
100 jaar onderwijs 
in Ottersum 



100 jaar onderwijs in Ottersum 



Van kroontjespen tot stabilovulpen 

 



 

Van aap, noot, mies 
naar Pim, Frits en Ida, 
tot: boom, roos , vis 



 

Van oude schoolbank tot moderne 
’meegroeistoel’ 



Van krijtbord tot digibord 



Van blokkendoos tot computer 



Schoolteam Ottersum…1914 



 Jan van Bommel uit Bergen: hoofd der school 

 Meester Gradje Arts 

 Mej. A. Michels uit Gennep 

 

 Van Bommel: commies-soldaat, werkte halve dagen 

 ‘s Middags deuren open, orde handhaven (meester) 

Schoolteam 1914 - 1918 



Schoolklas 1914 







     Joseph Smeets 
    1874 - 1941 



1 = Opa (Joseph) Smeets Hoofdonderwijzer te Ottersum 2 = Oma (Bertha) Smeets-
Klerck 3 = Zus (Maria) Smeets 4 = René  Smeets 5 = Tonnie Smeets  6 = Harrie 
Smeets 7 = Griet Smeets 8 = Jules Smeets 9 = Sjef Smeets 10 = Dries Smeets  



Oma Smeets met haar 11 kinderen, vlnr (staand): 2. Zus (Maria), 3. Heeroom George, 1. Oma 
zelf, 4. Greet, 5. Tonnie (van de Heijenseweg), 6. René, 7. Heeroom Harrie; 

 vlnr zittend:  
12. Dries, 11. Sjuul, 10. Frans die later in Gennep het plein voor het gemeentehuis 

maakte/ontwierp, 9. Trees en 8. Heeroom Sjef.  
(Deze foto dateert van augustus 1950).  



 Leerde de kinderen Duits 

 Gaf de jonge boeren les, ook buiten schooltijd 

 Gaf lezingen over onderwijs  

 Directeur van de Boerenleenbank (onbezoldigd) 

 Schreef boekjes voor onderwijs: ‘Kennis der natuur’ 
(Uitgebracht door Malmberg Den Bosch) 

 Werkte mee aan het binnenhalen van de Nijmeegse 
Universiteit 

 Deed veel voor RKSP (Roomsch Katholieke Staatspartij) 

 

 

 

Meester Smeets 
Vooruitziende blik 
‘Dacht verder …’ 



De jaren 20-tig 



Meester Smeets collecteerde, bedelde, 
colporteerde, expliceerde onvermoeid 
en onvermoeibaar voor het tot stand 
komen van de Katholieke Universiteit. 
De Ottersumse boeren begrepen het 
allemaal niet zo, maar omdat Meester 
Smeets het vroeg, kwamen ze royaal 
met hun beurs voor de dag.  



‘An den Fuchs’ 

Fuchs du hasst die Gans gestolen, 

gibt die wieder her! 

Sonst wirdt dich der Jäger holen 

mit dem Schiessgewehr. 

 

 



‘Ik lig droog, ik ben gauw vet’ 
*Meten: de grootte van een hectare 

*Legde proefveldjes aan: met keurige witte bordjes 

*’Ottersumse rogge’: bestand tegen het roggeaaltje 

* Leerde hoe te zaaien 

 

 

Hij tekende een varken op het bord 
en schreef eronder 



Melkcursus 1928 



 

Vakbond: ongeveer 1936 



 Een zwaar gebouwde ongetemde boer van de Milsbeek kwam de klas 
binnen, zonder kloppen, bij Meester Waringa. Hij was woedend, wild en 
hevig verontwaardigd. Meester Waringa had zijn Pietje geslagen, en hij zou 
wel eens laten zien, wie er nu geslagen zou worden. De man ging brullend te 
keer en Meneer Waringa’s gezicht trok witjes weg. Wij, de klas, zaten 
gespannen te wachten op meer. Maar er kwam niet meer. Papa had het 
getreiter gehoord, en kwam op de hem eigen rustige manier de klas binnen. 
 

