenvrouwtje. Dit werd door acht 

meisjes opgevoerd waaronder Paula Ackens en 

Annie van Dijk, die door Marianne in haar 

dagboek genoemd worden, 

7. Vogelcantate door vijf meisjes waaronder 

Hanny Fleissig (Koekoek) en Margarite 

Janssen (Raaf), ook door Marianne genoemd, 

8.     Tenslotte was er het grote toneelstuk, de dochter van Jephtah in drie actes. Er deden twintig 

meisjes aan deel en een onbekend aantal meisjes die de maagden van Levi moesten 

uitbeelden. Een van de meisjes die een rol had was Marianne van Wersch die Mahala 

speelde, de zus van Jephtah. Trees Ackens, een van haar hartsvriendinnen speelde Abigail, 

een vrouw in het paleis. Yvonne Tinlot, waar Marianne overschrijft, had de rol van Rachel. 
. 
 

Aanname. 
Voordat je door de zusters aangenomen werd als leerlinge, kregen de ouders een prospectus thuis 

gezonden: 

1: Het doel der inrichting is, aan de meisjes uit den beschaafden stand eene godsdienstige 

opvoedingen degelijk practisch onderwijs te geven, 

2: De inrichting omvat: 
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A: Eene school voor M.U.L.O –onderwijs. 

Bijzonder aandacht wordt gewijd aan het aanleeren van nuttige en fraaie handwerken en aan de 

vreemde talen, voor van het Fransch. 

B: Eene afdeeling, waarin onderwijs worde gegeven in Nederlandsche, Fransche, Duitsche en 

Engelsche handelscorrespondentie, Boekhouden, Handels rekenen, Stenografie en 

Machineschrijven. – Opleiding voor verschillende examens. 

C: Eene Huishoudschool, Prospectus op aanvrage 

verkrijgbaar. 

3: Op wensch der ouders wordt onderricht gegeven 

in piano, viool en zang, in schilderen, brand- en 

houtsnijwerk enz. 
4: Elke leerlinge moet bij hare intrede overleggen 

de doopakte, het vaccinatiebewijs en het 

verhuisbiljet. 

5: Er worden ook door het jaar leerlingen 

aangenomen,. Proefwerk zal doen blijken in weke 

klasse de nieuwelingen thuishooren. 

6: Als aanmoedigingmiddelen dienen: de 

wekelijksche aanteekeningen, de maandkaarten en 

de driemaandelijksche concours. Meerder malen 

per jaar ontvangen de ouders verslag over de 

vorderingen hunner kinderen. 

7: Er zijn die vacanties: Kerstvacantie, 

Paaschvacantie en groote vacantie. 

8: De bezoekdagen zijn de eerste Zondag of de 

eerste Woensdag der maand. Buiten deze dagen moeten de leerlingen, zoo zij bezoek ontvangen, 

toch de lessen volgen. De kinderen mogen op de bezoekdagen naar huis gaan, indien zij zulks 

verdiend hebben. 

0: De leerlingen mogen niet uitgaan dan met hare ouders of voogden; met anderen alléén op 

schriftelijk verzoek van ouders of voogden. 

De briefwisselingen staat onder toezicht der Overste. Het is verboden leesboeken mee te brengen. 

De kinderen kunnen, tegen kleine vergoeding, van onze mooie en rijkvoorziene schoolbibliotheek 

gebruik maken. 
10: De leerlingen gaan twee keer in de week wandelen. De recreaties worden zooveel mogelijk in de 

openlucht gehouden. 

11: Bij ongesteldheid worden de kinderen verzorgd door den huisdokter en de ziekenzuster. Bij ziekte 

van enstigen aard worden de ouders terstond gewaarschuwd. 

12: Het kostgeld wordt in drie termijnen voldaan en wel bij vooruitbetaling. 
 
Uitzet: 

6 servetten 

6 handdoeken 

3 paar lakens 

3 kussensloopen 

4 nachtjaponnen met mouwen, 1 peignoir, 1 badlaken 

3 paar schoenen, 1 paar zwartleeren pantoffels. 

Deze artikelen worden ook verstrekt door de inrichting tegen eene vergoeding van f……. ’s jaars. 
 
Verder de uitzet naar verkiezing. 

