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Heerlen Nov. 1926 (Marianne is 21 jaar) 

Tusschen allerlei boekjes en schriften van op kostschool vond ik deze week de verloren gewaande 

dagboekjes uit Eijsden. Ik was toch zóó blij, ze weer terug te hebben. Wat heb ik daar ook een spijt 

van gehad! Wel zijn ze met potlood geschreven, wat al erg onduidelijk geworden is. Ik vond ze 

tusschen een kaft van een Natuurkunde boek. Nu wil ik alles overschrijven, geen woord eraan 

veranderen, en tusschen door de verschillende aanzichten waar het in hoofdzaak overgaat, erbij 

plakken. Het zal dan een herinnering blijven, waar ik m’n heele leven plezier aan heb! 

Och, bij het lezen van deze souveniertjes komt me alles, alles weer zóó duidelijk voor den geest. 

Maar, alsof het pas gisteren alles gebeurde. Ik zal dus maar met het eerste beginnen. 

Eijsden  Mei 1919 (Marianne is 13 jaar) 

’t Stond dan nu zoo vast als een paal boven water. ‘k Zou naar kostschool gaan. Prospectus en al dat 

zaakje meer was aangevraagd en wel in Eijsden. 

Op een Woensdagmiddag ben ik er met Mama naar toe gegaan. Tante Gertrude (red Gertrude van 

Wersch was de zus van haar vader Edmond van Wersch. Gertrude was gezelschapsdame op kasteel 

Geloes,) die is op ’t kasteel de Geloes ontvangdame, was aan ’t station. Tante vertelde almaar druk 

door hoe blij de zusters, neen Mères moest ik daar tegen zeggen, wel waren om toch eens kennis 

met Mama en mij te maken. Ik vond dat echt leuk en was een en al in m’n nopjes dat ik daar zou 

komen. 

’t Was een mooie aanblik het pensionaat. Een prachtig park ervoor en die mooie laan voor deze 

hoofdingang viel bijzonder in mijn smaak. 

  
Gemeentehuis Eijsden anno 2011 Ursulinen pensionaat anno 1920 

 

Er was gebeld. Een tamelijk oude Mère deed open. “Bonjour Mère Aloijs1» zei m’n Tante. Dat 

verstond ik goed, maar van wat ze nog allemaal meer zei, niet. Lieve deugd, ja, ‘k zou daar 

ook nog Fransch moeten spreken. Neen maar, en dan hier op school, was ik nogal lang de 

beste niet in de Fransche taal. Zoo bonjour, bonsoir en nog zoo’n paar woordjes meer 

                                                             
1
 Mère Maria Aloysia is Gertrude Francoise Janssen, geboren Maastricht 16-1-1851,gelofte in 1875, overleden 

16-8-1923. Onderwijzeres; Maîtresse à externat, Infirmière. Ziekenverzorgster. . Haar laatste levensjaren was zij 
blind 
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verstond ik nogal en kon ze vaak goed uitspreken, maar zoo’n hééle zin vlug achterelkaar 

zeggen, zooals die Tante met de Mère, hemeltje lief. 

We werden in een mooie groote ontvangkamer binnen gelaten, waar ons weer een Mère 

tegenkwam. Daar begon Tante weer met het “bonjour Mère Anna2”.  Oui, non etc.etc. ik kon 

niet eens bijhouden te luisteren, zoo gauw ging dat, wil zwijgen, iets meer verstaan!! Zou 

dan hier geen mensch Hollandsch kennen? 

Klop, Klop………. De directrice kwam binnen. Een aardig, dik, klein Mèretje, leuke oogjes en 

een groote bril op. “Tag Fräulein van Wersch, (en ze gaf Tante een hand. Goddank 

tenminsten geen “bonjour, bonjour!” Duitsch verstond ik goed. Mama werd voorgesteld en 

ik ook. Ik moest dan maar zeggen Mère Clotilde!3 Ze deed zoo reuse lief, ach jé, wat vond ik 

dat een aardige Mère.  En jawel, daar kwam alweer een andere Mère naar binnen: Ah, 

bonjour Mère Alphonsine…4…….. en daar kwam weer zoo van alles achter, ik hoor zelf een 

keer mijne naam en tusschen door op z’n Fransch. Ik moest haar een hand geven en zei haar 

ook: “bonjour Mère”! Dat ging al heel goed. Ik geloof ik heb een goede uitspraak dat zei 

tante tenminste ook.  Ik kon me maar niet voorstellen, dat die tante zóó maar al die zusters 

van mekaar kan onderscheiden. Ik vond ze leken allemaal op mekaar. 

We gingen toen het hele huis door. De slaapzaal met die groote cellen, die leuke witte 

gordijntjes, die met roode linten overdag werden opengehouden. De toiletzaal waar de 

kleine pentionairen zijn. De speelzalen, de feestzaal, de eetzaal, de pianokamertjes, de 

                                                             
2 Mère Anna  
3 Mère Marie Clotilde, 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 grote 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, 
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 ondermeer: 
- 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, 
4 Mère Marie Alphonsine is Elise Peeters, geboren Blerick 18-10-1856, overleden 20-2-1949, onderwijzeresse. 

Français, allemand, anglais. Maîtresse à l'école normale, archiviste jusque' en 1910 (1914), surveillante. 

Onderscheiden door de Koning van België voor de opvang van Belgische vluchtelingen 1914-1918. In  1917 lid 

van de Stat. Vereeniging “Mariaschool”. 
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klassen, de kapel, alles alles kreeg ik te zien. Leuk vond ik die meisjes allemaal, net die 

matrozenjurken, een scheiding in ’t midden van hun haren en twee lange vlechten. Och ik 

vond alles zóó aardig, dat ik wel best direct daar kon blijven. 

Ik zag ook nog een meisje uit Heerlen. Cis heette die. Ik was daar bij ons op school nogal een 

beetje bevriend mee, niet juist zoo’n dikke vriendin. Ze zag me en we lachten eerst. 

Toen we nu alles gezien hadden, dronken we een kopje koffie en de Révérende Mère 

Overste5 zou gehaald worden. Hemeltje lief die vond ik niet zoo héél erg aardig. Een heele 

lange zuster en dik. Een zwart gezicht tenminsten die haartjes boven d’r oogen. Ze keek altijd 

het zelfde en lachte bijna nooit en ook niet maar eventjes.  

Toen ik dan voorgesteld was vroeg ze me iets, ook  alweer op Fransch. Verstond natuurlijk 

niets, maar ik geloof dat ze gevraagd had of ik al Fransch kon spreken, want tante zei toen 

direct daarna: Non, non ma mère!”en vroeg wat. Mama was anders met alles in haar schik, 

zei ze, en die Mère Clotilde was toch zoo aardig, zeker dat Mama ook een Duitsche is, denk 

ik me wel. Toen kwam alweer een Mère binnen, daar moesten we Mère Stanislas tegen 

zeggen. Een oude Mère, maar ook een lieve6 

Allemaal zeiden ze dat ik zoo groot en flink was voor 14 jaren, maar ze meenden dat ik nog 

een beetje meer kleur kon gebruiken, die zou daar wel komen. Dat meende tante ook.Met 

het grootste plezier van de wereld was ik er al direct gebleven. Ik zou na de Paaschvacantie 

komen. Mädeljurken voor de uniformen werden nog uitgepakt om mee te nemen, en toen 

gingen we naar huis. De volgenden 

dag heb ik alles aan m’n 

vriendinnen verteld. 