 Nu heeft ieder schoolhoofd wel een aureool van gezag om zijn hoofd 
zweven, alleen al vanwege de functie, maar bij papa was het beslist meer. 
We zagen Meester Waringa kleur terug krijgen. De boer zweeg. Het was 
alsof papa het wonder van het stillen van de storm imiteerde. ‘Er ontstond 
een grote stilte’. Hij nam de boer mee, de klas uit, naar de gang, en daarmee 
was praktisch alles voorbij. 
 

Gezag van meester Smeets 



de tekst onder het prentje luidt: 
 
QUO ABIIT DILECTUS TUUS, O 
PULCHERRIMA MULIERUM?" 
Waar is je geliefde gegaan, O 
meeste eerlijke onder vrouwen? 



De ’zevende klas’ 

  In sommige gevallen bestond er ook een zevende en 
zelfs achtste klas, bedoeld om leerlingen op school te 
houden tijdens de leerplichtige periode. Dit was 
eigenlijk een verlenging van de lagere school. 

 Veel jongens gingen b.v. op een boerderij werken 

 Meisjes: in ‘betrekking’ (werken in een huishouding, 
winkel) 



 Na schooltijd: leerkracht fietste mee om de groepen 
uit elkaar te houden: Aaldonk, De Panoven, Milsbeek 

 In de jaren dertig: eigen scholen 

 1933: School Ven-Zelderheide, Milsbeek: 1932? 

 Schoolbestuur: tot in de jaren 90: Ottersum/Ven-
Zelderheide 

Voor 1933 
School: Ottersum, Milsbeek, Ven-

Zelderheide 



 

Allemaal naar dezelfde school 



Uit de oude doos: 
Circa 1904: zonder zuster: mocht niet 

van de orde 



1921: Juf Goossens. Juf Chirovsky 



1928: Juffrouw Bollen 



Jan van Rens 
1929 - 1974 

 Volgde meester Smeets op 

 Zorgde er voor dat de Maasbrug in Gennep er kwam 

 1958: Samenvoeging jongens- en meisjesschool 

 1968: Bouwde de lagere school aan De Brink 

 Lid van Stichting Limburgs Genealogisch 
Oudheidskundig Genootschap 

 Gaf ‘bijles’ 

 Klassenverschil/standsverschil 

 



Schoolreis 



 

FIBO – Beeldonderwijs/schoolradio 
Eind jaren vijftig/jarenzestig 



 Vooral zaakvakken, maar ok godsdienst 

 Werden in De jaren zeventig veel verknipt en het 
werden dia’s 

 Geregistreerd in het documentatiecentrum 

Filmstrips (beetje rood) 



1956: Afscheid Pastoor van Laer 



Jan van Rens 1958/1959 



Schoolteam in 1960 



‘School om van te griezelen…’ 



 Na tien jaar…1978 

 Lekkend dak: nieuw dak 

 Verwarming : in kasten: functioneerde niet 

 Puien van de zijkanten: niet sterk genoeg 

 Schoolbestuur bedonderd??? 

 16/17 april 1988: ‘In de brand, uit de brand?’ 

School: systeembouw 



Processie in 1974 met meester van 
Rens 



 Was er voor het dorp 

 Gaf les aan de verpleegstersopleiding en 
landbouwschool 

 Medeoprichter Jeugd vierdaagse in 1957 

 Voorzitter: zangvereniging, Ottersumsbelang 

 Cultureel adviseur bij KPJ 

 Leider van een muziekgroep: trad op voor de radio 

 Gaf gratis ‘bijles’ 

 

Meester Smits 



1960: Spreekt de lopers van de Jeugd 
vierdaagse toe 



1974: Televisie: ‘Stuif es in’ 



Het afscheid na 40 jaar: 
geridderd 





 To Hölscher (Helmond) 

