Meester Sprenkels van de Landbouwschool

Je zult maar in de Meester Sprenkelsstraat wonen, dan wil je vast weten wie dat was.
Da’s makkelijk gezegd: de meester van de landbouwschool die woonde in de
kapelanie op de hoek van de Breestraat en de Silvertoplaan. Maar veel verder kwam
ik niet. Ik heb geprobeerd om wat er te vinden was over hem op een rij te zetten. Ik
heb daarbij hulp gekregen van Jac van Kempen en Angeline Aben, waarvoor ik hen
dank.

Ouders in Maasbommel
Meester Sprenkels is geboren op 30 juni 1891 in Maasbommel als zoon van
Adrianus Jan Josephus Sprenkels. Vader is geboren in 1864 en was onderwijzer in
Maasbommel. In 1889, toen hij (vader) 26 jaar oud was trouwde hij met Anna
Willemina Herckenrath, dochter van Henri Herckenrath, korenmolenaar, en Anna
Maria Melssen en geboren in 1862 in Maasbommel. Maasbommel is een dorp dat tot
1984 onderdeel was van de gemeente Appeltern en ligt vlakbij Megen en Oijen aan
de Maas. Het kent een lange geschiedenis, Romeinen hebben hier gelegerd.

Huwelijksakte van Adrianus Sprenkels en Anna Herckenrath uit 1889
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Wanneer je in de BHIC archieven op zoek gaat zie je dat de naam Sprenkels veel
voorkomt in West Brabant in de omgeving van Breda. Vader Sprenkels was geboren
in Zundert en lijkt dus ook een band te hebben met West Brabant. Maar diens vader,
de opa van meester Sprenkels, kwam echter weer uit Rosmalen.

Opa en Oma
De opa van meester Sprenkels heette ook Adrianus Sprenkels (1831-1887). Deze
trouwde in 1863 met Anna Vromans (1833-1871) in Den Bosch. Hij was geboren in
Rosmalen en werkte als commies bij de Rijksbelastingen. Anna was een
winkelierster in Den Bosch. Na hun huwelijk zijn ze naar Zundert vertrokken waar
hun oudste zoon Adrianus Jan Joseph werd geboren in 1864.

Het gezin van vader Sprenkels
Het eerste kind van vader Adrianus en moeder Anna was een dochter, Adriana,
geboren in 1890. Vervolgens kwam Adrianus Jan in 1891 en Jan Gerard werd
geboren in 1893, maar hij overleed 14 maanden later. In datzelfde jaar, 1893, kreeg
het echtpaar opnieuw een zoon, die ook Jan Gerard werd genoemd. In 1895 volgde
Gertruda Maria, in 1897 Alouijsius, in 1899 Odilia, in 1901 Maria Josephina, in 1903
Jacoba en in 1905 Helena. Vader Adrianus Jan Josephus overleed in 1915 op 50jarige leeftijd in Maasbommel.

Opleiding
Na de middelbare school (onbekend welke) koos Adrianus (onze meester dus) voor
het vak van onderwijzer. Hij volgde de onderwijzersopleiding aan de bisschoppelijke
kweekschool in ’s-Hertogenbosch en slaagde hiervoor in 1910. We weten dat hij de
hoofdakte heeft gehaald in 1912.

Uit: De Tijd – godsdienstig dagblad, 23-8-1912
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In 1913 gaat Adrianus naar Geffen, Molenstraat B83, waar hij staat ingeschreven als
onderwijzer, afkomstig uit Appeltern (Maasbommel?). Dat was wellicht zijn eerste
baan als onderwijzer. Maar in februari 1915 vertrekt hij alweer en gaat naar Megen
waar hij schoolhoofd wordt. Zijn moeder en de rest van het gezin komen bij hem
wonen in 1817.
Op een bepaald moment heeft hij besloten om toch verder te studeren. We weten dat
hij aan de Hogere Land- en Bosbouwschool te Wageningen heeft gestudeerd en
slaagde voor het examen Tuinbouwkunde L.O.. In Wageningen was toen geen
universiteit maar een Hogere School. Rond 1920 werd daar landbouwonderwijs
gegeven op drie niveaus: lager, middelbaar en hoger. Onder het lager onderwijs
vielen de land- en tuinbouwwinterscholen en de in 1921 opgerichte lagere
landbouwscholen, die de schakel vormden naar de middelbare landbouwscholen.
Het hoger onderwijs werd gegeven op de in 1918 tot Landbouwhogeschool
opgewaardeerde rijkslandbouwschool te Wageningen, ingevolge de Wet op het
hoger landbouwonderwijs van 1917. Vermoedelijk heeft Adrianus een extra akte
gehaald om onderwijs aan landbouwscholen te mogen geven.

