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VOORWOORD
De hoofdmoot in deze Tijding bestaat uit het tweede en tevens laatste deel van EEN EXPERIMENT VAN DE JONGERENCURSUS van Dien Mous.
Vorige keer zagen we al in de uitgebreide inleiding(en) tot dit stuk dat er een dikke Roomskatholieke saus over de eursus was gegoten.
We publiceren nu een andcr artikel, te Wetcn het LEERPLAN I921 TE PUTTE, waar ook
weer uit blijkt dat godsdienst en kerk een zeer grote rol speelden bij alles Wat hicr in dc ZuidWesthoek gebeurde.
De tot dan toe openbare lagere school Werd in 1921 omgezet naar de R.K. bijzondere school
“St. Aloysius” en om deze omwenteling in praktijk te kunnen brengen schreef het schoolhoofd, de heer A. Verdonck, het Godsdienst Leetplan 1921. Als u dit leest schrikt u misschien
of glimlacht u hoofdschuddend.
In ieder geval geloofde deze enthousiaste bovenmeester niet in half werk, dat is we] duidelijk.
Verder een informatief artikel van Kees Kerstens als voorbereiding op de jaarvergadering.
We beginnen echter met het rijk gefllustreerde aardappelverhaal van één van onze trouwe
schrijvers, Dick Adriaansen. Door diens “Schoolverhaal” in de vorige Tijding werd één van
de Leemtrappertjes op de foto p. 32 gefnspireerd tot een reactie in de vorm van een eigen
jeugdverhaal.
En op pagina 58 een foto waarop we eveneens respons van u verwachten.
Veel leesplezier!
Correctie op het artikel “Schoolverhaal” in de vorige Tijding 2003-3:
op pagina 35 staat onder de foto van het gezin van G. van de Heuvel dat op papa’s knie Petruske
zit. Dit1noctzi'n:
klcinzoon Fritske van den Hcuvcl , zoon van Jan.
.1?
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AARDAPPELEN, of de ontdekking van Columbus?
door Dick Adriaansen

De ontdekking - 1492
Wie van jullie, waarde leesgenoten, weet
nog iets over dit jaartal? Gelijk zal je zeggen: "Toen is de aardappel uitgevonden!"
Maar! Die is er altijd al geweest.
Toen God de aarde geschapen heeft, waren
claar ook gelijk de eerste “poters” bij, die
daar jaar op jaar werden uitgezet en aldus
voortgeplant.
Maar waarom dit jaa al 1492?
Volgens de geschiedschrijvers heeft in dit
jaar Columbus de
"Nieuwe Wereld"
oftewel Amerika
ontdekt.
We gaan deze ontdekkingsreiziger
even nader doorlichten.
Columbus is omstreeks 1436 te Genua geboren.
Op de universiteit
van Pavia studeerde Columbus met
succes af in de Latijnse taal, Fysica
van Aristoteles en
Natuur loso e
(Astrologie). Ook
in Meetkunde en
Rekenkunde muntte hij uit.

Alle ingredienten
voor een ontdekkingsreiziger waren bij deze man in voldoende mate aanwezig.
In opdracht van Koningin Isabella van

Spanje gaf Columbus op 3 augustus 1492
het startsein: "In naam van Jezus Christus".
Een vloot, omvattende 3 karvelen, de admiraalsboot de "Santa Maria" (66 bemanningsleden), de "Pinta" (30) en de "Nina"
(24), voer uit onder bevel van Admiraal
Don Christophorus Columbus om de weg
naar Indié, het latere Nederlands Oost Indie, te zoeken.
Jaargang 27, 2004 nr. Ol
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Hoewel het doe] in het oosten lag, voer
men naar de west. Op 12 oktober 1492
werd in een algemene hoerastemming voet
aan wal gezet.
Aanvankelijk dacht Columbus in Zipangu
(Japan) te zijn aangeland, maar in werkelijkheid bevonden ze zich op Amerikaans
grondgebied. Door de inlandse bevolking
werd hen een maaltijd van bataten oftewel zoete pataten, sweet potatoes, voorgezet.
Later, na temgkeer en
bedlegerig
geworden
vanwege hevige jichtaanvallen, moest Columbus noodgedwongen
in een onaanzienlijk logement te Sevilla zijn
levenseinde afwachten.
()p 20 mei 1506, de
feestdag van ‘s Heeren
Hemelvaart, na toediening van het H. Sacrament der stervenden,
is hij overleden.
Eerst begraven in een
Franciscaner klooster te
Valladolid, daama bij de
Kartuizers van Santa
Maria, vervolgens in
1536 naar San Domingo, later naar Cuba en
ten leste naar Spanje.
De ‘zeeweg’, geplaveid door die brave
admiraal, werd erg populair en volop bevaren om de rijkdommen overzee te gaan bestuderen, om deze dan vervolgens, vaa.k
desnoods met geweld, in te palmen.
Zo vonden er door de Bobadilla’s, de Fonseca’s, en de Ovando’s gruwelijke moordpartijen plaats op de Indiaanse bevolking.
Binnen een tijdperk van 45 jaar hebben de
Spanjaarden zo grote gebieden in zowel
Noord- als Zuid-Amerika met man en
macht veroverd.
Pagina 3

Maar! Nu verder over dc aardappel.
En toen kwamen de patatten uit Peru.
In Peru is de aardappel ontdekt door Francisco Pizarro, op een koele hoogvlakte van
3.000 meter in het Andesgebergte.
Deze man vond hier als eerste Europeaan
cle knol die later als voedsel zou gaan dienen voor miljocnen mensen. De Inca’s
verbouwden hier al eeuwenlang hun
"papa's", hun aardappelen, om ze vers te
eten of om ze te bewaren. Daartoe werden
de gerooidc knollen naar hogere gedeeltes
van het berglandschap gebracht, alwaar ze
‘s nachts door de felle kou bevroren. Overdag verdampte dan door de hitte het vocht
uit dc bevrorcn aardappelen, waama er een
droge massa overbleef, die op ieder gewenst moment gekookt en gegeten kon
Worden. De lnca's noemden de aardappel
chunog de Spanjaarden spraken bij deze
droog ingevroren massa van rartzgf/b (tmffel).

duivelse knol, die een gevaar voor de
volksgezondheid zou Worden. Zij verdachten de aardappel en/an leprabesmetting te
bevorderen en de mens te verzwakken. In
1630 werd door de overheid van Besancon
zelfs een decreet uitgevaardigd, waardoor
dc teelt werd verboden.
Tot in het jaar 1771 was de aardappel verdacht.
Toen schreef de Franse geleerde AntoineAugustin Parmentier een boek over dc pieper, wat de Academic te Besancon overstag deed gaan.
Koning Lodewijk XVI kreeg een mand
mooie aardappelen, en.... de koning vond
ze verrukkelijk I .... ..
En toen was de kogel door de kerk, of liever gezegd "De aardappel was door dc
keel!" .... ..
De aardappel arriveert in Nederland