 Typisch ‘Roomsche’ sfeer 

 Voor alle klassen 

 16 maal herdrukt 

 Rooms-Katholiek gezin 

    met 6 kinderen: 

   Jan, Jo, Frits, Corrie, Joost 

   en Pim 

De Zandmannetjes: jaren 50/60 



Juf Goossens 
van 1921 - 1967 





 Gaf jarenlang les in de eerste klas: meisjesschool 

 Ze leerde de kinderen biechten 

 Voorbereiding op de Eerste Heilige Communie: 
gebruikte prachtige bijbelplaten (flanelbord) 

 Ging met juf Pubben naar Lourdes: alle kinderen 
kregen een echte Lourdesmedaille 

 

Herinneringen 



 Zuster EMMALIA (‘Zuster Maal’): hoofd der school 
van 1931 tot 1956 

 Zuster THEODORIE: kleuterleidster (1945 – 1951) 

 Zuster BONAVENTURA: handwerklerares van 1955 – 
1958 

 Zuster FARILDA: kleuterleidster (1922 – 1926) 

 Zuster ELIDIA: onderwijzeres (1930 – 1944) 

 Zuster ADOLFA: hoofd der school (1956 – 1958) 

 Zuster IRMBERTA: kleuterleidster (1926 – 1941) 

 Zuster HELENI: kleuterleidster (1951 – 1958) 

 Zuster ASCELINA: onderwijzeres (1897 – 1903) 

 Zuster GERFRIEDA: handwerklerares (1893 – 1896) 

De nonnen in ‘t Stepke 



Kleuterschool: 1954 
Zuster Leny 



Klas van Zuster ADOLFA (1958) 



Zuster ELIDIA met bellemannetjes 
Zuster Emalia, kaplaan Cremers 

(Blitterswijk) 



Foto’s: Kleuterschool 1958 



Kleuterschool: ‘Optreden als elfje’ 
1958 



2de klas 1961: Juffrouw Rutten 



Tweede klas: 1961 



Op de speelplaats: 1961 



Klas 3: 1962: Meester Jacobs 



Jongens: gymnastiek: sporten op 
het voetbalveld. 

Meisjes: handwerken op school: bal 
breien met vier naalden, schortje 
naaien met de hand 

Onrecht: klas 5 en 6 
Midden jaren zestig 



Afrika: ‘Het zwarte werelddeel’ 
(1950 – 1965) 



 Kwam in de vijfde en zesde klas: sprak over de missie. 

 Doel: jongens opleiden tot pater 

 Dan hadden ze Afrika al weer gehad bij 
aardrijkskunde 

 

 Leesboeken: geschreven door paters. 

 

 

Missiepater 



“Toch bestaat de slavernij nog aan de Goudkust: de 
slavernij van diepgewortelde heidendom. Miljoenen 
negers leven nog in bijgeloof en zedenbederf, en maken 
zich moeilijk los van hun fetish (= bijgeloof)…” 

“Voor flinke, Nederlandse jongens is hier een taak   
weggelegd, die hun de hoogste en de heiligste 
bevrediging zal schenken: de taak van missionaris…” 

 

 

Verantwoording leesboekjes (1960) 



Aardrijkskunde: jaren zestig 



 5 uur per week 

 Ongeveer 20% van de schooltijd 

 Van ‘koopmans’ rekenen tot inzichtelijk werk 

 Links ‘Geef acht’1964, rechts ‘Nieuw Rekenen’ 1974 

Rekenen 



Wat een sommen! 