Uit: Het Centrum, 2-9-1921: Geslaagd voor examen Tuinbouwkunde L.O. te
Wageningen Hoogere Land- en Boschbouwschool.

In 1924 slaagde meester Sprenkels voor het examen pluimveeteeltonderwijzer
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Het gezin van meester Sprenkels
In 1920 woont het gezin Sprenkels-Herckenrath in Megen, huis C41. Meester
Sprenkels heeft zijn overleden vader vervangen als hoofd van het gezin (als oudste
zoon, moeder Anna woont er ook) maar hij is ook Hoofd der School. Zij wonen in het
huis van het vertrekkende schoolhoofd. In dat jaar, 1920, overlijdt zus Odilia.
Op 24 mei 1922 trouwt meester Sprenkels, dan 30 jaar en hoofd der school, met
Magdalena Jacoba Maria Kocken. Zij is een dochter van Hendricus Kocken,
gemeenteontvanger, en Maria Smulders, in 1897 in Megen geboren, waar zij dan
ook wonen.
Op 18 september 1922 wordt meester Sprenkels samen met zijn echtgenote
Magdalena Kocken ingeschreven in het bevolkingsregister van Sint Tunnis en hij
woont dan in huis Kerkhoek A27, de kapelanie, waar tot die tijd Willem van Sambeek
en zijn vrouw Maria Verhofstadt en Maria van Sambeek -Willem’s zuster die in
volksmond Paulemiek werd genoemd- woonden. Tegelijk komt daar ook een
dienstmeisje, Anna van Driel, geboren in 1903 in Oeffelt.
In 1923 wordt hun eerste zoon Adrianus Jan
Joseph (Adriaan) geboren, vernoemd naar
zijn opa. In 1924 wordt de eerste dochter
geboren, Maria Francisca Antonia (Mia). In
1925 volgt Henricus Leonardus Hubertus
(Leo), in 1927 Jan Gerard (Jan), in 1928
Anna Maria Theresia (Annie) en in 1930
Gijsberta Gertruda Maria (Betty).
In 1935 verhuist zoon Adriaan naar Megen.
Daar is het Sint Antoniusgymnasium van de
paters franciscanen. Het is een
kleinseminarie wat betekent dat het een
eerste stap is in de opleiding tot priester. Hij
ging daarna in Utrecht scheikunde studeren
en werd in 1980 hoogleraar fysische
scheikunde aan de universiteit van Utrecht.
Hij heeft na zijn pensionering nog enkele
jaren in een oud boerderijtje in de
Ledeackersestraat gewoond. Hij overleed in
2020.
In 1937 gaat Mia naar het internaat bij de
zusters van JMJ in de Weyer in Boxmeer,
waar zij de Mulo volgde.

De zusjes Mia en Betty
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Huwelijksakte Adrianus en Magdalena
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De kapelanie gezien vanaf de Breestraat, dienstwoning voor meester Sprenkels.

Broer Jan Gerard Sprenkels
In 1924 komt Jan Gerard (Jan) Sprenkels, een broer van meester Sprenkels, ook in
Sint Tunnis wonen. Hij is timmerman en getrouwd met Maria Allegonda (Marie) van
den Weerden. Zij hadden reeds 3 kinderen toen ze hier kwamen wonen en kregen er
hier nog 2 bij.
Zij wonen dan Kerkhoek A11 (toen Noordkant, nu Peter Zuidstraat 7-9), het huis
waar Gerardus Abel, ook timmerman, heeft gewoond met zijn gezin. In 1930 vertrekt
het gezin naar Nijmegen.
Bij de gemeentelijke akten vond ik het volgende:
416.33 Jan Gerard Sprenkels, timmerman, Oploo, Sint Anthonis, Ledeacker, het
oprichten van een machinale timmerwerkplaats met benzinemotor van 6 pk, 8 nov
1924
416.57 J.G. Sprenkels, timmerman, Oploo, Sint Anthonis, Ledeacker, het oprichten
van een machinale timmerwerkplaats, 15 mei 1930
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Landbouwschool
Het volgende komt uit een toespraak van Martien Derks, voorzitter van de
Boerenbond, ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan.
In 1922 werd de Jonge Boerenstand opgericht. In dat jaar werd ook goedgekeurd
een Landbouwschool te stichten. Meester Sprenkels komt naar St. Anthonis en wordt
benoemd als Hoofd van de Landbouwschool. De gemeente verhuurt in 1923 de
kapelanie om niet aan meester Sprenkels. Het bondsgebouw werd verbouwd in 2
leslokalen, een directiekamertje en 1 spoelkamertje. Op 2 juni 1922 wordt de
Landbouwschool officieel en plechtig geopend met 65 leerlingen. Met Meester
Sprenkels komst, was ook de Boerenbond meteen voorzien van een Adviseur, die op
de vergaderingen met de boeren discussieerde en hen aanwijzingen gaf bij de teelt
van de gewassen. De eerste adviezen waren: Door de vele aardappelziektes werd
door hem geadviseerd goed pootgoed te kopen. Emeltenbestrijding met parijsgroen,
teelt van rogge, bestrijding rogbloem of korenbloem, teelt stoppelwortelen,
bemesting. pH van de grond, werden door hem behandeld.