1 zilveren vork en lepel, 1 tafelmes, 1 dessertmes, 1 theelepel, 1 servetring, - 1 kap- en 1 naaidoos 

met toebehooren, - 1 paraplu, - Handkoffer of reistasch, 2 wollen deken en voetkussen worden ook 

versterkt tegen f…… per termijn. Alles moet gemerkt zijn met het ontvangen nummer. 
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(Wat later kwam deze regel erbij: Behalve oorknopjes mogen geen sieraden of juwelen gedragen 

worden). 
 
Uniform: 

Op Zon- en Feestdagen: 

1 donkerblauwe (matrozen)jurk met wit kraagje, volgens voorgeschreven model, - 1 donkerblauwe 

hoed of muts, - 1 boezelaar voor kinderen beneden de 14 jaar, - 1 donkerblauwe mantel, 2 paar witte 

en 2 paar zwarte handschoenen, = Zwarte, niet doorschijnende kousen, - 1 witte kapelsluier wordt 

geleerd door de inrichting. 
 
Op werkdagen: 

Donkerblauwe jurken, - zwarte boezelaar model volgens verkiezing. 

In de japonnen moet een zak wezen. 

1 zwarte kapelsluier wordt eveneens door de inrichting geleverd. (In een wat latere versie verviel 

deze regel, maar de volgende kwam erbij: Gekleurde japonnen mogen slechts de twee laatste dagen 

van de week gedragen worden.) 
 
 

In 1926 adverteerde de zusters Ursulinen in de Limburger Koerier: 
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Genoemde namen van medeleerlingen in het dagboek 
 
Paula Ackens is Paula Maria Louise Ackens, geboren Vaals 29 december 1910, Ingeschreven in de 

gemeente Eijsden/Breust mei 1919, vertrok in april 1924 naar de Kerkstraat 21 in Vaals. Overleden 

Schimmert 2004, trouwde Joseph Hermans 1905-1967. Hij was arts in Schimmert. Hun vader was 

apotheker. Teun was de oudste, Trees en dan Paula. 
 
Teun Ackens is Johanna Maria Antonia Ackens, geboren Vaals 24 maart 1907, Ingeschreven in de 

gemeente Eijsden/Breust september 1918, vertrok augustus 1924 naar Vaals. 
 
Trees Ackens is Antonia Maria Petronella Theresia Ackens, geboren Vaals 11 september 1905, 

Ingeschreven in de gemeente Eijsden/Breust januari 1920, en vertrok augustus 1922 naar Vaals. 
 
M. Ans 
 
H. Cis 
 
Hubertine Closset is of Anna Closset of Maria Closset. 
 
Anna Dassen is Anna Maria Hubertina Dassen, geboren Heerlen 28 juli 1905, Ingeschreven in de 

gemeente Eijsden/Breust april 1918, vertrok augustus 1922 naar Heerlen. 
 
Mia Dieuwent 
 
An van Dijck is Anna Catharina van Dijk, geboren Vlodrop 5 mei 1908, Ingeschreven in de gemeente 

Eijsden/Breust mei 1921. Zij vertrok in september 1924 naar haar ouders in het Van Reenenpark in 

Nijkerk. Ook haar jongere zussen Wilhelmina (*1912) en Helena (*1915) zaten op deze school. 
 
Joop Donders is Josepha Theresia Maria Donders, geboren Tilburg 25 oktober 1906, ingeschreven in 

de gemeente Eijsden/Breust september 1920. Zij vertrok in augustus 1921 naar Tilburg. 
 
Hans Fleissig is Johanna Mary Therese Fleissig, geboren Amsterdam 1 februari 1905, Ingeschreven in 

de gemeente Eijsden/Breust december 1919, vertrok naar Amsterdam (Warmoesstraat) augustus 

1922. (Haar oudere zus had ook hier gezeten). Hanny Fleissig trouwde in 1929 met Karel Bloemen. 
 
Lies Gerards 
 
Miet (Mieta) Janssen is Louise Maria Margaretha Janssen, geboren Beek 1 december 1906, 

Ingeschreven in de gemeente Eijsden/Breust oktober 1919 en vertrok augustus 1922 naar de 

Dorpstraat 316 in Beek. 
 
Tity Kerckhoffs is Sophia Hubertina Maria Kerckhoffs, geboren Kerkrade 27 april 1909, Ingeschreven 

in de gemeente Eijsden/Breust september 1920 en vertrok september 1923 naar Imstenrade. Ook 

haar zusjes Agnes, Hubertine (*1905) en Sophie zaten op deze school. 
 