Toen vond ik het toch van een kant 

een beetje vervelend, weg te gaan 

van al die lieve vriendinnen, 

waarmee ik toch soms zoo’n reuze 

pret gehad had. Ja als ik daar nog 

soms aan denk. Lies Gerards b.v. 

Marthe Souren, Mia Deuwent, 

Mien Vijgen, Tonia Paland. Het was 

toch erg dat ik die moest laten. Ik 

                                                             
5
 Révérende Mère Overste is Anselma Willame, 1917-1924, geboren in Mons 19 april 1881, overleden in Rome 

op 8 nov. 1961. Op 13 juni 1920 werd Mère Anselma, als Overste herkozen, werd op 20 juni 1920 als zodanig 
herbenoemd. 
6 Mère Marie Stanislas is M.A. Knipprath, geboren Aken 11 mei 1862, gelofte in 1886, overleden 24 juli 1937, 
onderwijzeres, Graf rij4, plek 12. 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 de krant het Centrum van 16 feb 1916 stond het volgende 
bericht:  ECHT  bij Roermond. Bisschoppelijke Kweekschool voor Onderwijzeressen. Bestuurd door Zusters 
Ursulinen. Kost- en leergeld, met inbegrip van beddegoed en bewassing, 195 gulden ’s jaars. 
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had geen enkele vriendin in Eijsden. Nou, en dan niet meer touwtje springen, ja dan bracht 

ik altijd die reuze touwen mee, waar ladders mee werden vastgehouden. Beekje springen 

dan, en ’s winters die reuze veldslagen met sneeuwballen, boven in die groote wei aan de 

beek. En dan kwamen we zoo laat thuis, en dat was niet alles, elken avond kreeg ik er van 

langs. Ik liep dan achterom gauw naar binnen, hing alles aan den kapstok en ging vlug piano 

oefenen en dan kwam Mama en dan kreeg ik er nog van langs. Schoenen uit, werk maken, 

eten en naar bed. En dan werd elken avond gezegd als Papa thuis kwam: “Neen, neen, die 

moet weg! Absoluut…….. Jan, en nu is het eindelijk zoover gekomen met me. Ik schrijf 

Zondag verder. 

Zondagmorgen 

Ik moet nu feitelijk brieven naar huis of zoo schrijven, het is pas half elf, en ik heb deze brief 

voor thuis al klaar. Ik zal dus eens wat dieper denken aan vroeger. 

Hoe zouden ze het stellen thuis op school? Ik kreeg van morgen een kaart waar ze met hun 

allen op geteekend hebben. 

Ja we hadden zoo leuk clubje op de muziekschool hier. Mia, Lies en ik. We zijn op een 

goeden dag door de bonen haag in den kerktoren geklommen. Die lange dunne ladder op, 

die altijd op en neer wipten, langs die reuze zware klokken op. En toen hebben we vanuit dat 

kleine raampje waar we juist in de klas van Juf Luchten in de muziekschool konden kijken, 

gewuifd en gewuifd met zakdoeken. 

We kwamen dan natuurlijk te laat in de solfège les (red. Zangles waarbij alleen de namen 

van de noten werden uitgesproken) en dan was ’t kermis! 

Dan met die Soeur Xavier op onze school, dat mensch bracht ons dus zoo te zeggen naar 

huis, die liep zoo maar achter ons aan na schooltijd, dat we vooral rechtstreeks naar huis 

zouden gaan. 

Dan waren we ook nog Zélatrices (ijverige beoefenaars, ph) van de H. Kindsheid, en moesten 

elken Zondag aan de huizen collecteeren. 

We hadden daar voor eens een belooning gehad, een mooie wandeling naar de heide, deze 

heelen dag. We gingen dan vla eten op een groote boerderij en daar was een gekke jongen 

die moesten ze altijd vastbinden. En die schreeuwde!! We hadden op de heide 

voorgedragen. De Fee en het arme meisje. Ik was toen de Fee met een langen nachtjapon 

van Maria aan. 

Lies was het arme meisje. Ze had haar schoenen en kousen uitgedaan en liep dan zoo. Ik had 

ook Mama’s kam meegenomen om onze haren zoo lang laten hangen en mooi te kammen. 

De kam heb ik op die reis achtergelaten. 

Och, en we speelden zoo’n roerende drama’s, het was om te huilen, en ze lachten allemaal, 

dat ze omvielen.  
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En thuis was het toen een drukte, uniformen gepast, linnengoed gemaakt en gewassen, och 

en de jongens waren geloof ik ook blij dat ik wegging. 

M’n oudste broer Leo is al verscheidene jaren in ’t Gymnasium in Venray. Paul gaat naar 

Bleyerheide na de groote vacantie. Dus zijn Alphons, Huub en Gijske nog thuis. Dat lieve 

Gijsje is nog zoo klein, het heeft nog rokjes aan, en kleedjes. De jongens missen we toch een 

beetje. Nou en of we speelden altijd samen boven op zolder, maakte schommelen en dan 

vloog ik met m’n voet door de ruiten, dan was ik natuurlijk diegene die ’t gedaan had. We 

speelden ook circus in den tuin met de jongens van bij ons tegenover. 

En dan kregen we reuze pret. Ook deed ik veel aan de knikkers. Ik wou altijd zo veel, en had 

heele groote zakken met knikkers.  

Maar ik mocht niet met de jongens op straat knikkeren, en op een dag is Papa me komen 

halen, op den markt, en ik, toen ik hem zag komen, weg! Het Kerkstraatje af en naar huis! 

Maar ik had m’n knikkers achter gelaten, ze waren me gevallen, en ik durfde ze niet oprapen 

anders was Papa bij me. Naderhand heb ik die jongens alle knikkers teruggevraagd die ze 

zich van mij hadden opgeraapt! Nou en met zoo’n dikke met roode haren had ik toen nog 

ruzie gehad. 

En met Kerstmis werd ik 14 jaar. Toen kreeg ik van alles wat ik in Eijsden gebruiken kon. Een 

paraplui, een toiletdoos enz en ook een poëzie album. 

Ja, en nu ben ik juist 1,5 maand in Eijsden. Och, en ik ben al zoo goed gewend. Wat was me 

alles vreemd in ’t begin. Ik zie me nog uit Heerlen gaan. 

De Koffer was al eenige dagen van te voren gestuurd alles netjes er in, dat kan Maria toch 

zoo mooi, en ik heb no. 91.(Noot redactie: Iedere leerling kreeg een lint waarop de nummers 

gedrukt stonden. Ieder kleerstuk moest het nummer hebben dat de leerling was toegwezen, 

zodat het na de was uitgezocht kon worden van wie de kleding was.) Pa en ma gingen met 

me naar ’t station, er was maar één meisje wat ik kende: Cis. Een Mère kwam ons in Heerlen 

afhalen. Er waren nog meer meisjes, vreemde, allemaal Toen werd nog voor het laatst 

afscheid genomen en de trein vertrok. En ik had zulke goede lessen mee gekregen van Pa en 

Ma. De jongens zijn nu maar weer alleen. En m’n grootmoedertje dan, die is al 74 jaar, ze is 

nu altijd bij ons thuis, de 4 jaar. Ze leeft me ook goede vermaningen meegegeven. 

Och en toen ik in den trein aan alles dacht moest ik opeens bijna beginnen te huilen, de 

andere meisjes keken naar me, en ik durfde den zakdoek niet uit te halen, dan zagen ze het 

allemaal. 

Ik wilde me niet zoo dan aanstellen, en toen heb ik met alle kracht m’n tranen afgeslikt, op ’t 

laatste had ik er pijn in m’n hals van gekregen. 