Grootmacht Spanje zag in de door Columbus ontdekte Nieuwe Wereld een wingewest voor haar talrijke kloosterorden, die
zich in Latijns Amerika vestigden en voor
de oversteek van de aardappel zorg zouden
dragen. In 1570 impoiteerde men mondjesmaat de eerste aardappelen vanuit Peru
naar Europa. Katholieke monniken pootten
ze in het Spaanse Sevilla in de kloostertuinen en zorgden voor verdere verspreiding
naar Zuidoost-Frankrijk, alwaar al rond
1593 op bescheiden schaal aardappelen
werden geteelcl.
In die tijd werd er met verschillende ogen
naar de groene immigrant gekeken. Sommigen beschouwden de aardappelplant als
siergewas, een curiositeit, anderen dichtten
de aardappel geneeskrachtige werkingen
toe. Boeren zagen in de voortplanting door
zaden en kleine knolletjes duivelswerk,
mede doordat loof en bessen giftig waren.
Ook artsen en geleerden spraken van een
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In I588 bereikte de aardappel ons land.
Aan het einde der 16de eeuw kwamen de
patatten eindelijk in Nederland terecht.
Eerst in de provincie Zeeland, alwaar de
priester Petms I-Iondius in het begin van de

l7de eeuw met de planten ging experimenteren. Na verloop van tijd zagen de Zeeuwse boeren de waarde van het nieuwe gewas
in en het Zeeuwse voorbeeld vond navelging. Vanuit het zuidwesten begon de
aardappel een ware triomftocht over de
Nederlandse akkers.
Na eerst in ons land slechts als veevoer te
zijn gebruikt, werd de pieper langzaam
maar zeker opgewaardeerd tot gezondheidsbevorderende voedselbron voor de
mens. De gevreesde ziekte scheurbuik wist
men door het nuttigen van de patat de kop
in te dmkken.
Denk nu niet, dat de eerste de beste in ons
land aangekomen aardappelen allemaal
van dezelfde soort waren.

Jaargang 27, 2004 nr. OI

Een willekeurige selectie zal ik noemen:
Nassengninder, Roodkiemen, Negenwekers, Keulse ballen,
Hallumer gele, Blauwogen, Gelderse kralen, Watten, enz.
Deze rassen zijn voor I892 hier te lande in de selectie gekomen. In 1892 kwamen daar o.a. bij: Excelsa, Lange neuzen, Eersteling, Triumph en Magnus. Zo zie je, die ‘Eersteling’ van God de Vader is er nog steeds bij.
In het jaar 1893 volgden:
Noble, Tuinparel, Standhouder, Meelbal en Fortuna. En
voor de eeuwwisseling (1900) is de Eigenheimer ge'1‘ntroduceerd.
Steeds komen nieuwe rassen bij onze boeren te groeien.
Door de ongeorganiseerde ‘wildgroei’ her en der, werden
weer nieuwe soorten gecreéerd. Maar het gaat niet alleen
om de vorm, de smaak, de opbrengst en de resistentie tegen
ziekten en houdbaarheid, enz. maar om de goede sooiten
aan banden te leggen. Goede rassen te kweken enz.
Nederland heeft altijd goede rassenkwekers gehad. We
noemen b.v. Geert Veenhuizen uit Sappemeer, de succesvolle kweker van de Eigenheimer, K.L. de Vries, schoolmeester te Suameer. Deze meester, vader van negen kinderen, had een puike kennis van kweken. Voor de negen
nieuwe aardappelrassen, welke hij tussentijds met succes
heeft doen ontstaan, gaf deze veredelaar aan elk kweekproduct een naam van een zijner kinderen.
Voor zijn tiende prestatie van een nieuw ras, gaf de meester
de naam van zijn beste leerling uit de klas. En zij heette
Bintje. Een aardappelras over de hele wereld bekend!
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Georganiseerde opmars
In 1932 werd opgericht: de Nederlandsche Algemeene Keuringsdienst voor
Landbouwzaden en Aardappelpootgoed
(N.A.K.)
Voorzitter werd Dr. J.G. Ooitwijn Botjes.

I;

We kennen nu de moeizame introductie
van de aardappel.
Bij het 25-jarig bestaan, in I957, van de
N.A.K. zien we de ontwikkeling van een
groot exportgewas: de aardappel.
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Er was een speciale schep om zieke aardappelen emit te steken. Deze werden in een zak
gedaan, op een hoop gegooid en later vernietigd. Daarna kon de N.A. C. langskomen.

‘,_-

*1 pk-..
____,..Lr_
-.
..
'-‘

F.

—

’

In

_Q.'.- ..q»

~o\

~.‘~s '

~¢‘=

Pagina 6

TIJDING

Jaargang 27, 2004 nr. OI

Ziektebestrijding werd een der voomaamste vereisten.
De geschiedenis gaf ons hiervan al een
voorbeeld, zij het op een zeer primitieve
manier. Maar zo begint eigenlijk alles. De
Romeinen besmeerden de planten met
bokkenbloed, ezels- of berenvet, rundermest, olie, wijn, gier. Blijkbaar dacht men

dat die onaangename geuren de insecten
zouden weren. Later werd gebmik gemaakt
van Parijs-groen tegen insecten en Bordeauxsche pap tegen sehimmels o.a. rhizoctonia, phytophtora, schur ziekten, aaltjes, natrot en virussen.
Weer later werd een algemeen verbod ingesteld om meer dan eens in de drie jaar
aardappelen te telen op hetzelfde perceel.
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Nu nog enkele cijfers over export en verbruik van pootgoed en consumptieaardappelen. Nederland exporteeit in wisselende
mate:
jaarlijks 250.000 ton pootaardappelen naar
45 landen.
De opbrengst van een groot areaal consumptieaardappelen gaat de wereld in.
Eetgewoonten ten opzichte van de aardappel:
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gebaseerd op ramingen in de vorige eeuw
(I900), gebruikten de Ieren 2 a 3 kilo aardappelen per dag per persoon! Duitsers,
Belgen en Luxemburgers doen het ieder
met 150 kilo per jaar. De Polen doen er
weer een schepje bij: 240 kilo per jaar de
man.
De frietjes onderweg zijn hier Wel bijgeteld, maar wat er dan nog uit de zakjes,
pakjes, doosjes allemaal opgeknabbeld
wordt, mag men ook niet uitvlakken.
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Areaalaandeel belangrijkste rassen in pootgoedteelt

1935

_

|..I

Bintje
Eersteling
Eigenheimer
Licht/lndustrie
Rode Star
Alpha
Bevelander
Record
Voran
Sirtema

25,3
15,0
24,0
7,3
13,7

1940

ll

1945

31,2

ll

1950

33,6

.|

28,2

1955

ll

1960

II

1965

l.|

I

22,2

12,3

14,8

34,8
11,8

30,9
10,6

39,3
9,1

15,9
4,9

12,9
3,3

8,3

8,5

2,2
6,9

7,8

3,9

4,4

4,1

4,4
6,8

2,6
17,2

5,6
8,1
2,9

7,6
7,9

9,9

In 1995 is het met 'Bintje‘ beplante areaal nog ll,2%. (NAK)

Toen de aardappel in diverse soorten en
maten werd geintroduceerd en beproefd
gingen de mensen, en zeker de boeren,
voor nateelt zorgen. Jazeker, want eenmaal
de smaak ervan te pakken, werden op grote
schaal kruisingsproeven genomen om met
deze totstandgekomen rassen nog verder te
veredelen.
De teelt werd steeds grootschaliger. De
knollen groeiden op vrijwel elke grondsoort, zowel bij de landbouwers als bij
plattelandbewoners (veelal boerenknechten).
Reeds eerder gaf ik u een voorbeeld van
het verbruik van de meest armoedige bevolkingsgroepen.
Het kon niet op! Maar na jaren dreigde
overproductie. Er was veel export, zowel
van consumptie- als van pootgoed.
De teelt nam ook in onze gewesten grote
vormen aan.
In ons Zuidkwartier werden honderden
hectaren met patatten verbouwd.