2015: Rekenonderwijs 



Een aantal klassen: 1960 



1960 



Juf Goossens 1960 



Schoolreis 1963 



 De wat ‘stoffige’ jaren 50- en 60-tig liggen achter ons 

 Vooruitgang, meer salaris, andere invulling vrije tijd 

 Scholen: schoolbanken verdwijnen, 
gemeenschapsruimte, handenarbeidruimte 

 Nieuwe inzichten, andere methodes, creatieve vakken 
doen hun intrede 

 Andere bouw van scholen, andere inrichting van 
lokalen 

50 jaar geleden: 
Ommezwaai rond 1970 



 Rond 1970 

 Frater Ceasarius Mommers 

 1925 - 2007  

 Werkte 24 jaar aan de  Radboud 

     Universiteit in Nijmegen 

• Collega van Cor Aarnoutse (begr. lezen) 

• Methode Caesar: VLL (= Veilig Leren Lezen): boom-roos-vis 

• Wordt nu op meer dan 95% van de Nederlandse 
basisscholen gebruikt 

Nieuwe tijden 
‘Veilig leren lezen’ 



50 jaar geleden: ook in Ottersum: 
Intussen leert bijna de derde 

generatie  hiermee lezen 



Team St. Jozefschool 1972 



Zus Lueben 1908 – 1996 
Met haar man Teun Metselaars 



Zus Lueben: 1973 - 1974 



De tijd gaat verder: 1975 



1978 



Mijn eerste groep 1978/1979 



 1978: Scholenfestival: levert 5000,- gulden op! 

 1980: Voorjaarsfestival: 

 1982: Knalfestival: 

 Doel: geld voor extra’s op school 

 Filmprojector met geluidsinstallatie 

 Boeken voor een schoolbibliotheek 

 Ludiek: veiling, rommelmarkt, wagenspel, verkoop 
pluimvee (gekleurde kippen), feesttent, enz. 

Festivals: 1978, 1980 en 1982 



Knalfestival 



Wagenspel: 1982 
38 jaar eerder ook al 

‘Knalgas’ 



Spelers 
Coryfee: Teun Metselaars 



Het team in 1979 



 1985: samenvoeging kleuter- en lagere school 

 De basisschool: groep 1 t/m 8 (het woord ‘klas’ verdwijnt!). 
Nieuwe naam: Jozefschool wordt ‘De Brink’ 

 Ottersum: samenvoeging: gebouwen te ver uit elkaar. 

 Lagere school: te slecht, bood geen mogelijkheden 

 ‘De Woelige Brink’: te klein, te veel verbouwen. 

 Alternatief: Nieuwe school? Geen geld. 

 Redding?: 17 april 1988? 

‘In de brand, uit de brand?’ 



Tijdens de brand 17 april 1988 



In Gennep…(juni 1988) 



School in ‘t Stepke: 2 jaar 



Het onderwijs ging ‘gewoon’ door 
Twee prijzen tijdens de atletiek 



Twee eerste prijzen bij de LSA het 
jaar daarop 



De bouw: Het duurt lang…. 



Heien eerste paal 
23 oktober 1989 



Volop bouwen 



Opening oktober 1990 



Alle leerlingen tijdens de opening 



Team 1990 



Tentoonstelling ‘Vroeger en nu’ 
(1995) 



Enkele jaren later (1998) 



Een van de oudste foto’s van 
Ottersum 



1996: Terug in ‘t Stepke 
‘De allerlaatste klas’ 



Nog even terug naar enkele 
oude schoolklassen. 

Schoolklassen 



 

Nog een blokje oud-leerlingen 
1960 



 

1973 - 1974 



 

Juffrouw Heleen: eerste klas: 1980 



 

1932: Juf Lueben en juf Pubben 



 

1980 



 

Paul Seeger: stond 43 jaar voor de 
klas 



 

Meester Hermsen: jaar ? 



 

Wat herinneren kinderen zich: 
Van de laatste 40 jaar? 



Op 3 De schoolreis 



 

Op 2 De Bonte   
     Avond 



 

Met stip op 1 Het    

       schoolkamp 
 



De school nu 



100 jaar Onderwijs 

Schoolteam ongeveer 1910 



 

Bedankt voor uw belangstelling 