Maar ik heb toch niet gehuild. 
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In Maastricht moesten we overstappen. Ik kwam daar in een coupée terecht waar twee 

meisjes zaten, die gingen ook naar kostschool. Ze kenden mij, dat zei, een van hen. Ik kende 

geen van beiden. Maar ’t was zoo. Hun oom en tante die in H. wonen, komen vaak bij ons op 

bezoek, en die hadden hun van mij verteld. 

Ik zou maar bij hun twee blijven, zeiden ze. 

En ik was al best met hun op dreef toen we in Eijsden kwamen. 

Tante was aan het station. Bonjour, bonjour zei ze en zij zou in ’t vervolg steeds Fransch met 

me spreken dan leerde ik het goed. Want als ik op ’t kasteel kwam zou ik ’t altijd moeten 

spreken. Want over drie weken mag ik den heele dag naar het kasteel.  (noot redactie: Tante 

Gertrude was gezelschaps dame van de adellijke familie De Geloes. Zij verbleef op kasteel 

Eijsden). 

Mère Clotilde, die lieve kleine Mère stond in ’t begin van de laan. Ze kwam al direct op ons 

aan loopen en…. gaf mij een zoen. Ik schaamde me, want alle andere meisjes die langs 

kwamen keken en lachten. “Tag liebes Kind, wie geht’s der liebere Mama?” zei ze toen. 

Toen ik dan alle nieuws verteld had, nam tante afscheid en ik ging aan Mère Clotildes hand 

naar binnen! Ze bracht me op den speelplaats bij de andere kinderen, die allemaal met 

groepjes twee aan twee en met z’n drieën zoo rond wandelden; en ze bracht mij bij twee 

meisjes, daar moest ik dan maar netjes mee wandelen. Gauw kwam er een derde bij. We 

mochten vandaag en morgen nog Hollandsch praten zei de Mère, maar daarna altijd 

Fransch, anders kregen we slechte punten! 

Ik bofte met die meisjes. Een vertelde me dat zij al twee jaar hier was, en dat ze conseillère 

d. was. Raadgeefster was van de congregatie aan de groote meisjes. En bij die congregatie 

kwamen maar alleen die meisjes die altijd de goede kaart hadden. Anders vlogen ze eruit! Ze 

liet me een insigne zien. Die andere twee waren ook in de congregatie, vertelden ze. Een, de 

grootste, ze heette Marietje,  die had elken Zondag het Roode Lint. Dat kreeg men als men 9 

voor alles had. Dat is: orde, gedrag, vlijt, beleefdheid, goede houding en language (dat men 

de hééle week fransch gesproken had. En Martha, de derde, had al eens 2x het Witte Lint 

gehad, dat was 10 voor alles. 

Mij ging de adem weg. Zou ik dan met die moeten concurreeren. Waren die allemaal zoo 

braaf, hier op dat pensionaat. Wat zouden ze thuis blij zijn als ik eens 9 voor alles kreeg. 

Dan geloofde Pa en Ma het toch niet, dat weet ik zeker. Ik liep dan maar heel geduldig met 

die brave meisjes op en neer. Ik vertelde hun, dat ik vijf broers had, en dat ik thuis ook in de 

congregatie was! 

“Ja maar” zei Marietje  “dat is heel wat anders.” hier zijn van al de pensionairen, maar 15 in 

de congregatie!” Dan kom ik misschien hier ook in de congregatie?  



 

https://warsage.nl Pagina 7 
 

We mochten in den refter zitten waar we wilden. Marthe trok me al mee ik moest bij hun 

komen zitten. Bah, ik zit heelemaal niet graag bij die rare meisjes. 

 

Ik kwam in de 7de klas. Daar was een stel leuke meisjes bij mekaar. Tegenover me zat 

Louisette Startz, een meisje uit Maastricht, met lange dikke vlechten. Voor me Marietje 

Palmans, ook een uit Maastricht.  

Ze vroegen me of Clotje een tante van me was. Clotje? Weet ik nou wie dat is. “Nou dan, als 

je dat beter verstaat, Mère Clotilde!! Ik moet lachen om die naam. “Wel neen, hoe komen 

jullie daarbij!? 

Nou die is zoo poeslief tegen je die moest je pas eens kennen. Hemeltje lief, dat is de 

directrice, en overal waar je even staat te praten, komt zij en krijg je slechte punten. 

We hadden eerst taalles van een Mère met een witte kap. Dat is nog een novice zeggen de 

meisjes. Daar moeten we Soeur tegen zeggen. Ze heet Soeur Laurence7. Ze vroeg hoe ik 

heette, en ik zei: “Marianne!” En toen zeiden die meisjes allemaal, och wat een rare naam. 

Ze spreken trouwens maar hardop en allen door mekaar, bij die Soeur lopen ze zoo maar uit 

de klas. Die durft niets te zeggen geloof ik.  

En ze draaiden zich allen naar me om en keken zoo. Ik begon bijna te huilen, en ik had 

meedelijden met die arme Soeur. 

Ik geloof ik ben die week erg braaf geweest, want ik had, toen de punten werden 

voorgelezen, 8 voor alles! ‘s Maandags feliciteerden ze mij in de klas. En Trees Ackens, zoo’n 

                                                             
7 Soeur Laurence is Elisabeth Elter, geboren Rotterdam 2 maart 1896, 
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dikke, die rechts van me zat in de klas, vroeg me of ik altijd zoo’n goede punten had en zoo 

braaf was! Ik was woedend op die Trees Ackens.  

 

Zouden die nu denken dat ik zoo’n heilige boon was. Ik kende toch niemand de eerste week, 

kon ik dan nu in m’n eentje zitten spektakelen. 

Ik vond onze klas zoo leuk, die pupiters (red: Frans voor lessenaars) apart voor elk meisje! 

Dat is bij ons op school niet zoo. 

En dan was ik ook nog altijd aangewezen op die heilige drieling. En kwamen we ergens met 

de rij door een gang en ik vraag er een wat. Direct de vinger op den mond, pst, pst, zegt ze, 

hier is Silence, en dan wees ze op dat groote bord!: Silence”. En dat zoete gezicht wat ze dan 

trekt.  

Zondag 

Woensdag hebben we korfbal gespeeld. Eerst werden passen gemaakt, dat was, wie van de 

twee die de partijen moesten kiezen, het eerst mocht beginnen. 

Die Trees begon en haar tegenstander was Hans Fleissig. Ik bleef over en mocht toen, par 

charité, (dat zeggen ze hier als je uit naastenliefde iets doet, tegen wil en dank) bij de groep 

van Trees tegen Hans. Ik had beslist geen zin, om te spelen, bah, die deden net of ik niets 

kon, en ik mocht aan de korf gaan staan en die van de tegenpartij verdedigen. 

Maar opeens had ik toch de bal, ik zou hun wel laten zien, dat ze niet alleen hier konden 

spelen.  
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En ik heb 3 punten gemaakt, 1 over het hééle veld van ons en Hans van af onzen korf direct 

in die van hun. Dat vonden ze toch wel knap en de Mère die surveillance had zei ik moest de 

volgende keer de partij kiezen. 

Een donderdagmiddag hebben we weer gespeeld, ik mocht aftrappen met Trees. Ik begon te 

kiezen. Ik ken die meisjes nog niet allemaal bij hun naam. En we speelden hemeltje lief. 

Jammer dat het tijd was voor de klas het stond toen 2-0 voor ons. Van blijdschap heb ik met 

den bal geschopt. En opeens vloog hij de Salle de peinture binnen.  

