
Erënnerungen un de 
Jean-Pierre WEBER

Schoulmeeschter zu Koplescht vun 1932 bis 1969

Nach bis an d’siechzeger Jore vum virege
Joerhonnert war et op den Dierfer esou, datt
d’Kanner vun engem Joergank an hirer ganzer
Schoulzäit nëmmen ee Schoulmeeschter -
oder eng Léierin - haten. An d’Klasse ware
streng getrennt, d’Jonge beim Här Lehrer, an
d’Meedercher bei der Joffer.

Zu Koplescht war dat wéinst der grousser
Zuel vu Kanner net méiglech. Bis zum véierte
Schouljoer waren se an zwou gemëschte Klas-

sen opgedeelt: d’éischt an d’zweet an engem
Sall an d’drëtt an d’véiert an engem aneren.

Vum fënnefte Schouljoer un hunn dann
d’Jongen an d’Meedercher iewer getrennt mis-
sen ënnerriicht ginn. D’Jonge vum 5. bis an
d’8. Schouljoer ware beim Här Weber; d’Mee-
dercher bei der Joffer Poos.

Déi 2 Schoulsäll waren an engem Gebai an
der Häregaass. Hei war eng fréier Scheier zu
enger Schoul ëmgebaut ginn. Et wier en
Etleches iwwert dat Gebai an déi Schoulsäll ze
soen. Duerzou iewer elo just dat elei: wann een
d’Schoule vun haut mat deene vu virun 60 - 70
Joer vergläicht, da kann een et bal net glee-
wen: Luxus pur elo, géint just dat Allernéidegst
- oder e bëssche manner - deemools.

Mee mir wëllen äis jo net iwwer Schoulge-
baier vu viru 70 Joer ënnerhalen, mee iwwer
een, deen do Schoul gehalen huet.

Rieds soll hei sinn vum Här Jean-Pierre We-
ber.

Den 12. September 1908 ass hien zu Ram-
meldang op d’Welt komm. Wéi dat deemools a
klengen Uertschafte war, sinn d’Jongen, vun
deene gesot ginn ass, si géife „gutt léieren“,
eréischt nom siwwente Schouljoer an de Kol-
léisch gaangen. De Jemp ass iewer nom siw-
wente Schouljoer op Gréiwemaacher an
d’Oberprimärschoul gaangen. Vu Gréiwemaa-
cher aus - dovun huet hie spéider dacks erzielt
- ass e samschdes zu Fouss heem op Rammel-
dang gaangen. An der Oberprimärschoul ass
deen opgeweckte Jong engem Schoulmeesch-
ter opgefall, deen him gesot huet, e soll dach
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an de Kolléisch goen. Domat
waren d’Elteren dann och d’ac-
cord, obschonns se léiwer gehat
hätten, wann hire Jong d’Pri-
märschoul fäerdeg gemaach
hätt an en hätt sech dann eng
Aarbecht gesicht, wou en eppes
verdéngt hätt. De Jemp huet al-
so däerfen an de Kolléisch goen,
mee d’Studië sollten esou kuerz
wéi méiglech sinn. Dat ass am
séierste gaangen, wann een no
der Ve am Kolléisch an d’Nor-
malschoul gaangen ass, wou
een dann no 4 Joer als Schoul-
meeschter erauskomm.

Déi Zäit sinn et iewer vill méi Kandidate ginn
wéi fräi Schoulmeeschteschplazen. Duerfir war
de frëschgebakene Schoulmeeschter Weber
frou, wéi en dat éischt Joer no der Normal-
schoul Aarbecht op enger Bank fonnt huet.
Duerno huet en zwee Joer zu Schëffleng an der
Schoul ersat, bis en dunn 1932 op Koplescht
ernannt ginn ass. Zwee Joer méi spéit ass e
mam Anna Hemes - Duechter vum Koplesch-
ter Buergermeeschter - bestuet ginn.

Am Krich huet de Schoulmeeschter Weber
sech geweigert an d’NSDAP anzetrieden an
d’Uniform ze droen. Dowéinst ass en 1942
zwangsversat ginn, fir d’éischt op Traben-Tra-
bach op der Musel an duerno op Morscheid /
Hermeskeil am Honsréck. All Mount eng Kéier

huet en däerfen zréck bei seng
Famill, déi zu Koplescht bliwwe
war. Esou en Urlaub hat en zou-
fälleg dat Wochenenn vum 9. op
den 10. September 1944. Hie
war also doheem, wéi déi éischt
amerikanesch Panzer d’Häre-
gaass erofkoumen, an hien huet
dee memorablen Dag a ville
Fotoë festgehalen. Dass en net
méi zréck op Morscheid gaan-
gen ass, fir seng Saachen ofze-
huelen, dat war jo kloer. De
Krich war fir hien wéi fir d’Kop-
leschter alleguer eriwwer. 

De J.-P. Weber war 37 Joer laang zu Kop-
lescht Schoulmeeschter. Seng Aarbecht a
seng Astellung zur Schoul loosse sech kuerz
esou zesummefaassen: hie war e Schoulmann,
fir deen et eenzeg an eleng drop ukoum, fir
senge Schüler eppes bäizebréngen, an en huet
sech selwer doru gemooss, op en dat erreecht
hat oder net. E Schoulmeeschter am Obergrad,
wéi den Zyklus vum 5. bis an d’8. Schouljoer
genannt ginn ass, huet missen e pädagoge-
sche Vollprofi sinn. Mat deene 4 Klassen hat en
am Ganzen ëm déi 40 Schüler viru sech sët-
zen, a mat jidderenger vun deene Klassen huet
e missen en sonnere Programm duerchschaf-
fen. Dat Niefteneen vu verschiddene Klassen
hat iewer och - fir d’Schüler - seng Virdeeler.
Am 5. Schouljoer konnt ee lauschteren, wat se

A kuerzer Zäit ass aus enger Scheier ...
- Coll. Armand Flesch 

...  eng Schoul ginn - Coll. Linny Schroeder-Kauffmann