Pagina S
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Ingekuilde aardappelen waren niet lang
houdbaar.
Wat ging men hiermee doen?
Het teveel werd als veevoer verwerkt.
Speciaal hiervoor werden aardappelstomers ontwikkeld (zie foto). De overproductie, die met deze stomer behandeld was,
werd na nog ink met de voeten aanstampen, 'ingekuild' en aan koeien en varkens
opgevoederd.
De boerenknecht in vaste dienst bij de
landbouwer kreeg voor zijn inzet door zijn
baas als extra beloning een aardappelgang
toebedeeld. Dit hield in zo'n 50 a 60 roeden grond, waarop de paardenknecht recht
kreeg om er maagvullende patatten op te
telen. Met enkele balen stro werden deze
thuisbezorgd. Aan huis had deze knecht
vaak ook nog een lapje grond, grotendeels
bebouwd met aardappelen. Dat was bij
mekaar ruimschoots voldoende voor wintervoorraad voor het gezin van deze ambachtelijke medewerker.

Jaargang 27, 2004 nr. 01

aardappelen van Vincent van Gogh

In Spanje twee ossen voor de ploeg en wat bleek bij navraag:
er werden Bintjes in de voor geplant.
Jaargang 2?, 2004 nr. 01
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aardappelvelden aan de Onderstal

Bijna de gehele arbeidende bevolking had
aan huis een varkenshok en een geitenstal.

penningmeester, en J.B. Hendrickx en Jac.
van den Bergh als commissarissen.

Het varken, soms twee, ging in het varkenskot en de geit was het melkkoetje van
de arbeider. De mensen waren arm, ver-

Men kon zich als lid aanmelden 51 I10 cent.
Men kreeg dan een polis welke 10 jaar

dienden maar amper genoeg om hun gezin
te onderhouden.

geldig was. Deze polis kostte l gulden.
Voor ieder aan te geven varken hetaalde

Allé, huisvesting voor de dieren was er,
maar de aankoop ervan kostte geld, met al-

men 10 cent. De contributie bedroeg weltelijks 20 cent totdat het varken geslacht of

le risico "s van dien.
Ging een beestje van ziekte of v0ede1pr0-

verkocht werd. De colporteur of eventuee!
een bestuurslid inde de kosten.

blemen dood, dan moest er weer warden
aangekocht! U begrijpt het al. Tegen dit

Men was verplicht het varken te laten z'nenten. De veeartskosten hiervan werden door

verlies moest bescherming komen.
Z0 ontslonden hiertegen verzekeringen.

de vereniging betaald.
Een Reglement Varkensfonds besrond uit

Op Z] februari 1926 werd het varkensfonds opgericht onder de naam: Onderlin-

26 artikelen, waarvan men goede nota
diende te nemen.

ge Bgjstand (O.D. B.).
Het bestuur van deze verzekering was sa-

Inmiddels is het Ossendrechtse Varkens-

mengesteld uit: Alf: de Koning, voorzitter,
Lev. Verdult, secretaris, Jac. Masters,

fonds opgeheven daar het laatste "ingeschreven” varken is geslacht.

Pagina I0
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Qnderlingen Bijstand - Qssendrecht
Opgerichl Z1 Felu. I926

Polis van het Varkensfonds
Nlo
Da

m der polis:

I

Woonplaats:
I‘

/

.

Verzekerde:

Straat en No. :

la¢_/}4v.¢“a>.4

_

_

4;,/9

Ngemeene Voorwaarden :
Art. I.

De poliskosten bedragen f 2.10.

Art. 2.

BI] het slachten of verkoopen van een varken geve men
kennis aan het Bestuur.

Art. 3.

Bij het opzetten van een varken doet men aangifte aan
het Bestuur.

Art. 4.

Bu srerfgeval of ongeluk geve men zoo spoedig mogelijk
kennis aan het naastbnzijnde bestuurslid.

Art. 5.

Geen uitbetahng geschiedt wannee blukt dat er op
welke wijze dan ook bedrog gepleeg
.
(Zje verder het Reglement).
_
_,

\0

ET BESTUUR.

r J Db

I

L. \
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Aardappelcn stomen
verder. Van overheidswege werd een kleine tcgemoetkoming in dc kostcn vergocd.
De wielbreedte van de wagen waarop alles
gemonteerd was, ging met de gare patatten
over de kuil, of Iiever de gleuf, Waarin de
gcstoomdc prut gclost werd. En nu kon dc
menselijke stamper zijn gang gaan. Dat
vaststampen moest optimaal plaatsvinden
opdat geen schimmel of rotting de boel kon
bedcwen.

Zo in de jaren 1950-1958, het kan iets
vrocger of later gcwcest zijn, vond hct
stomen van aardappelen plaats. De marktprijzen hebben dit beinvloed.
Gaf de handel minder dan 5 gulden per 100
kilo, dan wcrdcn mccr aardappelen ge-

stoomd.
Het verplaatsen van de stomer ging met
een paard. Was bij een boer het kawvei geklaard, dan bracht het paard van deze boer
het apparaat naar de volgende klant. En zo

de aardappe/stomer gefabriceerd door Bosch NV N(jverdal
De stomer werd geprojeeteerd op een zgn.
dieplader, waarop 4 vaten met elk 350 kilo
aardappelen en I vat waarin water aan de
kook gebracht werd. Technisch gezicn zat
dit alles zo in elkaar dat doorstroming van
heet water perfect gebeurde. Aanvankelijk
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stookte men met cokes, maar het gaf te felle hitte, zodat je je gat zou verbranden als
je er kort naast Iiep. Briketten uit de Oranje
Nassau-mijnen warcn beter voor dc gelijkmatige verwarming.
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De stoomketel verhitte om de beurt 2 met
aardappelen gevulde vaten. Met behulp
van roosters was de doorstroming van heet
water om het hele gevaarte op de goede
tcmperatuur te houden mogelijk.
De capaciteit kwam op I200 kilo gestoomd
product per uur en daarvoor werd 40 kilo
cokes of briketten verbruikt.
Aan de broeders van het Juvenaat in Bergen op Zoom hadden ze een goede klant.
Vijf dagen achtereen werd 80 ton ge-

Hiewoor werd een gepensioneerde hulp
aangetrokken. Diens pensioentje werd
hiennee wat opgekrikt. De hiervoor aangeworven man kreeg een apparaat in handen, een ronde schijf vol met punten gelast,
waarmee de patatten enigszins gemold
werden.
In onze regio was hiervoor Piet van Hoof
aangewowen, een gepensioneerd opperwachtmeester der Koninklijke Maréchaussee. Hij is in 1936 gestorven.
Nu is het wat, maar toen maakte men ook
1'

.1

L1

By‘ he! omploegen van het aardappelveld word! iedere aardappel die in zich! komt verzameld
voor een wintervoorraadje
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EEN EXPERIMENT VAN DE JONGERENCURSUS
IN ENKELE GRENSPLAATSEN.
Sociaal paedagogische studie

van
D. Mous.

Werkstuk in het kader van de Sociaal Paedagogische opleiding van het Mgr.