Ze lachten allemaal, ik sprong toen op de vensterbank en ging den bal even halen. Toen ik 

hem had en midden op de vensterbank zat, in d’r uit te komen, stond opeens die lange Mère 

Raphaël daar. De anderen riepen den heelen tijd, “gauw, gauw!” 

Ik moest ook lachen! 

Ze riep me, en ik heb een reuze uitbrander gekregen, en twee punten 2 gedrag!. En ze zei 

ook nog: “Foei, is dat wat voor een jong meisje, voetballen en dan ramen klimmen”. Ik moest 

haar excuus vragen zei Trees, dat moet je hier altijd als je wat gedaan hebt, dan doen ze 

soms 1 punt eraf. En toen ik al wilde gaan, riepen ze me terug: “Och gek. Nu dadelijk niet. 



 

https://warsage.nl Pagina 10 
 

Vanavond of morgen!” We gingen toen met een heele slier, de speelplaats interieur op.

 

Anny Leenartz is ook een reuze leuke. Ik moest hun vertellen wat Brugmam gezegd had. Ja 

Brugmam is Mère Raphael8, die preekt ook den heelen dag door!  Moet je niets van 

aantrekken van die peuters hoor, zei Anny. “Hé, dat kan me ook niks bommen! Och zeiden 

ze, kom toch bij ons in deze groep, wat heb jij voor vriendinnen, die Marthe en Marietje. Ze 

lachten en ik moest ook lachen toen ik die drie weer zag wandelen, die speelden ook niet 

mee, dat was te wild. 

M’n bloese hing over m’n rok en m’n haren zaten wel wat in wanorde, die waren losgegaan 

van ’t défendeeren (red: verweren). Neen maar, nu kom ik in de klas, en word vriendelijk 

door Mère Isabel9 verzocht, naar den gang op te gaan, en me wat fatsoenlijk m’n haren te  

doen en m’n bloese onder m’n rok te duwen. Nou ik ben maar gegaan en toen ik klaar was, 

                                                             
8
 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). 
9 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, Werkte op het pensionaat en externaat te Eijsden. Gaf na het behalen van het diploma M.O.  
boekhouden, 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 die taak overnam. Daarna werd zij Hoofd van de Lagere School. 
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ben ik maar weer naar binnen gegaan. Ik had m’n haren geloof ik een beetje vast gevlochten, 

want ze stonden zoo’n beetje recht van m’n hoofd de vlechten, en toen ik binnen kwam 

lachten de meisjes, maar ik durfde bijna niet naar Mère Isabel te kijken, ze nam haar 

puntenboekje uit de zak, en teekende iets op. Ik ben toen maar snel op m’n plaats gegaan, 

want ik was bang daar ik er voor de tweede keer aan de deur ging. 

Woensdagmiddag. 

Nu ben ik bijna een heele week braaf geweest, en van middag in de studie bederf ik me de 

heele boel weer. Ik heb ook altijd pech bij zoo iets. Ik zat naast Trees. M’n schoen begon 

ineens zoo te knellen, die waren me ook geen nummer te groot, en ik moest daar ik 

s’morgens op z’n minst een half uur aan rijgen. Dat waren “Stevelletten” (red: een stevel is 

een grote laars, ook wel rijlaars) tot bijna onder m’n knie. Nu had ik even m’n schoen 

losgemaakt, maar toen ik hem helemaal uit deed, zag ik, dat ik m’n heele dikke teen door 

m’n kous had! Ik let het naar even aan Trees zien, ja en nog aan Anny Leenartz die zat voor 

me. En opeens hebben  wij het alle drie uitgeproest. Mère Alberta10 was toen in de studie, 

die kent m’n naam nu nog niet. Ik heb gelachen onder de bank, ik kreeg m’n schoen niet 

meer aan van zenuwachtigheid. Opeens: “La nouvelle à la porte svp!” (red: de nieuwe naar 

de deur aub). 

”Trees wat zegt ze” vroeg ik. 

« Dat je d’r uit moet !”zei ze. 

En voor ik het goed verstaan had zei de Mère nog eens 

“La nouvelle à la porte svp!”  

O ja nouvelle is nieuw, la porte is deur. 

Toen zei ze nog eens op z’n half Hollandsch: Vlug wat! Ik had m’n schoen nog niet aan, en 

toen ben ik maar met m’n schoen in de hand en het gat in m’n kous naar buiten gegaan. Na 

de studie hoorde ik van de Mère dat ik 2 punten had wegens stooring gebracht te hebben in 

de orde. 

Zondag 

Och de drielingen trekken hun neuzen op, ik was zoo ruw  en wild zei Marthe. Ik had ook een 

5 voor gedrag gehad. Ik vind het niet erg, en zie met het grootste plezier van hun 

vriendschap af. Ik ben in de groep van Anny Leenartz, (onleesbaar: Nonnan? ) Theunissen, 

An Dassen en Trees. Ik lach me ziek met die An Dassen. Ze heeft Mère Félicité, die strenge 

van de Refter voor bienaimée. Och, en als die dan ongelukkig eens ’n paar dagen wat zuur 

naar haar kijkt, eet zij zoolang niet. Maar ook totaal niets, nog eens geen boterham. En dan 

zit ze die Mère in den refter steeds maar aan te kijken met zoo’n pruimenmond. Gisteren is 

                                                             
10 Mère Marie Alberta is Lucile L.M. Defourny, ♦ 7-6-1880  † 30-11-1960, D. Midd. Fransch A. Dactylogr. Et 
stenogr. Francais. Onderwijsakte Middelbaar Onderwijs 1903. Bekwaamheid voor schoolonderwijs in de 
Fransche taal, Maîtresse à l'école normale et au pensionnat, surveillante. Zij schreef haar testament: 1/3 was 
voor de heilige missen voor overleden familieleden, 1/3 voor de heilige missie en goede werken en 1/3 was 
voor het klooster. In 1958 schreef zij: Ik heb niets meer, ik heb alles besteed aan goede werken. 
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er reuze keet geweest. Opeens, het was héél stil in den  refter, we mochten niet praten, riep 

Mère Félicité: “Il y a quelqu’une qui me fixe (red: Er is iemand die naar mij staart.)” 

Lieve hemel, ik schrok heelemaal, want ik was juist met m’n natuurkunde bezig, die ik in de 

studie niet heelemaal geleerd had. Natuurlijk de eerste waar onze gedachten op vielen was 

die Anna. En toen zei de Mère, die gene die dat deed, mocht er uit gaan. En waarachtig, op 

eens staat die suffe An op en gaat naar buiten. Wat we toen gelachen hebben! 

Trees zit minstens 12 stoelen van me af, en Anny aan de andere tafel met Marie: Antoinette. 

Ik sta naast Louisette Startz en Anny, zie de proclamatie. 

Ik had van morgen voor alles 7, behalven voor orde had ik 5. 

Zondag 

Och wat is dat toch leuk geweest. Ik werd verleden Zondag na het diner geroepen door Mère 

Aloyis van de poort. Ik vloog de gangen door, en daar zat in de parloir m’n liefste Papa. Fijn ik 

mocht toen met Papa het dorp in. Pa heeft me sinaasappelen gekocht en zuurtjes. En ik 

hoefde pas om 8 uur binnen te zijn. Pa dacht of ik me soms ook goed gewende! Nou en of! 

En ik moest goed opletten in de klas. Nou ik de klas kan ik beslist goed mee, dat zeiden de 

zusters zelf. Met rekenen was ik de anderen lang voor. We hebben die rekenboekjes van 

Stap voor Stap. 