Meester Sprenkels geeft uitleg over het wespennest

Het Bondsgebouw waar eerst de Landbouwschool in wordt gevestigd in 1922
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Meester Sprenkels geeft les in scheikunde.

In 1928 wordt de nieuw gebouwde Landbouwschool geopend. Hij stond naast het
huis van meester Sprenkels op de Perdshemel, de latere Kol. Silvertoplaan.
Via Jac van Kempen weten we wat veel oud-leerlingen zeiden over meester
Sprenkels. Hij gaf heel goed les en was graag met hen bezig met bloemen en
planten in zijn eigen tuin. Hij gaf veel aanschouwelijk onderwijs. Hij had daarbij oog
voor elke leerling afzonderlijk. Maar hij eiste ook veel van de leerlingen en kon soms
streng zijn. Het was een regionale school en er kwam een flink aantal leerlingen van
buiten Sint Tunnis, en dan gebeurde er wel eens iets onderweg. Als dat niet door de
beugel kon, trad hij daar streng tegen op, ging zelfs na schooltijd buiten Sint Tunnis
controleren of zijn leerlingen zich correct gedroegen.

Opening van de Landbouwschool, meester Sprenkels staat rechts vooraan.
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In de krant werden regelmatig oproepen geplaatst voor nieuwe leerlingen voor de
landbouwschool.

In 1939 wordt wegens de mobilisatie het Bondsgebouw bezet. Doordat eiwitrijke
producten niet meer ingevoerd mogen worden wijst Meester Sprenkels op het telen
van rode klaver, wikken, seradella, om zodoende aan zelf-service te doen.

In de jaren 1957-1958 verandert er veel in St. Anthonis. Er komt een nieuwe
Landbouwschool, Huishoudschool, nieuwe C.A.V. en een graansilo bij het pakhuis
en een Rabobank. De landbouwschool verhuisde naar de Peter Zuidstraat in 1957.
Meester Sprenkels gaat met pensioen en de Heer Raaijmakers volgt hem op en
wordt de nieuwe adviseur voor de Boerenbond als contactpersoon tussen N.C.B. en
afdelingen.

Overige activiteiten
Naast zijn werk op de landbouwschool was meester Sprenkels ook nog actief, vaak
in de rol van adviseur. Zo was hij bestuurslid van de landbouwtentoonstellingen in St.
Anthonis. In 1926 werd de eerste tentoonstelling georganiseerd. In 1927 volgde al de
tweede.
Hij gaf veel lezingen en was daarvoor zo'n 2-3 keer per week 's avonds op pad. Hij
bezocht ook boeren om te kijken en te bespreken hoe zij bepaalde zaken aanpakten
om daarvan te leren en weer aan anderen over te brengen. Hieronder twee
aankondigingen van zo’n lezing.

10

Overlijden

Meester Sprenkels wordt 80 jaar, krantenbericht uit 1971.
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In 1957 overleed Adrianus’ vrouw Magdalena Kocken. Meester Sprenkels is in 1971
overleden. Hij en zijn vrouw zijn begraven naast de kerk waar het graf nog steeds is
te zien.

Het dorp Sint Tunnis heeft ter nagedachtenis aan deze belangrijke persoon voor de
gemeenschap een straat naar hem vernoemd: de Meester Sprenkelsstraat op het
Zandseveld. Het terrein aan de Peter Zuidstraat waar de nieuwe landbouwschool
heeft gestaan en waar nieuwe huizen zijn gebouwd heet nu De Sprenkel maar die
naam heeft toch niets te maken met meester Sprenkels.

Paul Eling
Mei 2020
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