Hoogveld Instituut
DEEL II
I N I-I O U D
II HET EXPERIMENT VAN DE JONGERENCURSUS

1. De opzet van de jongerencursus.
A. Het voorgeschreven programma.
B. De plaatselijke opzet en de deelname.
C. Gegevens van de gezinnen.
D. Medewerking van de ouders.
Toelichting

E. Het verloop na 1 jaar en redenen daarvan.
2. Slaat dit program aan?
A. De werkwijze:
- de samenwerking van de docenten;
- de lessen;
- de problematiek van de jeugdigen.
B. De groepsgeest.
C. De jeugdigen aan het woord.
D. De meningen van de docenten.
E. Samenvatting van dit hoofdstuk.
3. Naar een betere opzet.
A. De ontdekte mogelijkheden.
B. Welke middelen moeten ter hand genomen worden om in een goede opzet het
doel te kunnen verwerkelijken?
C. Slotwoord.
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II

HET EXPERIMENT VAN DE JONGERENCURSUS

Verantwoording der werkwijze:
Als inleiding op het tweede gedeelte van
dit werkstuk wil ik graag een verantWoording geven van de gevolgde werkwijze en
een toelichting bij de opzet.
In het eerste hoofdstuk wordt het voorgeschreven programma van deze vonn van
Parrtime Ondenvijs voor meisjes gegeven,
zoals dit door de Nationale Leiding wordt

voorgeschreven. Verplichte vakken, aantal
Iesuren en eisen van bevoegdheden der docentcn worden hierin venneld.
In het gedeelte over de plaatselijke opzet
en de deelname, wordt aandacht geschonken aan de gezinnen, waamit deze meisjes
afkomstig zijn.
Aangeduid worden alleen het beroep van
de vader en het al of niet vervullen van de
kerkelijke plichten. Tevens vindt men hier
de gegevens over de schoolontwikkeling
van de meisjes en over hun beroep of
leefmidden. Meer aandacht wordt besteed
aan de medewerking der ouders. Dit niet
alleen om hun directe medewerking na te
gaan, maar vooral ook omdat uit hun
vraagstelling en hun opmerkingen in gesprekken duidelijker naar voren komt wat
hun opvoedingsmentaliteit is en welke opvattingen er in de gezinnen leven.

In het tweede hoofdstuk wordt belicht: @
samenwerken van de docenten, de vorm en
inhoud van enkele lessen en de problematiek van deze meisjes, die in gesprekken
naar voren kwam.
In “De jeugdigen aan het woord” werden
vragen, die als Ieidraad bij het gesprek enden, opzettelijk 26 gesteld, dat in de antwoorden iets naar voren zou komen van
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dc motieven, waarom ze dc Jongerencursus
waarderen. In hun waarderingen en verlangens kan men vaak proeven, wat in hen
leeft.
Vraag 4: "Ben je na een Ies Wel eens goed
gestemd geweest?", werd gegeven in de
verwachting, dat ze hierop affectief hun
waardenbepalingen zuiverder zouden uiten. Dit bleek ook het geval te zijn.
Aan de docenten werden de meningen gevraagd om verschillende redenen:
Om na te gaan in hoeverre er sprake is van
een niet te ver uiteenlopende mening over
deze meisjes. Ook om juist de waardevolle
verschillen in hun meningen mee te laten
helpen om tot een juistere zienswijze te
komen.
In het laatste hoofdstuk werd het geheel
geresumeerd en samengevat in een naar
voren brengen van mogelijkheden en gewenste middelen, om dit werk van de Jongerencursus in een juiste vorm te gieten.
Om het gevaar te vermijden de interpretaties te subjectief te Ieggen, heb ik de in dit
werkstuk ter sprake komende kwesties aan
meerdere mensen voorgelegd en met hen
erover van gedachten gewisseld. Dit inzake: traditionele opvattingen in het gezin en
in het godsdienstig leven en in hoeverre
opvattingen algemeen of overwegend mogen genoemd worden. Eveneens over bepaalde noden, die een diepere achtergrond
moeten hebben.
Toch blijft, ook na een dergelijke werkwijze een grote voorzichtigheid geboden. Men
diene de "toelichtingen” te lezen als verantwoorde veronderstellingen.
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1. DE OPZET VAN DE JONGERENCURSUS
A Het voorgeschreven programma

Het programma

Het Centraal Instituut ter verzorging van
Mater Amabilisscholen en andere instelIingen voor partieel vormend Onderwijs,
gaf in "Voorlopige riehtlijnen" dc vormingscursus voor de 14 - 16-jarige meisjes.
De plaatselijke organisatie

De cursus moet gegeven worden volgens
het programma, vastgesteld door het Nationaal Bestuur. De Ieidster is verantwoordelijk voor de juiste toepassing van het programma.
Het aantal meisjes per groep dient bij de
Jongerencursus kleiner te zijn, dan bij de
Mater Amabilisscholen.

Men vormt een plaatselijk bestuur voor de
Jongerencursus in overleg met het Diocesaan Bcstuur van de Mater Amabilisscholen.
Dit bestuur richt in overleg met de betreffende diocesane leiding een aanvrage om
met de cursus te beginnen aan het Nationaal Bestuur van de Mater Amabilisscholen. Wanneer het bestuur accoord gaat met
deze aanvrage en toegezegd heeft de aanvrage bij het Ministerie van O.K. en W. in
te dienen, zal het plaatselijk de Directrice
van de Huishoudschool verzoeken, de cursus eveneens bij de afdeling Nijverheidsondetwijs aan te vragen.
De duur van de cursus is twee jaar.
Wanneer de meisjes in loondienst zijn,
wordt het programma verdeeld over minstens 4 uur per week onder bedrijfstijd,
terwijl getracht wordt hen ook te helpen in
de vrije tijdsbesteding.
Er wordt naar gestreefd deze cursussen in
de toekomst uit te breiden tot 8 Iesuren per
week.
Wanneer het bestuur meent te moeten afwijken van bovengenoemde voorwaarden
zal het, alvorens met de cursus te begimien,
overleg plegen met de Nationale leiding.

Mime
Voor de vormingscursussen van deze meisjes geldt voor het eursusprogram dezelfde
subsidieregeling van het Nijverheidsondetwijs als voor de Mater Amabilisscholen.
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1. Levensvorming en sociale vorming;

Twee uur per maand;
Te geven door paedagoge of iemand in
het bezit van akte N.XX.
2. Godsdienstige en zedelijke vorming;
Eén uur per maand;
Te geven door een priester.
3. Huishoudelijke vorming;
Zes uur per maand;
Koken:
b.v. het eerste halfjaar 2 x 2
uur per maand of gedurende het hele
jaar 1 x 2 uur per maand, te geven door
een kooklerares.
Naaien: b.v. het tweede halfjaar 2 x 2
uur per maand of gedurende het hele
jaar 1 x 2 uur per maand, te geven door
een Ierares naaien.
Handwerken of handenarbeid;
Twee uur per maand;
Te geven door een Ierares handwerken
of een andere bevoegde kracht. De indeling van deze zes uur huishoudelijke
vorming kan men aan de plaatselijke
omstandigheden aanpassen.
4. Lichamelijke vorming;

Gymnastiek, sport, rhytmiek:
Twee uur per maand;
Te geven door leerkracht M.O. of andere deskundige.
5. Vrije expressie en aesthetische vorming;
Hieronder verstaan we de volgende
vakken:
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a. Acteren, pantomine, vertellen;
b. Zang,muziek;
c. Vrij vonnen: boetseren, poppen
maken, nger painting, scheurwerk, e.d.;
d. Uitdrukkingsdansen.
Aan dit vak mag 4 of 5 uur per maand
worden besteed.
Men dient uit de bovengenoemde mogelijkheden minstens twee verschillende vakken te nemen.
Aldus de voorlopige richtlijnen van de Nationale Ieiding

B. De plaatselijke opzet en de deelname
Om de hiema volgende redenen werd door
de Nationale Leiding toestemming gegeven om de Jongerencursus te geven in de
avonduren.
— In deze gemeente zijn wel enkele kleine
bedrijven, waarin meisjes werkzaam
zijn, maar geen enkel van deze bedrijven heeft een voldoend aantal meisjes
om deze cursus onder werktijd te laten
geven.
— De lessen, die op de Nijverheidsschool
moeten worden gegeven, leverden
eveneens een bezwaar op. Deze school
is n.l. gevestigd te Bergen op Zoom, op
ongeveer 14 km. afstand.
— In deze afgelegen plaatsen krijgen we
gedurende de morgen- of middaguren
heel moeilijk docenten, daar deze bijna
allen M.O.-krachten zijn, die te veel tijd
zouden moeten uittrekken om het programma voor deze groep te verzorgen.
— Door verschillende instanties, waaronder ook de gemeentebesturen werd de
urgentie van deze vorm van onderwijs
naar voren gebracht en ingezien, zodat
in September 1955 met een avondcursus
begonnen werd en wel in deze vorm:
— Wekelijks worden twee Iesuren gegeven
te Ossendrecht en twee praktijklessen te
Bergen om Zoom, waar de meisjes met
een extra bus naar toe gaan.