Ze snappen er in onze klas weinig van. Na de Paaschvacantie hebben ze die boekjes ook pas 

gekregen. “En hoe gaat het met Fransch,” vroeg Pa. Daar kan ik toch al mee voor den dag 

komen. Ik had nog verleden studie aan Mère Thérèse11 gezegd:”“Puis-je avour les clefs? J’ai 

oublié mes livres Ma mère !!` (red : Mag ik de sleutels hebben. Ik ben mijn boeken vergeten 

Mère) 

Anny had me dat voorgezegd. En toen heb ik Papa verteld van ´t voetballen en toen ik door 

´t raam geklommen had. Hij lachte geloof ik, een beetje. Maar toen zei Pa, ik moest braaf 

zijn, m´n ouders plezier maken en maken dat de zusters door m´n ijver en goed gedrag ten 

volsten over me tevreden moesten zijn!. Ik beloofde dan ook alles, en toen Pa s’avonds 

vertrokken was, ging ik met de beste voornemens van de wereld m ’n cel in. 

Juist had ik m’n rok en bloese uit, toen een schoen over de boisserie (red: boiserie = 

lambrisering) vloog en juist op m’n bed terecht kwam. Ik zag aan die scheeve hakken dat het 

Trees” schoen was. Gauw m’n schoenen uit, op het bed gestapt en toen zoo goed en kwaad 

als het ging gemikt. Ze slaapt n.l. schuin tegenover me. Juist had ik gegooid en ik dacht het 

was goed gegaan, hoor ik Teun, dat is Trees’ zus, roepen: 

“Au Trees, treffer!” 

                                                             
11 Mère Thérèse is A. Blendef, geboren 17 maart 1888 
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Toen kon ik niet meer, ik duwde mijn kussen bijna heelemaal in de mond en ik hoorde Trees 

hardop lachen en Anny naast me keek over de boisserie heen en duwde d’r spons boven me 

uit. 

En toen heb ik ook hardop gelachen. Ik kreeg met dat kussen bijna geen lucht. Opeens ging 

de gordijn open en Mère Thérèse stond daar. Ik zat, boven op m’n bed, m’n haren nat van 

Anny’s spons en m’n kussen voor de mond. Il n’est ce que ca veut dire (red: je mag niet 

praten) . Ze laat die ‘r altijd zoo lang rollen, evenals ze spreekt, 6x zoo langzaam als een 

normaal mensch. 

“Niets, Mère” zei ik. Ze teekende me op, deed de gordijnen dicht en toen zat ik daar. Ik 

hoorde ze ook bij Trees’ en Anny’s chaubrette. Enfin daar is niets aan te doen.  

Och die Mère  Thérèse is zoo’n raar mensch. Hier zegt m’n club “de mos begroeide tanden” 

tegen haar. Ze heeft zulke leelijke tanden. En we zijn ook al eens in haar cel wezen kijken. Ze 

slaapt heelemaal in de hoek. Haar tandenborstel is ook heel groenachtig. Dat is toch vies. 

We staan zooiets om 6¼ op. Eerst gaat dan een reuze groote bel. Dan komt M. Thérèse of ’t 

Mos kijken of je op bent. Eerst moet men zich z’n onderrok aan doen, dan de peignoirs en 

over en de gordijnen opentrekken. Dan het bed netjes afleggen en dan de matras om 

draaien. 

Het onderste laken moet met den grooten zoom naar 

beneden, en het bovenste, daar moet den zoom eerst naar 

boven. En als het dan teruggeslagen word is de zoom goed. 

Dan als we klaar zijn gaan we naar de kapel. Daar hebben 

we Mis tot 7¼ half 8. De kapel is erg mooi. Ik zit nogal 

tamelijk hoog op in de 7de bank. Naast mij zit Marie 

Antoinette. Mère Clotje zit een bank voor me. Ze stelde me 

onder het lof altijd vragen, of ik ook een rozenkrans bij me 

heb. 

Om half 9 begint de klas tot ¼ voor 10. Een ¼ uur 

suspension (red: pauze) en dan weer klas tot ¼ voor 12. 

’s Middags van 12 tot 12½ diner. Daarna speeltijd tot 1½. 

Hier is ook een tennisbaan. 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 (red: paquerettes = madeliefjes). Tot 12 j. de Violettes (red: viooltjes), 

tot 15 j. de Bluetés (red: korenbloemen). Tot 20 enz. de Marguerites. En de Marguerites 

mogen dus op tennis. Dat zijn al zulke groote meisjes. Twee Engelsche zijn erbij, lange 

mageren met hun haren heel kort afgeknipt. Een heet Victoria, en de andere Céleste. 
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Ik ben bij de Bluetes en de “Mère der groepe” is Clotje. s’Zondags mogen we in het park 

wandelen en ook het kriketspel, gaat daar bijzonder fijn. s’Avonds laat mère Clotilde de 

Gramophone spelen, altijd zingt Caruso, maar ik geloof de gramophoon is al wat valsch. Dat   

zegt de Mère zelf ook. We mogen er nooit aan draaien.   

 

s’Middags hebben wij weer klas tot 3¼, daarna goûter, en van 4 tot 4½ uur heb ik piano 

oefenen. Trees en Anny ook, en M. tuk(?) heeft dan les. Als de studie afgeloopen is gaan we 

allen eens gauw de cour op, en wippen dan. En spelen naloopertje op de caroussel. 

Maar gisteren heeft Stan ons gezien, en ik kon nog juist op een van de cours vluchten., en ik 

kwam heel onschuldig te voorschijn, en zag niemand meer. Ik dacht toch beslist of Trees 

moest nog ergens op zitten en riep zoo hard ik kon “Trééés!” Ik liep de cour uit, en vloog 

tegen Stan12 aan! Nou ik dacht toch beslist dat me deze adem een minuut wegging (red: 

adem stokte in mijn keel). Nu moest dat ook nog juist Mère Stanislas zijn, die me toch niet 

kon zien. Ik bleef pardoes voor haar staan, en zei “pardon Mère” “Waar moet U nu zijn?” 

vraagt ze, en keek héél kwaad. “In de studie, Mère,”zei ik. Ik kon naar boven gaan, maar ze 

kijk zoo nijdig, dat ik maar wat vlugger geloopen heb, want ik dacht elke minuut, dat ze 

achter me kwam. 

We hebben elken avond lof deze maand. En s’avonds na het souper, handwerken. Veel 

meisjes zijn er s’avonds nooit ze moeten voordragen den 21ste Juni voor het groote feest van 

                                                             
12 Zie noot 6. 
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de Rev. Mère13. Ze spelen ook “Das Geigerkindel” dat is het hoofdstuk. Ook nog 

verschillende kleine stukken worden gespeeld. Ik zou erg graag mee doen maar Mère Clotje 

zei, ik mocht in November meedoen. De rollen waren nu al verdeeld geweest voor de 

vacantie. 

Vanavond is repetitie in deze grooten speelzaal.  

 

We mogen nog niet gaan kijken. Wel moet ik met de 1ste zangkoor mee zingen, oh zoo’n  

mooi lied. Vierstemmig. Am Waldrand steht ein 

Tannenbaum. 

Ik heb 1ste stem. Anny 2e en M. tuk (?) 1ste en 

ook An. Trees ging niet mee, is pas in de 2de 

cour. 

 

Woensdag 

Goddank m’n Grammaire. Ook dat is me wat bij 

                                                             
13 Zie noot 5. 
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die Mère Albertha14. Ik kende de werkwoorden van buiten, en toen ik ze opgezegd had, was 

Trees aan de beurt. Ik moest ze haar voorzeggen. Opeens zag de Mère dat, en toen zei ze, 

dat ik ze ook niet gekend had. Trees had ze mij voorgezegd! 