Anny Leenarts is Anne Maria Adriana Leenarts, geboren Roermond 10 februari 1905, Ingeschreven in 

de gemeente Eijsden/Breust oktober 1919 en vertrok augustus 1921 naar Maastricht. 
 
Johanna Lehner 
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Mia Leuchter is Maria Ludovica Theresia Leuchter, Geboren Kerkrade 18 februari 1904, Ingeschreven 

in de gemeente in september 1917 naar Eijsden en vertrok april 1919 de haar ouders in de Neustraat 

in Bleijerheide / Kerkrade. Ook haar zus Frieda zat op deze school. 
 
Angeline Meens is Angeline Rosalia Maria Meens, geboren Eijsden 2 juli 1906, Ingeschreven in de 

gemeente Eijsden/Breust september 1919, vertrok augustus 1922 naar Brunssum. 
 
Agnes Meijer /Meyer is Agnes Maria Catharina Meyer, geboren Maastricht 5 mei 1907, Ingeschreven 

in de gemeente Eijsden/Breust oktober 1919 en vertrok september 1923 naar Maastricht. 
 
Tonia Paland 
 
Marietje Palmans is Maria Pauline Antoinette Palmans, geboren Maastricht 27 april 1905, 

Ingeschreven in de gemeente Eijsden/Breust januari 1918. Zij vertrok januari 1921 naar haar ouders 

in de Kleine Straat in Maastricht. Ook haar zusjes Alphonsine en Truus zaten op het internaat. 
 
Lucy Payens 
 
Liza Purnot. Ook haar zusjes Sophie en Elise zaten op school bij de Ursulinen. 
 
Els van Sanderen 
 
Rita Schols is Maria Leonarda Amalia Victorine Gertrudis Margaretha Schols, geboren Maastricht 19 

december 1901, Ingeschreven in de gemeente Eijsden/Breust september 1921, vertrok april 1923 

naar Houthem. Zij overleed, 32 jaar oud in Wassenaar in 1934. 
 
Marthe Souren is Maria Sophia Souren, geboren Vaals 4 juli 1915, Ingeschreven in de gemeente 

Eijsden/Breust september 1924, vertrok juli 1929 naar Vaals. 
 
Zus Startz is Louisette / Louise Maria Josepha Huberta Startz, geboren Maastricht 21 september 

1905, Ingeschreven in de gemeente Eijsden/Breust februari 1918 en in oktober 1918. Zij vertrok de 

eerste keer mei 1918 naar Maastricht en voor de tweede keer augustus 1921. Wellicht vanwege de 

schoolvakanties? Want zij vertrok mei 1918 en kwam in oktober 1918 weer terug. 
 
Grete (Greet) Swarte is Margareth Johanna Swarte, geboren Den Haag 23 juni 1907, Ingeschreven in 

de gemeente Eijsden/Breust september 1921, vertrok juni 1925 naar Den Haag. Zij overleed 3 

december 1933 in Makassar (Indië). In maart 1929 trouwde zij in Batavia met Willem de Groot. Zij 

kregen drie kinderen. 
 
Vonnau (?) Theunissen is Antoinette Josephina Virgina Guillaumaine Theunissen, geboren Eijsden 26 

mei 1904, Ingeschreven in de gemeente Eijsden/Breust april 1921, vertrok april 1922 naar Esijden. 

Of 

Catharina Josephina Maria Antoinette Theunissen, geboren Eijsden 29 september 1905, 

Ingeschreven in de gemeente Eijsden/Breust april 1921, vertrok april 1922 naar Eijsden. 
 
Yvonne Tinlot is Ivonne Philomene Josephina Tinlot, geboren Jemeppe 18 juli 1906, Ingeschreven in 

de gemeente Eijsden/Breust september 1919, vertrok augustus 1922 naar Jemeppe. 
 
M.Tuttinette/ Tutoinette 
 
Mien Vijgen 
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De Zusters 
 
 

Mère Albertina is Lucile L.M. Defourny, geboren Grivegnée (B) 7 juni 1880 en overleden 30 

november 1960. D. Midd. Fransch A. Dactylogr. Et stenogr. Francais. Onderwijsakte Middelbaar 

Onderwijs 1903. Bekwaamheid voor schoolonderwijs in de Fransche taal. In 1904 kreeg zij bij 

Koninklijk Besluit van 15 januari toestemming om les aan het middelbaar- en lager onderwijs te 

geven. 
 