Pagina I8

TIJDING

Aanleiding om met de Jongerencursus te
beginnen, was het werk van de Mater
Amabilisschool, waarmee zes jaar geleden
een aanvang werd gemaakt. Dit werk had
goede resultaten, doch om een hoger percentage deelneemsters te krijgen en speciaal om die meisjes te kunnen bereiken, die
vanaf hun veettiende jaar in een werkmidden komen, werd begonnen met dc cursus
voor vijftien en zestienjarigen.
Tevens ook, omdat er geen andere mogelijkheden waren in jeugdverenigingen of
andere groeperingen, om deze meisjes te
bereiken.
Doordat er bijna geen meisjes zijn, die het
verder brengen dan een lagere schoolontwikkeling, is het leidstersprobleem voor
gidsen, hobby-clubs onder de jeugdigen,
e.a., een nijpend iets.
Het aantal opgegeven leerlingen bedroeg in
September I955: 28.
Ze werden ingedeeld in twee groepen:
de 16-jarigen en
de 15-jarigen, met enkele 14-jarigen.
De werkkring van deze meisjes was:
5 in eigen bedrijf
2 in winkel
l in een kunsthandel
I op een naai-atelier
1 op de fabriek
2 dienstboden
7 gedeeltelijk thuis en in dagbetrekking

9 thuis of in dagdienst en enkele dagen per
week op een naaischool.
Ontwikkeling van deze meisjes:
2 meisjes met U.L.O.
de overigen lagere school
Beroepswensen:
I meisje wil verpleegster worden
de overigen geen beroepswensen.
Verdere gegevens:
Allen vervullen hun Zondagsplicht.
Slechts drie of vier meisjes gaan door de
week wel eens naar de kerk.
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Op twee na lopen allen met jongens.
De hele groep, op drie of vier na, gaat heel
regelmatig naar bioscoop en dansgeIegenheid zonder toezicht.
Vijf van deze meisjes Iezen veel, sommigen alleen tijdschriften en één meisje beween niets te lezen.
Toeliehting:
Bij de plaatselijke opzet dient opgemerkt te
worden, dat de meisjes komen uit vrije wil.
Dit ligt in zekere zin gunstiger dan bij de
fabrieksgroepen, waar de verplichting om
de lessen te volgen een rol speelt. Genoemde groepen zullen ook meer het eigene hebben van een mentaliteit, gekleurd
door het werkmidden
Het is een nadeel of moeilijkheid bij de
opzet, dat de meisjes uit deze plaatsen er
heel wat voor over moeten hebben.
Het motief van “dan zijn we thuis weg”,
spreekt hier minder mee, want ook zonder
de Jongerencursus lukt dat Wel in de meeste gezinnen.
Voor de theorielessen, die in Ossendrecht
worden gegeven, moeten sommigen 7 a 8
km. etsen.
De lesavonden worden gelijktijdig met die
van de Mater Amabilisschool gegeven. Dit,
om mogelijk te maken, dat men in grote
groepen naar huis gaat in de winteravonden. Dit werd zoveel mogelijk bevorderd
en enkele oudere meisjes van de Mater
Amabilisschool namen het op zich, om de
jongeren thuis te brengen.
Om dit werk te doen slagen, is een vrijgestelde Ieidster nodig (voor Mater Amabilisschool en Jongerencursus samen).
Dit niet alleen, omdat een streekschool, organisatorisch gezien, veel meer werk mee-

brengt, maar ook omdat huisbezoek en
contact met de ouders hier als belangrijke
noodzaak liggen.
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De deelname
bij de opzet was groot. Het getal 28 betekende 68% van het totale aantal meisjes uit
deze leeftijdsgroep, die in deze gemeenten
nog verbleven (velen waren reeds naar
Belgié).
Als we de samenstelling van de groepen
zien, vinden we verschillende gunstige
omstandigheden:
- Een zeer gering aantal jeugdigen en bijzonder weinig meisjes genieten verder ondeiwijs. Bij de jongens neemt de trek van
de L.T.S. toe. De meisjes, die een behoorlijke intelligentie hebben en uit andere milieu's naar H.B.S. en M.U.L.O. zouden
gaan, vinden in deze plaatsen een mogelijkheid in het Parttime Onderwijs. In deze

groepen zitten dan ook enkele pientere
H1€lS_]€S.
- Mogelijk wordt het door velen anders gezien, maar een verschillend werkmilieu
brengt een bredere belangstellingssfeer in
een groep. Er blijft altijd plaats voor een
praatje, dat nieuw is voor de ander.
"Bij ons in de winkel hoorde ik......."
"Bij ons op de fabriek zijn ze zo
auw niet II .
- Ook het min of meer uiteenlopen van het
gezinsbeschavingspeil brengt voordelen
mee. Dit sterker naarmate men suggestibeIer is. Bij het geven van tips voor huiselijke

feesten, als kerst- en Sinterklaasviering,
verjaardagen, etc. kan gemakkelijk bij het
gunstige worden aangesloten. Van degenen, die thuis deze feesten heel gezellig en
goed vieren, nemen de andere meisjes
graag iets over. Ze vertellen erover op de
bijeenkomsten en zo komt de goede traditie, die in bepaalde gezinnen is, gemakkelijk Iangs deze groep op een onopzettelijke wijze naar voren.
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van hun medewerking en hun opvattingen
over de bijdrage en hulp van anderen in de
opvoeding van hun kinderen:

C Gegevens der gezinnen
Beroep van de vader:
2 kleiboer
4 middenstand

4
I
6
9

hooglandse boer
overheidspersoneel
geschoolde arbeider
ongeschoolde arbeider

In vier van deze gezinnen worden de Zondagsplichten door geen der ouders, of
slechts door een van de ouders vervuld. Bij
observatie en in gesprekken kon niet worden bespeurd, of de meisjes van deze ouders hier in de groep op aangekeken Werden. Wel werd tweemaal bij de ouders beIuisterd: "De vader van dat meisje is rood".
"Ze trekken zich van God noch gebod iets aan".
Hierin lag Wel een a <eur, maar er werd
door de ouders verder niet op ingegaan. Op
een vraag der Ieidster:
"Meent u dan, dat deze meisjes
minder zijn dan anderen?" kwam
het antwoord:
"Och, ze zijn tegenwoordig allemaal eender. Wij kunnen er ook
niet veel goeds meer van maken".

I Wat wordt er zoal geleerd?
Leren ze er ook naaien en koken?
Voor naaien en Ieren werken in het huishouden hoeft ze er niet bij. Dat leert
ze toch wel als er aanpakken in zit. En dat
kunnen ze daar niet Ieren; dat hebben ze of
ze hebben het niet.