Dat was toch nu heelemaal niet waar!. Maar die gaf daar  niet om, zoiets te zeggen en toen 

de klas uit was,” zei ze “Trèsjen et Marianne en pénitence c’est après midi. (red: Trees en 

Marianne, jullie hebben vanmiddag strafwerk.) Nou we hebben toen wat werkwoorden 

opgekregen. 

We hebben handwerken bij Mère Augustine15. Het is een Duitsche, en als die Hollandsch 

praat, zegt ze overal in plaats van g een j. Dinsdag hadden we namiddag handwerken; we 

moesten mazen. En als we erg braaf waren las ze voor! Dat werd reeds voor de les gezegd. 

Als we nu allen aan ’t werk waren begon Mère Augustine. 

“De moeder zei, neen Treesje, jaat niet bedelen, jaat werken. De arme moeder was zoo lang 

al ziek, ze hadden alles verkocht in huis, alleen de matras.” En die arme Mère is ook wat 

zenuwachtig; ze schudt deze heelen tijd van uren met 

haar hoofd, och arm. 

Marietje Palmans en Trees hadden gesproken. 

“Treesje, Jaat jij maar aan de deur. Jaat maar naar de 

klas van Mère Clotilde, en zejt maar je moest voor 

straf komen. Neen, merci, het maaslapje 

meenemen!” “Och Mère,”zei Trees, “ik doe het niet 

meer, laat me toch nog eens blijven, als ik nog eens 

praat kunt u me wegsturen!” Hier hielp niets aan ze 

moest uit. 

Ik was nogal braaf dien middag, ik mocht toen 

voorlezen en las ook zoo als Mère Augustine. Overal 

met die j’s. 

Vanmiddag heb ik een brief van Mama gehad, en 

vanmorgen een van Paul (red: haar broer). Die is nu 

ook al hoog en droog op kostschool! Als die zich zoo goed gewend als ik dan gaat het nog al. 

Dat is leuk als men veel post krijgt. ‘k Heb ook al een brief van Leo (red: haar oudste broer) 

gekregen, hij schreef ik moest hem op Fransch terugschrijven!!. Maar dat kan ik nog niet.  

                                                             
14 Zie noot 10. 
15

 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.  
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Het is al 8 1/2, en ik zie nog altijd genoeg. Ik heb m’n gordijn een beetje terug geschoven. 

Mère Thérèse slaapt toch al. Als Mère Félicité16 d’r ook al is, die laat me s’avonds toch al een 

half uurtje lezen. Ze slaapt tegenover me. Ik heb Mère Félicité erg graag, De kinderen vinden 

haar reusachtig streng. An Dassen slaapt op den ander dortoir. Ze vind dat natuurlijk 

vreeselijk. 

Mère houd niet erg veel van An dat weet ik, dat is omdat die haar altijd zoo aankijkt en 

fixeerd! Ze spaart ook Kwatta soldaatjes en zilverpapier voor de Mère. Ik spaarde die ook, en 

had als 150 soldaatjes. Nu heb ik die vanmorgen allemaal aan Mère Félicité gegeven. Ze was 

zóó blij en gaf mij een mooi prentje. 

An is woedend op me, Ze kijkt me niet meer aan. Kan ik daar nu iets aan doen? Och ik ga 

slapen, het Mos kon eens wakker worden! 

Och, de Soeur Anna17 dat is de Soeur die poets op de dortoir, is een lief mensch. Ze is veel 

kleiner als ik ben. We geven haar altijd de resten zeep. Ze heeft dat graag. En ze heeft mij 

vanmorgen een balletje gegeven van bonte wol gemaakt. Die maakt ze zelf met de Soeur 

Franciska18 die poetst vieze klassen, en de groote gang.  

Eens in de week komen de Soeur Inocencia19 met het stofkammetje. Neen dat voel ik nog. 

Die kamt zóó hard en zoo tot achter in den hals, dat men roode strepen in den nek krijgt 

ervan. Maar de volgende week vlecht ik vlug m’n haren, vóórdat ze bij me is en dan doe ik 

juist alsof ik vergeten had, dat ze me komt kammen. 

Naast mijn kast op salle de toilette is Marg. Janssen. Ook een leuk meisje. Die kamt de Soeur 

morgen, want dan is ze aan de beurt.  

Heerlijk ik heb een groote doos appels van tante gekregen, de knecht van het kasteel (red: 

kasteel Eijsden) kwam ze brengen. Ik ga morgen naar tante deze heelen dag. Ik ben erg 

nieuwsgierig om de Graaf en Gravin te zien. Goddank die verstaan ook wat Duitsch. Zooveel 

Fransch ken ik nog lang niet. Ik moet naar het bain de pied, het voetenbad. Anny en Trees 

gaan nu ook. 

                                                             
16

 Mère Marie Félicité 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 Eijsden 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. 
17 Soeur Anna Carduck, geb, 11 nov 1873, ov 2 maart 1956, Réfectorière au pensionnat. (maaltijden verz.). 
18 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 galerie.. 
19

 Soeur Marie Innocentia is Sophie Fassbender, geboren Oberzier 12 maart 1886, overleden 2 september 
1933, Lingère: Zij zorgde voor het linnen. 
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Zondag 16 juni 

Och, verleden Zondag om dezen tijd zat ik heel deftig op ’t kasteel. Och wat vond ik het daar 

mooi. En Mevrouw de Gravin en Mijnheer de Graaf, neen neen wat lieve menschen. En zoo 

gewoon doen die. Niets geen complimenten maken ze daar. Hè, ik verheug me nu al op den 

volgenden eersten Zondag. Ik heb bij tante een brief van 5 bladz naar Pa en Ma geschreven, 

hoe ik daar alles vond. 

Om 9¼ kwam Tante me verleden Zondag halen. Ze liet eerst Mère Clotje roepen en vroeg 

haar of ik ook wel verdiend had, mee te gaan en dan nog wel den heelen dag! 

Ja, Ja, “zei ze, “Ze mag gerust mee, ondeugend is ze niet, maar een beetje wild, maar dat zou 

wel beter worden. Ik was heusch blij dat ze niets zei, want dat had ik toch niet graag voor 

Tante. Fijn weertje, trof ik voor den eersten Zondag. We hadden juist allemaal nieuwe zomer 

uniformhoeden gekregen groote witte panamahoeden, uit de Missie van Suriname.  

Het kasteel ligt ongeveer tien minuutjes van het pensionaat af. Eerst komt een groote laan, 

en dan gaat men onder zoo’n poort door, daar zijn links en rechts de stallen. Dan komt men 

op de groote plaats voor het kasteel. Heel achter zag men de Maas. Rond om het kasteel  
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veel water. O ik vond het prachtig. Alles met bloemen. Dan gingen we over dat bruggetje 

den hoofdingang. We kwamen aan de groote fontijn. Die sprong zoo hóóg.   

 

Ik werd voorgesteld aan Mr. De Graaf en Mev. de Gravin. Zoo lief en aardig als die waren. En 

toen we dineerden in deze grooten eetzaal waar altijd een bediende achter ons stond, 

moest ik vertellen hoe ik al gewend was. Ik kon natuurlijk niet meer zeggen, dan dat ik 

uitstekend gewend was. Mevrouw de Gravin zeide, dat, ik elken eersten Zondag in deze 

maand mocht komen. En den volgenden maand zijn de twee kleine comtesjes daar. Dat zijn 
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de kleindochtertjes van Mevrouw de Gravin. Dan kunnen we samen mooi spelen. Een is 11 

jaar en de andere is pas 6 jaar. Ik verheug me al erg. 