Mère Augustine is Mère Marie Augustine is Sybille Maria Marcus, geboren Efferen (D) 7 juli 1877, 

gelofte 1914, overleden 26 juni 1962, Diplome Ouvrages d'utilité. Gaf handwerklessen, zorgde voor 

inter-en externaat. Zij had suikerziekte. Zuster Augustine had de akte nuttige Handwerken voor 

meisjes behaald in 1917. 
 
Mère Benedicta is Mère Bénédicta du Sacré Cœur, Annette Marguerite Josépha McGrath, geboren 

20 (21) april 1888 Lover Ballingarry (Ierland) en overleden 16 augustus 1976. 

Maitresse au pensionnat. Pianolessen. Muzieklerares. 
 
Mère Cathrien is Mary Josephine Brophy, geboren Kilkenny 29 april 1881 en overleden Eijsden 23 mei 

1961. Maîtresse au pensionnat, surveillante. Chant. Maîtresse des novices. Zang. 

Novicenmeesteres. Privaatlessen Engelse taal aan de internen. Wellicht een familielid van haar, 

Statia Brophy (*Kilkenny 10 januari 1881) samen met de zus van Mary, Katty Brophy (*Kilkenny 

8 september 1883) waren hier ingetreden. Mary vertrok met haar twee jaar jongere zus Catharine, 

roepnaam Katty, op 21 oktober 1902 per boot naar Nederland, naar de Ursulinen in Eijsden. 
 
Mère Clarence (Franse les). 
 
Mère Marie Clotilde ook wel,Mère Clotje is Maria Anna Hubertina Elisabeth Lennartz, geboren Aken 

11 mei 1875, gelofte in 1899, overleden 29 mei 1929, In 1917 lid van de Stat. Vereeniging 

“Mariaschool”. Maîtresse au pensionnat (directrice van het internaat). Vakonderwijzeres voor de 

Duitsche taal. Directrice au pensionnat depuis 1911 (10 jaren). Conseillère (raadgeefster aan de 

groote meisjes). Had van God ‘t talent gekregen de jeugdige kinderzielen met succes te leiden en op 

te voeden. Tien jaar lang was zij directrice. Haar oud-leerlingen spreken steeds met achting en 

dankbaarheid over. Zij had aktes gym in 1892, akte Hoogduitse taal in 1901 (samen met mère 

Stanislas), handtekenen 1905, Franse taal in 1895, onderwijzers in 1894. In 1917 werd zij eervol 

ontslag als onderwijzers lagere school. In 1926 kreeg zij eervol ontslag als lerares van de Mulo. 

Vervolgens kreeg zij wachtgeld. Op jaarbasis kreeg zij fl. 2576,- 

Haar arbeidscontract uit 1917 vermeldde onder meer: 

-  Het salaris werd in drie maandelijkse perioden uitbetaald binnen vijf dagen na de verstreken 

termijn. 

- Zij had een opzegtermijn van drie maanden. 

- Haar aanzegtermijn moest twee maanden van te voren aangezegd worden 

- Bij ziekte werden de eerste zes maanden uitgesloten van betaling. Daarna kreeg zij zes 

maanden de helft waarna eervol ontslag volgde 

- Ze mocht zich niet aansluiten bij de Bond van Nederlandsche Onderwijzeres en dergelijke 

Vereenigingen. 

- Ze mocht geen boeken, couranten, tijdschriften en blaadjes meenemen 

- En in het hele contract stond nergens haar salaris genoemd. 

Rond haar vijftigste werd zij ongeneeslijk ziek en overleed 29 mei 1929. 
 

 

 



Mère Félicité, Mère Marie Félicité (Rondschrift/tekenen) is Jeanne Sophie M.J. Rahier, geboren 

Brussel 18 december 1879, gelofte 1907, overleden 14 maart 1953, Dipl. Calligraphie. Groot talent 
 

voor teken en schilderkunst., Prieure, sous-pr., maîtresse de peinture, conseilt-locale. Overste van het 

klooster Eijsden tussen 1924-1930. Maîtresse au pensionnat (1930), Assistante (plaatsvervangster bij 

afwezigheid R.M.) supérieure. Zij was jarenlang hoofd surveillante waar zij leiding had heerste orde 

en tucht. Was zes jaar overste, daarna assistente overste. Bij haar zilveren kloosterjubileum in 1932 

schreef de krant: Door haar beminnelijk zacht karakter had zij ieders sympathie. Vooral bij den arme, 

die bij haar vaak hulp en troost vond, was zij zeer gezien. 
Later kwam ook haar zus Felicie Rahier (*Jette 6 september 1887) hier op school 
 
Mère Françoise is Lily Buckley, geboren Cork 2 augustus 1885 en overleden op 13 april 1966, was 

Maîtresse de musique, surveillante. Zij had als andere taak de Toneelkunst en operettes met de 

kinderen. 
 