Voor er met dit experiment is gestart, zijn
de ouders van deze meisjes gevraagd op
een praatavond, waar het program en de
bedoeling van dit werk werd uiteengezet.
Uit vrijwel alle lagen der bevolking werden de deelneemsters opgegeven. Ook de
ouders der boerenmeisjes waren aanwezig.
Er kwamen enkele opgaven van hun doch-

2 Worden ze wat beter voorbereid op het
leven, dan wij dit kunnen doen?
Ze worden gewaarschuwd voor veel slechte dingen. Van ons neemt ze dat niet aan.
De tijd is zo moeilijk.
De meisjes worden op straat bedorven.
Ze weet alles en is op de hoogte van alle
slechte dingen, die er tegenwoordig gebeuren.
Er gebeuit veel onder de meisjes, dat nergens op lijkt. Maar wat is er tegen te doen?
Er zijn dingen, die wij niet kunnen zeggen.
Het is goed, dat ze dit van iemand te horen
krijgen, die het goed kan uitleggen en hen
kan waarschuwen.
3 Is het er zo plezierig, dat hun trek naar
bioscoop en dansgelegenheid minder zal
worden?
Leren ze er wat manieren en hoe ze met
andere mensen om moeten gaan? Zou het
er toe bijdragen, dat we er thuis een beter
meisje aan krijgen? Ze wordt zo moeilijk...
Wij hebben er geen vat meer op. Ze luistert
niet meer. Misschien dat ze van vreemden
nog iets aanneemt. Het is iets goeds; ze
moet er maar bij, want een vader en een
moeder willen een kind toch gelukkig zien.
Ze Ieren nog een en ander bij, want tegen-

ters, maar ze hebben zich teruggetrokken

woordig vraagt het leven zoveel.

D Medewerking van de ouders

op I meisje na. Dit niet zozeer omdat de
N.C.B. zelf cursussen verzorgt (dit werd
als motief opgegeven), maar omdat ze het
toch minder op prijs konden stellen, dat
"alles" hier bij kon komen.
Uit de gesprekken met de ouders worden
hier enkele gezegdes en vragen weergegeven, die bij kunnen dragen tot een beeld
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4 Als het plezierig is moet ze er maar bij.
Ze is maar één keer jong en later is het
niets meer.
Dan is ze wat meer van de straat af.
We houden haar 's avonds toch niet thuis
en dan weten we waar ze is.
Ze moet het zelf maar weten. Als ze er lol
in heeft, dan is het best.
Jaargang 27, 2004 nr. 01

Toelichting.
Tegenwerking ondervonden we bij de ouders niet.
Om een goed inzicht te geven in hun medewerking is niet gemakkelijk.
Deze medewerking is op het eerste zicht
nogal spontaan.
De ouderavonden, waar nooit honderd procent aanwezig is, worden bezocht door de
ouders, die de meeste belangstelling hebben.
Groep I
Deze vragen en opmerkingen hebben betrekking op het nuttigheidseffect. Het Ieren
naaien en koken is maar door enkelen naar
voren gebraeht als motief om de Jongeren-

cursus te volgen. Het is geen prikkel tot
deelname.
Groep 2
Hier wordt verwezen naar de voorlichting.
Zorgvuldig werd in gesprekken nagegaan,
wat de ouders in deze van een Jongerencursus verwachten. Velen vinden het een
oplossing, dat dit voorlichten door anderen
gebeurt.
Vooral het waarschuwen beklemtonen zij.
Het positieve, de eerbied voor het leven,
brengen zij niet onder woorden.
Tweemaal werd beluisterd:
"Dat moet een moeder zelf doen."
"Daar moet niet teveel over gepraat
worden."
Aan deze groepen gaven we geen voorlichtingsles. Motieven om dit niet te doen waren de volgende:
-Bij het verlaten der Iagere school is dit
klassikaal gebeurd.
-Op de Mater Amabilisschool wordt dit in
een lessenreeks gedaan, waarvan de opzet
zeer goed is. De meisjes zijn dan wat rijper
en de meisjes verwerken het met een Zekere rijpheid.
-Tevens werd het nagelaten, om het gehele
program te vrijwaren van een te sensationele kleur. Vooral in de eerste maanden is
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dit belangrijk, omdat andere waarden dan
meer kans krijgen.
Aan twee meisjes werd voorlichting gegeven op verzoek der ouders. Een meisje
kwam uit eigen bcweging vragen.
Groep 3 en 4
Hierin proeven we meerdere strekkingen
en stellingnamen.
Onder 3 vinden we het zoeken naar een
werkelijk voordeel. Het mooie antwoord:
"Ouders willen hun kinderen toch gelukkig
zien", verbergt een onzegbare rijkdom.
Uit deze vragen en opmerkingen blijkt het
verlangen naar een goede aanvulling in
hun opvoedingstaak.
"Ze wordt zo moeilijk" en andere gezegden
in deze richting, doen denken aan een gevoel van machteloosheid bij de ouders. Dit
woord duidt het verschijnsel misschien niet
juist aan. Er is een verlangen naar hulp,
maar er is geen neiging, of in een enkel
geval slechts een zwakke, om de opvoeding uit handen te geven. Het heeft er soms
de schijn van. Wel voelen ze onbewust hun
tekorten:
"We hebben onze kinderen teveel
toegegeven".
"De kinderen zijn tegenwoordig allemaal verwend".
"De jongeren kunnen niets meer
opbrengen".
"De tijd is zo moeilijk".
"Welke ouders komen er nog mee
klaar?"
"Ze worden op straat bedon/en".
De oorzaken van eventuele tekorten Zoeken ze niet bij zichzelf. Hier komt het E
tuurlijke gegeven van de ouder-kind verhouding naar voren. Het zichzelf beschuldigen zou een aantasten betekenen van hun
liefde voor hun kind.
Beter is het misschien om hier te spreken
van een onvermogen, dat ze affectief beleven en uiten. De grondtoon is meer een
jammer vinden, dan wel een verlangen om
het anderen op te Iaten knappen.

TIJDI NG
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Groep 4
Het laatste antwoord hiervan doet denken
aan een onverschilligheid ten opzichte van
de beslissingen van het meisje. Waarschijnlijk was dit een pose.
Het derde en vierde antwoord duidt er op,
dat zij er wel een bescherming in willen
zien tegen andere invloeden.
Het eerste antwoord geeft als voorwaarde,
dat het plezierig moet zijn. Het is opvallend, dat dit ook in gesprekken met andere
ouders als een belangrijke eis naar voren
wordt gebraeht. De opmerking van: "Ze
komt graag", die bij huisbezoek met een
zeker enthousiasme wordt gegeven, houdt
in, dat het geheel goed is.

Een algemene indnik tot nu toe is eehter,
dat in de meeste gezinnen van deze meisjes
de moeder de opvoeding in handen houdt,
ook de moeilijkheden. Spreekt ze deze aan
vader uit, dan krij gt moeder vaak venvijten
"E had ze maar beter op moeten
voeden".
"J_e hebt ze niet aangepakt".
Enkele moeders klaagdenz
"De moeilijkheden in het gezin zijn
toch allemaal voor de moeder".
"Vader maakt zich kwaad als het te
ver gaat. Maar van tevoren trekt hij
er zich niets van aan".
"Moeder zit altijd met de stukken
en het verdriet".
Het Iigt misschien op zijn plaats, om hier
terug te grijpen naar het patroon van het

De ouders Iaten zich in hun zienswijzen
Ieiden door het meisje en ze zijn de
spreekbuis der dochters, als het gaat over
beoordeling van docenten, sfeer in de
groep, etc. "Nee, nee, ze ziet het wel".
Er is in de gezinnen een opvoedingsmentaliteit van verwennen en toegeven en in zekere zin van een weelderige opvoeding. De
jeugdigen Iaten het moeilijke gauw liggen;
ze moeten regelmatig aangespoord worden
om eens door te zetten in het minder aangename.
Slechts éénmaal mochten we ondervinden,
dat er ook een aansporing der ouders kwam
toen dochterlief er op een gegeven moment

gezin in de vorige generatie: De vader was
voor Iange tijd uit het huis naar ver afgelegen werkplaatsen, de moeder was practisch
de enige verantwoordelijke in de opvoeding.
Over het probleem coéducatie deden we
vooral bij de Mater Amabilisschool de
zienswijze der ouders op. Dit Iigt niet eenvoudig.
Aan samen dansen, aan feestavonden,
waarop ook jongens gevraagd worden, zit
bij hen het idee vast van "verkeerde din-

gen" doen.
Hier Iigt de Iange weg van een langzaam
groeien naar een minder ontaard en goed

niets meer aan vond.

ontspanningsleven.