Mevrouw de Gravin zei ik was zoo 

groot. En ze zeide ook, nog ik mocht 

de volgende keer geen Hollandsch 

meer spreken, de twee gravinnetjes 

verstonden dat niet. Na het diner, 

gingen Mevrouw de Gravin met me 

door het heele kasteel en gaf me ook 

mooie kaarten, alles photo’s van het 

kasteel. Er is een prachtige Fransche 

tuin aangelegd, dat heeft een heer 

uit Versailles gemaakt vertelde tante.  

Ze vertelden me ook van eene miraculeuse kapel20. En Mevrouw gaf mij een mooie kaart 

waar zij zelf opstond met M. de Graaf 

erbij. We gingen het heele kasteel rond. 

Schitterende zalen, heel in eikenhoute 

muren met reusachtige schilderijen, en 

portretten van Graven en Gravinnen. 

Dan kwamen  wij door een prachtige 

vestibule daar stond een kast met alles 

chineesche figuurtjes. Echt porcelein. 

Over duizenden guldens is dat waard, zei 

tante, en ook al héél oud. Groote 

portretten hingen ook daar, tante zei, 

dat was de “Ahnengalerie” die spookten 

daar s’nachts door het heele kasteel 

heen. Zooiets geloof ik niet. We gingen 

toen door die vestibule en kwamen aan 

twee reusachtig groote zalen. De muren 

waren in zilvergrijs leer met 

goudgeborduurde  bloemen. Over 

stoelen en fauteuilles was hetzelfde leer 

met eveneens gouden bloemen. Op den 

grond carpetten juist in de zelfde kleur 

met de zelfde bloemen, och alles in dezelfden stijl;  

                                                             
20 Het mirakel (=wonder) is een legende uit 1370 over een bloedende hostie. De beschuldigingen in 
de legende worden in 1968 na historisch onderzoek herroepen. De chapelle de miracle heeft gestaan 
in het centrum van Brussel, maar is vervangen.  

Rechtsboven: de kapel . Kaart: 25 jarig huwelijksfeest. 
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Stoelen en tafels alles was in stijl Louis XV zei Tante. Dan kwamen we in een grooten 

biljartzaal. Ook weer even mooi. Och ik heb toen 

zooveel gezien! 

Het park was ook prachtig. Vanuit den 

hoofdingang zag men op de fontijn uit, en die 

prachtige laan, die aan den Franschen tuin 

grenst. Groote bakken met geranium boompjes 

versieren den ingang. Vanuit het voorhof kan 

met prachtig de stallen en garage zien. Van af de 

Maas gezien die achter langs het park loopt, kan 

men het kasteel magnefic zien. Alles is daar even 

mooi. Mevrouw de Gravin zeide, ik moest de 

groeten aan de Mères bestellen, en zeggen, ze 

moesten met de pensionaires maar gerust door 

hun park komen wandelen. 

Ik heb het al aan Mère Clotje gezegd die vond 

het fijn, en ze beloofde het eens te doen. We 

kwamen aan het grotje van Lourdes wat héél 

achter in het park was. Och wat was het daar 

mooi heelemaal tusschen het groen verborgen 

staat O.L.V. van Lourdes.  
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Daar hebben we wat gebeden en ik 

dacht, was Mama toch eens hier, wat 

zou die dit alles toch mooi vinden. 

Mevrouw de Gravin had een stok bij 

zich waar ze op steunde want ze is al 

oud. Ik vroeg of ze mij ook soms in 

den arm wilde nemen. Dat heeft ze 

toen ook gedaan. 

Ze vond het echt leuk dat ik alles zoo 

mooi vond. Ik heb toen ook gezegd ik 

zou alles aan Mama en Papa schrijven. Dat heb ik s’middags ook gedaan. 

Er was ook een tennisplaats. Vanaf die tennisbaan hadden we weer een prachtig gezicht 

over den groenten en fruittuin naar het kasteel. Overal waar we heenkeken, overal was het 

even mooi.  

 

We hebben zeker drie kwartier geloopen, voordat eer door het park weer in het kasteel 

kwamen.  

Toen ben ik met tante een wendeltrap opgedaan. Och, en toen vertelde tante weer van de 

booze geister (red: spoken). Tante slaap op de 2e vestibule naast de kamer van de kleine 

Gravin Hélène en haar gouvernante. Tante heeft een prachtige kamer. Op den grond op de 

muur en op de stoelen, alles hetzelfde leer. Een prachtig uitzicht op de Maas. Toen heb ik die 

reuze brief naar huis geschreven. Fijn! Mevrouw de Gravin heeft gezegd, de eerste keer dan 
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Mama mij komt opzoeken moeten we daar komen dineeren. Fijn! Wat zal Mama dat leuk 

vinden. 

Toen hebben wij gegouteerd (red: kleine hapjes). En ik heb tot half zeven, tot we weer eten 

gingen bij Mevrouw en Mijnheer de Graaf, en tante in het kantoor gezeten. Extra hebben ze 

vroeger gesoupeerd, daar ik om 8 uur daar moest zijn. Och ik vind daar alles zoo lief.  

Ik versta Mevrouw al een beetje, als ze Fransch spreekt, en dan vergis ik me steeds en zeg 

dan als ik ja of neen mevrouw de Gravin moet zeggen, Oui Ma Mère. Dat zeg ik nu toch elke 

keer. Dat is zeker omdat ik in Eijsden altijd tegen de Mères spreek. 

Om ½ 8 heeft Mr. de Graaf en tante mij gebracht. Ook ik had me toch zoo goed geamuseerd. 

En s’avonds heb ik in bed gehuild. Hè, ik had toch ineens zoo’n raar gevoel. Ik dacht aan 

tante die zoo lief voor me was. Aan Ma en Pa aan de jongens. 

Ik had veel lekkers gekregen van tante, en van de Gravin een pak chocolade, maar ik had 

toen niets geen zin. 

Maar Maandag middag o toen had ik pas zin. Ik had met Trees alles opgegeten onder de klas. 

De zuurtjes die heb ik aan Marietje en Zus Startz gegeven. 

Mère Alberta had ’t natuurlijk gezien, en vroeg Trees wat toen ze pas een halve reep in d’r 

mond had. Ze heeft het vlug in haar pupiter (red: schoolbank) gegooid en al haar cahiers 

(red: schriften) en boeken hingen vol chocolade. ’t Was nogal goed afgeloopen. 

Trees heeft bezoek van haar Mama gehad. Trees haar Pa is al vier jaar dood. Ze zijn alle drie 

op pensionaat. Paula is bij de hééle kleintjes. Teun en Trees bij mij. Hun Pa was apotheker. 

Trees had me laten roepen toen d’r Ma daar was. Ik vond het echt fijn, en heb een uur met 

hun in het park gewandeld. En snoep had haar Ma meegebracht! Pralines, zuurtjes, Kwatta 

sigaretten van chocolade. En we hebben nu al weer alles op. We eten altijd samen. 

Nu is het mooie feest van de Rev. Mère voorbij. Och wat hebben ze mooi voorgedragen! 

Prachtige stukken en lange!! Nou het had geduurd tot 11 uur. En toen hadden we allemaal 

een glas van die wijn zoo’n soort warme roode wijn gehad met koekjes.  