Mère Habel (=Bloem van Brabant / Mamere) (Natuurkunde / Aardrijkskunde). 
 
Mère Hermana is Geertruida Gerharda Ernstine van Teeffelen, geboren Ootmarsum 28 maart 1882, 

overleden 29 november 1959 Maîtresse à l 'externat. Lagere school en kweekschool en de ULO voor 

externen. Enkele jaren was zij directrice van het internaat. In mei 1901 slaagde zij in Maastricht voor 

haar akte Lager Onderwijs en Gymnastiek. In maart 1902 voor het examen Nuttige Handwerken in 

Breda. In augustus 1913 in Den Haag voor het examen akte Frans Lager Onderwijs en in 1918 voor 

haar examen Duits. In 1905 kreeg zij een jaarsalaris van f. 500,-, In 1920 was dat f. 3040. 
 
Mère Isabelle (Handelsrekenen), Mère Marie Isabelle is Catharina Maria Jeanne Hamer, geboren 

Eindhoven 8 november 1887, gelofte 1914, overleden 15 december 1965, Dipl. Instit.     Middelb. 

Boekhouden (1914-1919). Hollandais régente, gymnastique. Zij werkte op het pensionaat en 

externaat te Eijsden. In oktober 1904 slaagde zij in Nijmegen voor het examen Vrije en 

Ordeoefeningen der gymnastiek. In mei 1906 behaalde zij haar Lager Onderwijs akte in Maastricht. 

Gaf na het behalen van het diploma M.O. boekhouden, in december 1914, enkele maanden les aan 

de H.B.S. te Maastricht. Werd daarna hoofd van de U.L.O in het pensionaat tot Mère Laurence Susijn 

(zie hieronder) die taak overnam. Daarna werd zij Hoofd van de Lagere School. In 1915 was haar 

jaarsalaris f. 600,- 
 
Mère Jeanne (ziekenzuster) is Maria A.J. van Mens, geboren 24 september 1879 en overleden 4 

maart 1970. Zij was Surveillante, infirmière. In 1917 werd zij lid van de Vereeniging der Zusters 

Ursulinen “Mariaschool”. Onder deze naam was het klooster bekend als rechtspersoonlijkheid. 
 
Mère Laurence (=Matoe) (Nederlandse taal , Mère Marie Laurence is M.C.W.C. Susijn, geboren 3 

maart 1891 en overleden 13 september 1951. Zij ontving haar ordekleed op 8 september 1920. De 

Plechtige kloostergelofte was op 8 september 1923. Dipl. Inst. - Régente - Mido- Akte Nederlands, 

hoofdonderwijzeres 1925. Akte schoolonderwijs Nederlandse taal en letterkunde 1914, 

onderwijzeres. Werd als opvolgster van zuster Isabella Hamer hoofd van de U.L.O in het pensionaat. 

Tot dec 1942 was zij hoofd van de MULO school. In 1924 schreef zij samen met dhr. Mols, leraar 

Nederlands in Den Haag Oefeningen bij beknopte Nederlandsche spraakleer, voor het middelbaar- en 

voortgezet lager onderwijs. Het boek verscheen bij Van Goor en Zonen. 
 
Mère Madeleine (Engelse Taal) is Maria Josepha Albertina Croon, geboren Maastricht 8 

september1887, overleden 1 september 1970. Opleiding: Hollandais, dipl. Instit., gymnastique, 

ouvrage d'ut , Français et anglais primaire Commerce. Taken : Maîtresse pensionnat. In oktober 1906 

slaagde zij in Venlo voor het examen Vrije- en Orde-oefeningen der Gymnastiek. In mei 1908, ook in 

Venlo, voor het examen Akte Lager Onderwijs, in mei 1908 voor het examen Nuttige handwerken, in 

augustus 1912, in Utrecht, voor het examen akte Frans Lager Onderwijs, in augustus 1917, in 

Rotterdam, voor de akte Engels Lager Onderwijs. In 1915 was haar jaarsalaris f. 500,- 
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Mère Maria (Duits) 
 
Mère Raphael, Mère Marie Raphaelle is Petronella Goverdina Lochmann van Bennekom, bijnaam 