Nagegaan werd, welke de rol van de vader
is bij de opvoeding van deze jeugdigen.
Tot mijn spijt ben ik niet ver genoeg klaar
gekomen om er een verantwoorde zienswijze over te geven.
"Vader vindt alles goed".
"Als ik iets aan mijn vader vraag,
zegt hij toch: Vraag die dingen
maar aan je moeder".
"Mijn vader bemoeit zich daar allemaal niet mee".
"Waarmee niet?"
"Met laat thuiskomen en zo".
Deze gezegden maken nog niet veel duidelijk.

Geheel samenvattend
zouden we kunnen zeggen, dat de ouders
aanspreekbaar zijn, niet onverschillig of
star. De eigenlijke waarde van een opvoedingshulp naast het gezin zien de meesten
onder hen zeer beperkt. Ze hebben geen
oog voor kleine waardevolle details in de
opvoeding, Er is een spanning die lijkt op
een tegenstrijdigheid:
Enerzijds is er bij de ouders en bij
de jeugdigen een gebrek aan doorzetten,
aan een ergens iets voor over hebben.
Anderzijds is er een openheid, een
geholpen willen worden. Jonggehuwden
horen we soms trots vennelden:
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"lk ben altijd bij het jeugdwerk geweest".
"Wat was dat een mooie tijd en wat
was onze groep toch gezellig".
"lk denk SOmS nu ineens aan wat er
nog eens op een bivak of aan dat
kampvuur is gezegd."
"Ik heb in die jaren het mooiste
plezier gchad".
"Nu begrijp ik pas, hoe goed het
jeugdwerk was".
Ze hebben er een waarde in ontdekt en

betrekking gewisseld. Waar @g meer betaald wordt gaat men heen.
I meisje is verhuisd.
2 meisjes konden door gezinsomstandighedcn dc cursus niet afmakcn
1 deelneemster heeft geen reden opgegeven.
6 van deze meisjes, atkomstig uit Putte, die
7 km. mocsten ctsen om de lessen in Ossendrecht te volgen, zijn ook opgehouden.
Uit de gesprekken bleek, dat dit in sommige gevallen de wens der ouders was.

denken er met veel genocgen aan terug.
Het verloop is gering, als we de redenen
E Het verloop na een jaar en redenen daarvan

Van de 28 meisjes, waannee werd begonnen, zijn er na een jaar nog 13 over. Dc redenen van dat verloop werd nauwkeurig

nagegaan.

van het niet-afmaken van de cursus in het
oog houden.
De personen, waarmee de meisjes te ma-

ken krijgen, moeten hen iets zeggen. Ze
verlangen er niet naar om er Iange tijd
naast te blijvcn leven, ze willen begrcpcn
worden, meepraten en voor "vol" aange-

5 van deze meisjes vertrokken naar Bclgie,
voor zover kon worden nagegaan alle vijf

als dienstboden. Het Ioon van deze 15 - 16jarigen bedraagt B.frs. I200 - I800.
Wel werd moeite gedaan om met de ouders, naast de naneiele voordelen, ook de
vele nadelen te bekijken, maar dit zonder
resultaat.
Voor zover kon worden nagegaan, zijn deze 5 meisjes tesamen zeventien keer van

zien worden. In het volgende hoofdstuk
wordt dit nog bevestigd.
Te vinden welke snaren men raken moet
om deze jeugdigen te verstaan en te boeien, blij :
Een grote lcunst!
Een rijke opgave.-'

L

Een rneerdaags reisje naar Konigswinter in Duitsland. Dien Mons en Hilda Bogers (links en

rechts opfoto 1), met enkele meisjes van de begincursus: middenfoto I Marie-Louise Wijm'ngs,f0Io 3 links en rechts Adrie'nne en Marie-Louise Wl/nings met Josephine Danen in het
midden. Middelstefoto: de tandradbaan. Bron mevr. Van Zandert
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2. SLAAT DIT PROGRAMMA AAN?
A. DE WERKWIJZE
a. Samenwerking der docenten
Volgens voorschrift werd in overleg met
de Directrice der Huishoudschool de rooster opgemaakt. Samen met de Ieidster is zij
verantwoordelijk voor het geven van het
juiste aantal Iesuren in de voorgeschreven
vakken.
Tevens werd in samenwerking met de Directrice naar docenten gezocht, die voldeden aan de eis der bevoegdheden. Hierbij
dient opgemerkt te worden, dat de keuze
niet groot was.
Met de docenten werd program en opzet
besproken. Er werd gestimuleerd om de
theorielessen in gesprekvomi te geven en
er geen luisterlessen van te maken. Eveneens werd afgesproken om in de praktijklessen tegemoet te komen aan de doedrang van deze jeugdigen.
Het is begrijpelijk, dat vrijwel iedere groep
speci eke eisen stelt en dat het bij een beginnende groep steeds een zoeken zal zijn
naar het "hoe".

lijk om tot een gesprekvorm tijdens de lessen te komen. Ook in de praktijklessen
houdt men niet gemakkelijk I5 van deze
jeugdigen op een prettige wijze bezig. Het
persoonlijk contact komt dan moeilijk tot
stand.
Bovendien vraagt het op elkaar afgestemd
raken ook enige tijd. Dit zowel wat betre
de relatie docent-meisje, als die van de
meisjes onderling.

Van alle lessen de paedagogische vorm en
inhoud geven en omschrijven zou omslachtig Worden.

Bij de praktijklessen
waren de leerlingen actief bezig. Naaien,
stof versieren, gasten ontvangen, vlekken
uithalen en strijken waren geliefde bezigheden, mits de sfeer op de les goed was.
De lessen in vrije expressie
waar het gaat om het innerlijk beleven van

Door de Ieidster werd getracht om regelmatig met de docenten over de meisjes te
praten, iets te vertellen van hun milieu, van
de reacties na de lessen, van hun werkmidden, etc. Men mag wel zeggen, dat er een
voortdurend pogen was om de vorm van
werken te vinden. Zeer zeker is het teamwork der docenten nog niet voldoende geweest. Voor de Ieidster betekent dit een
zware opgave. De N.O. krachten hebben
allen zware lesroosters en het vraagt heel
wat van deze mensen om zich, naast hun
gewone dagtaak, ook nog te verdiepen in
de problematiek van deze jeugdigen en vol
ijver te gaan zoeken naar het werkinstrument voor een bepaalde groep.