Mijnheer de Rector was er ook bij. Och we hebben ons zoo goed geamuseerd en mooi 

gezongen hebben we ook, dat zeggen alle Mères. Ze hadden de  Rév Mère een portret laten 

vergrooten. Och zo mooi!. En een kleine groen wagentje hebben ze cadeau gedaan, dat was 

voor als we op wandeling gingen, wat voor te eten mee te nemen. Den dag daarna was het 

groote diner. In den grooten feestzaal stonden tafels mooi versierd met bloemen. En zooveel 

als we gehad hebben van fruit, koekjes, en pralines. Zooveel als we maar wilden. Ook nieuwe 
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aardappeltjes met dikke boonen, die kregen we thuis ook altijd en die heeft Papa zóó graag. 

Ik wou maar dar hij hier was geweest. 

Nu krijgen we ook nog een groote wandeling. We gaan naar de katakomben in Valkenburg. 

Wanneer juist dat is nog een verrassing voor ons. 

Zaterdag 24 juli 

Och nu is het bijna vacantie nog 4 daagjes. De concours zijn afgeloopen. En ik heb goede 

punten. Och ik heb m’n boekje heelemaal vergeten! Ja, na het groote diner van de Rèv. 

Mère hebben wij een prachtige reis gemaakt. Op een Dinsdag avond we zaten juist aan tafel 

voor ’t souper. Komt Mère Stanislas naar binnen en zegt: “Ik heb slecht nieuws voor jullie.” 

Wat zou dat nu zijn?? “Ja jullie hebben geen recreatie vanavond, jullie gaan 5 minuutjes 

buiten na het souper, dan avondgebed, en daarna direct naar bed..” Ze keek zoo raar! Wat 

zou toch maar gebeurd zijn, hadden we dan allemaal straf? Zooiets bijzonders was toch niet 

gebeurd. “Ja, zei Mère toen verder. Jullie moeten morgen heel vroeg opstaan, we gaan naar 

Valkenburg! Oh! Oh! 

Allemaal hebben we in de handen geklapt en hoera geroepen. We liepen van onze plaatsen 

af. Trees was direct bij me. Een leven als een oordeel. Ze belde en belde, de arme Mère maar 

kreeg ons niet stil. Nou dat was me een plezier! 

We zijn toen in de catacomben geweest en boven op den Wilhelminatoren, en daar zag ik 

den Heksenberg door den verrenkijker. Och als ik daar gestaan had, was ik vlug even naar 
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huis geloopen. Ik heb toen een massa kaarten gestuurd. Aan Leo en Paul ieder 2 aan Tante 

Fraiteken, aan Pa en Ma en Oma. Aan Maria Gulpen, ook die is bij ons 3 jaar meid geweest 

en is getrouwd, die heeft mij ook al een kaart gestuurd van uit S.  ook aan Mevrouw de 

Gravin heb ik een gestuurd. 

Voor 4 weken ben ik weer naar het kasteel geweest. De Gravin de Liedekerke was daar, dat 

is een dochter van de Gravin en daarvan een dochtertje is de kleine gravin Hélène zij is elf 

jaar. Ze heeft nog een broer, graaf Réné van 15 en graaf Raphaël van 17 jaar. Dan de andere 

dochter van de oude Gravin is de Gravin d’Oultremont. En dat is de Mama van Alix, die 6 jaar 

is. Alix heeft nog 4 broers, de oudste is 18 jaar, die zijn in Engeland. 

Wat hebben we toch fijn gespeeld. Hélène’s twee broers waren ook daar. We zijn met 

ponywagens uitgereden, en zij hebben mij s’avonds ook naar het pensionaat gebracht. Ik 

weet het niet elken keer als ik daar geweest ben moet ik s’avonds huilen. 

Maar nu de concours achter m’n rug zijn ben ik blij. 

’n Groote koffer is al ingepakt. We hebben ±8 weken vacantie tot 21 september. Heerlijk. 

Trees schrijft me onder de vacantie. Anny heeft een tante in M. wonen, daar gaat ze bij 

logeeren, dan komt ze natuurlijk altijd naar mij toe!  

Hiep hiep hoera 

Nog een nachtje slapen. Nog slapen op een oor. Dan gaan we al te zamen. Te zamen naar 

het spoor. Dan roept ons conducteurtje Vooruit vooruit vooruit. Dan gaan we al te zamen. 

Dat vieze Eijsden uit 

Dat zingen ze hier lustig allemaal!!!!! 

 

Eind deel 1. 

In het voormalige Urselinenklooster, Breusterstraat 27, was vanaf de zeventiger jaren in 

gebruik als gemeentehuis. In 1849 vestigden zich drie zusters Ursulinen in Breust-Eijsden en 

stichtten er een klein klooster onder de naam ‘La Sainte Crèche’. Onderwijs aan arme 

kinderen werd hun levenstaak. Na een armoedig begin ondernam de kloostergemeenschap 

veel bouwactiviteiten. De sobere westgevel werd met geld van gravin M. de 

Geloes gebouwd ten behoeve van de lagere Mariaschool. Dat gebeurde in 1881. De vleugel 

werd in 1906 verhoogd. Aan de oostzijde kwam in 1892 de kapel tot stand naar een ontwerp 

van de Akense architect Goebbels. Architect Jorna werd de uitvoerend architect. De school 

uit 1855 werd in 1899 vervangen door het huidige hoofdgebouw naar een ontwerp van Joh. 

Kayser. Na de sluiting van het klooster in 1973 volgde de ombouw tot gemeentehuis onder 

leiding van P. Satijn in de jaren 1982-'84. (Bron: Monumenten in Nederland: Limburg / 

Waanders Uitgevers, Zwolle en Rijksdienst voor de Monumentenzorg).  
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Het Ursulinenklooster is sinds 2013 het museum voor familiegeschiedenis. Zie 

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

Alle namen in het dagboek 
Mama en Papa (Bernadina Korst en Edmond van Wersch), Heerlense Tak. 
oudste broer Leo.  
Paul, (broer) 
Alphons, (broer) 
Huub (broer) 
Gijske (broer) 
Tante Gertrude (zus van vader) 
Mevrouw de Gravin Blanche de Geloes-Lannoy (moeder van de gravin van Liederkerke) 
Mevrouw de Gravin de Liederkerke (dochter) 
Mijnheer de Graaf 
Twee kleine comtesjes (11 en 6 jaar) Hélene (kleindochter) 
Graaf René (15 jaar en broer van Hélene) 
Graaf Raphael (17 jaar en broer van hierboven) 
Gravin d’Oultremont (zus van dochter) 
Alix (6 jaar en zoon van gravin d’Oultremont) 
Mademoiselle Sas (gouvernante op ’t kasteel) 
Mijnheer de Rector 
Tante Fraiteken (?) 
Marie Gulpen (de oude dienstmeid van de familie Van Wersch) (Maria Gulpen, geboren op 6 
december 1864) 
Nonk Pie en Tante Fei (hij houdt de stallen bij van het internaat) 
 

De namen van haar schoolgenoten staan 
achterin in deel 2. 
 
Afdelingen in het internaat 
Parloir / ontvangkamer 

Salle de peinture 

Slaapzaal met die groote cellen, die leuke witte gordijntjes, die met roode linten overdag werden 

opengehouden.  

De toiletzaal waar de kleine pentionairen zijn.  

De speelzalen,  

De grote feestzaal,  

De eetzaal,  

http://www.museum.ursulinenconvent.com/
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De pianokamertjes,  

Refter 

De klassen,  

De kapel van de Hl. Maagd,  

Salle à manger (de refter = de eetzaal) 

Tennisbaan 

Grote speelzaal 

Dortoir (slaapzaal) 

Salle de toilette 

Salle de physique (natuurkundeklas) 

Bain de pied (voetenbad) 

Salle de coffre (Kofferkamer)  

Studiezaal via de kleine trapjes te bereiken 

Cour exterieur 

 