Brugman), geboren Semarang (Indonesië) 15 april 1873, gelofte in 1900, overleden 14 juni 1946, 

Akte Nuttige handwerken, Ouvrage d 'utilité, Gymnastique, Ecriture. Calligrafie. Naaimeesteres, 

handwerken, gymnastiek, schoonschrijven op de kweekschool. Maîtresse du Noviciat Depuis 7 sept 

1908 jusqu'a 1911 Maîtresse à l 'école normale (kweekschool). Onderwijzeres Lager onderwijs 

(1916). Te Haelen en Eijsden. In 1925 kreeg zij pensioen over het tijdvak jan mrt 1925 van fl. 96,- Zij 

was 51 jaar. Zij had haar akte gymnastiek, handwerken voor meisjes (1902), schoonschrijven (1906). 
 
Mère Séraphina is Caroline Johanna Hauck, geboren Keulen 6 november 1851, overleden 12 maart 

1929. Zij behaalde haar diploma huisonderwijzeres nuttige en fraaie handwerken in 1878. Mère 

Séraphina kreeg vervolgens bij Koninklijk Besluit van 29 december 1878, toestemming tot het geven 

van handwerken aan het lager onderwijs mits zij overigens aan de daartoe bij de wet gevorderde 

vereischten voldoet. 
 
Mère Stanislas (Directrice in 1920), Mère Marie Stanislas is M.A. (Helena) Knipprath, geboren Aken 

11 mei 1862, gelofte in 1886, overleden 24 juli 1937, onderwijzeres. In oktober 1886 slaagde zij in 

Maastricht voor het examen onderwijzeres. Vervolgens kreeg zij bij Koninklijk Besluitmits zij 

overigens aan de bij de wet gevorderde vereischten voldoet, in december 1886 vergunning verleend 

tot het geven van lager onderwijs. Zij slaagde in augustus 1887 voor de akte Frans lager onderwijs in 

Utrecht. Zij was toen leerlinge der Katholieke Normaalschool der Religieusen-Ursulinen. In augustus 

1901 deed zij in Den Haag examen Hoogduitsche taal L.O. Zij deed samen met mère Clotilde hier 

examen in. Beiden slaagden. 

Zij was in 1898 tot 1910 directrice van het pensionaat. In 1910 was zij novicenmeesteres. Zij zorgde 

ervoor dat Maarland een kerk kreeg en gaf de interne leiding over de Maria Congregatie. Zij werd na 

Clotilde directrice. In 1915 was het jaarsalaris van Mère Stanislas f. 900,- 
 
Mère Thérèse (het Mos) Mère Marie Thérèse is Adolphine Blendef, geboren17 maart 1888 te 

Montfort-Esneux, overleden maart 1950. 
 
Sœur Agatha of soeur Compote (invalide) is M.C. Mesterom, geboren 25 november 1845 en 

overleden 29 oktober 1921. 

Werkzuster, du gazogène et des dortoirs (verzorgde de gasapparaten « haar gasfabriekje », de 
verlichting en het beddegoed en dekens van de zusters en kinderen in de slaapzalen. 
 
Soeur Francisca is Gertrud Lentzen, geboren Neusen 21 maart 1877, gelofte 1899, overleden 21 

januari 1953. Werkzuster. Réfectorière (refter, eetzaal) à l'école normale jusqu'un 1910 "Buauderie" 

(buanderie=wasserij). Schoonhouden klaslokalen. Verzorging bloemen en planten in de gangen. Elke 

avond sloot zij de ijzeren poort van de speelplaats. Zij werd dood gevonden in de galerij. 
 
Soeur Laurence is Elisabeth Elter, geboren Rotterdam 2 maart 1896. 
 
Nonk Pie (wellicht Peter Polders, geboren Goch 29 oktober 1866. Hij was schilder), en Tante Fei. 
 
In 1922 werd de weleerwaarde heer Henricus Hubertus Bonifacius Hobus rector, geboren 

Nederweert 4 juni 1885. Op 12 maart 1910 werd hij priester gewijd, vervolgens kapelaan in Linne, 

Posterholt, Maastricht en Buggenum. In 1922 werd hij rector in het klooster in Eijsden. Hij overleed 6 

september 1958 in Buggenum. 
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Het Ursulinenklooster is sinds 2013 het museum voor familiegeschiedenis. 

Zie http://www.museum.ursulinenconvent.com. 

Met dank aan Willy Gilissen voor de verklaring van de namen van de zusters. 
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