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De oorlogsjaren
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hoofdstuk

De oorlogsjaren duurden voor Maastricht van 1940 – 1944. Maastricht werd op 14 September 1944 als 

eerste stad in Nederland bevrijd. In Oktober 1944 schreef Ds. W. Bax een ‘Memorandum der Vereeni-

ging Suringarschool te Maastricht’. Aan dit boekje ontlenen we de volgende tekst over de oorlogsjaren.

“De zware periode der oorlogsjaren, die aan vele stichtingen 

groote geestelijke en stoffelijke schade toebracht, heeft de 

onze niet vrijgesteld. Wat kon ons ook recht geven op voorbij-

gang en verschooning in deze? Maar wij durven wel zeggen, 

dat onze Vereeniging Suringarschool van de bezwaren, die 

allerwegen moesten worden overwonnen, ruimschoots haar 

deel heeft gekregen. Ja, sinds 1916, ons geboortejaar, is er geen 

toestand zóó drukkend geweest, als die in de jaren 1940-1944. 

Beter dan wij dit vermogen, zal de latere geschiedschrijver 

al het gebeurde overzien en beschrijven. Hier vermelden wij 

slechts iets van onze moeiten en zorgen.

Allereerst dan uiten wij onze klacht, dat de secretaris van ons 

bestuur, meer dan twee jaar lang, in gijzeling is geweest. In 

onze gedachten en heilbeden had hij een plaats. En ook met 

onze brieven bereikten wij hem. Herhaaldelijk werd onze 

school door soldaten bezet en bewoond: voor het eerst in Mei 

1940. In deze vierjarige periode hadden wij voorts moeilijkhe-

den met de kolenvoorziening [voor de verwarming; red.]. En 

bovenal kenden wij onze bezorgdheid om de schuilplaats der 

kinderen in uren van gevaar. Niet zoo ver van onze gebouwen 

vielen er bommen en de nabijheid der bruggen baarde soms 

angst. Gelukkig gaven deskundigen ons, nopens den schuilkel-

der, deugdelijke adviezen. Wij zijn dankbaar, dat de schoolbe-

volking geen onheil trof en dat het schoolverzuim uit hoofde 

van de vermeende onveiligheid niet groot is geweest.

Maar er was veel meer, dat ons bezig hield of hinderde. Maan-

denlang was de bovenzaal van ons tehuis [het Verenigingsge-

bouw aan de Louis Loyensstraat; red], door de lessen aan de 

leerlingen der vakschool, niet beschikbaar voor samenkomsten. 

Zeker, ons bracht deze toestand stoffelijk gewin, maar voor het 

geestelijk leven was hij schadelijk. En dagelijks hadden wij den 

last der overigens nuttige uitreiking van spijs [eten; red.] aan 

het publiek en tevens aan een aantal van onze eigen leerlingen. 

Door het open raam der bestuurskamer van het tehuis kon het 

voedsel den menschen buiten worden overhandigd. Zoo werd 

dit vertrek aan zijn doel volledig onttrokken.

Vooral ook drukte ons de regeling der herhaaldelijk veranderde 

schooltijden. Wij hadden voorts onze moeite wegens het ge-

brek aan materiaal bij het handwerkonderwijs. En ten slotte 

gewerd ons het bevel der bezettende overheid tot algeheele 

ontruiming van ons mooie schoolgebouw. 

Klas 1 uit 1943.
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Mis het niet!

Het jubileumboek met herinneringen, 

anekdotes en foto’s uit de Suringarschool 

en Emile Weslyschool.

• Dit geweldige boek kost slechts € 20,00

• 96 paginas met veel fotos

• Een must voor elke oud-leerling en elke oud-leerkracht.

• Bij voorinschrijving voor 22 september 2016 te verkrijgen  

 voor de gereduceerde prijs van € 15,00

• Voor deelnemers aan de reünie kost het boek en reünie bij   

 voorinschrijving samen € 20,00. 

 Het boek kost dan slechts € 10,00

• Reünie op 1 oktober 2016
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 Verantwoording

• Reünie op 1 oktober 2016 in het Trefcentrum Wittevrouwenveld;  
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