de mens en de uiting daarvan. vroegen veel
studie en bezinning. Het "iets", dat uitgedrukt wordt, moet zijn vorm vinden. Dit
beleven en uitdrukken moet bij deze meisjes geleid worden. Door hun natuurlijke
spontaniteit, onbevangenheid en impulsiviteit wordt het gemakkelijk gemaakt om een
aanknopingspunt te vinden. Daarna kan
men Iangs de wegen der geleidelijkheid tot
een goede vorm trachten te komen.
De ambitie bij de meisjes is er. Dit kan
men zien als goed grondgegeven om nieuwe ervaringen uit te lokken en deze jeugdigen in het ontwikkelen van hun mogelijkheden te helpen.
Door hun expressie wordt het de opvoeders
gemakkelijker gemaakt om hen te benaderen en hen te verstaan. Ook om deze laatste
reden werd er grote aandacht en zorg aan
deze lessen besteed.

b. De lessen

De lessen in godsdienstigg en sociale vor-

In het begin van de cursus waren de groepen vrij groot en het was bijna niet mogePagina 24
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Door de priester en de paedagoge werd iedere maand eenzelfde onderwerp belieht.
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- Hetzelfde werd geprobeerd met het ondervverp eerlijkheid.
Enkele meisjes gaven hier hun ideeén over.
De hele problematiek van het teleurgesteld
zijn in veel mensen en het huichelen van
de volwassenen kwam in de groep van de
zestienjarigen vooral tot uiting.
De priester sloot hierbij aan met een gesprek over de eerlijkhcid ten opzichte van
God en ten opzichte van zichzelf.

Er werd zorgvuldig afgetast in welke richting dit gezoeht moest worden.
De eerste twee maanden werd dit gedaan
zonder inmenging der meisjes, maar al
gauw waren zij richting gevend in het bepalen van "de praatstof".
Behandeld werden:
vriendschap,
eerlijkheid,
ik ben geen kind meer,
schoonheid,
eerbied.

- Bij het OI1(IBI'W€l'p schoonheid en eerbied
werd fotomateriaal en goed plaatwerk getoond. In stilte werd dit bekeken. Daarna:
"Willen we nu eens aan elkaar vertellen,
wat ieder onzer bij het zien van deze mooie
dingen heeft zitten denken?" Het werd een
boeiend gesprek. De schoonheid van de
schepping, de schoonheid ook, waaitoe de
kunstenaar in staat is, boeide hen.
In een tweede les hierover kwam aan bod:
de eerbied voor al het geschapene, de eerbied voor zichzelf en voor de ander.

Deze onderwerpen werden gekozen, omdat
hierin de affectieve verhoudingen liggen
van de mensen onderling en omdat de problematiek van deze jeugdigen ook speciaal
op dit terrein Iigt.
Principe moet ook hier zijn: een hulp geven, om later in staat te zijn zichzelf te
helpen.
Bij het beschouwen van "de wijze waarop", dient men zich te Iaten Ieiden door het
idee, dat het een weg moet betekenen van
_\Q_I'W01‘lCl€I‘€l1, bgwonderen en ontdekken.
En wel ten opzichte van de hoogste waarden: van het ware, het goede en het schone.
Hier volgen enkele wijzen, waarop we
probeerden om belangstelling te wekken en
tot een gespreksvorm te komen, d.w.z. de
meisjes te krijgen tot meedenken en meepraten.

- Over het onderwerp vriendschap werd
door een der meisjes een idee gegeven.
"Wat zij er van dacht". Dit was haar tevoren gevraagd. Zij gaf enkele Zeer goede
gedachten, niet zo heel primitief, en op deze gedachten ging de paedagoge verder. De
priester gaf een week of enkele weken
daama een zienswijze op ditzelfde onderwerp. De belangstelling wg er. Daarvan
uitgaand en er gebniik van makend, sprak
de priester met hen over de vriendschap en
de liefde van Christus voor iedere mens.
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- Naar aanleiding van een vraag: "Zijn er
mensen, die helemaal gelukkig zijn?" werd

het woord GELUK met prachtletters op
bord gezet. Daarna: "Wij zullen eens samen zoeken, wat met geluk (het echt geluk) iets te maken heeft. Wie iets weet,
komt het er maar bijschrijven."
Opgetekend werd:
Bemind worden, een goed karakter hebben,
genoeg geld hebben, een mooi uiterlijk
hebben en een goed verstand, een goede
jongen tegen het lijf lopen, veel voor een
ander over hebben, een goede vriendin
hebben, waar je alles aan zeggen kunt en
die je kunt vertrouwen, door een ander begrepen worden, veel voorspoed hebben,
gezond zijn.

TIJDI NG

Door allen werd zorgvuldig en gewichtig
gekozen, op Welke van deze punten moest
worden doorgepraat.
De paedagoge nam hieruit enkele punten.
De priester nam in zijn les "Het goede geweten".
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- Eveneens werd een les gegeven over de
Biecht en de Communie. (Hier werd door
de meisjes om gevraagd.)
Bij het biechten werd uitgegaan van een
verbroken menselijke vriendschap. Wat ervaar je in jezelf, als je dit goed wilt maken‘? Je meent het echt en dit moet de ander duidelijk merken. Door kleine dingen,
niet attent zijn voor de ander, etc., ontstaat
dikwijls de minder goede verhouding. Dus
hier de inter-persoonlijke verhouding.
Dit op een zelfde wijze bij de vraag: "Ik
weet nooit, wat ik zeggen moet na de
Communie." Begonnen werd met de bezinning op een feest. Wie nodigt men uit,
Waar gaat het om bij een feest vieren, degene, die uitnodigt moet aandacht hebben.
Lil nodigen alleen mensen uit, die ons
goed gezind zijn, niet om cadeau's te krijgen. Hoe hoger het feest. des te beter is de
spijs en de drank. Als we weggaan danken
we.....
Dit werd getransponeerd op de Communie.
- Met richtlijnen uit "Vie et Verité" werd
getracht na te gaan of deze meisjes syg
mgevoelig zijn. Gegeven werd de symboliek van het water.
Fotomateriaal van waten/allen en kabbelende beken, een grammofoonplaat, waarvan een storm aan de kust en het geweld
der watergolven werd beluisterd, het zien
vallen van één druppel water door de zon
beschenen, het water proeven en voelen en
veel andere middelen, brachten hen inderdaad tot het zich zelf voorstellen van: de
kracht, de schoonheid, de reiniging van het
water. Het sprak hen aan. In het zien van
symbolen zit een grote waarde. Het symbool verwijst naar iets, dat nooit geheel te
vatten is, het brengt hen tot veiwondering.

Vanzelfsprekend gingen alle lessen niet
even goed. Het gebeurde, dat ze en bloc
hangerig waren en geen zin hadden om te
denken of te praten.
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Het moge banaal klinken, maar dan was:
een huis, tuin- en keukenpraatje,
een doodonschuldige mop,
een kort boeiend verhaaltje,
wat humor of een of ander pretje,
gunstig om toch aan een gesprek toe te
komen.
Soms ook kon dit na het Iaten vertellen van
een lm (dat kunnen ze uitstekend).
Hen nemen in de situatie, waarin ze momenteel zijn, aanvoelen Wat Q aanslaat, is
geld waard, maar.....het is niet altijd gemakkelijk.

c. Hun problematiek
In de gesprekken kwam het volgende naar
voren:
hun proeven en beproeven van
mensen, hun radicalisme, de neiging om vergelijkende bepalingen
te leggen met het eigen gezin, de
moeilijkheden in zichzelf, hun op-

vattingen over verkering en huwelijk en hun gebrekkige gewetensvorming.
Ze willen weten, wat ze van het leven kunnen verwachten, het moet mooi zijn.... ..
Soms werden de moeilijkheden geuit in
een diepe tragiek, b.v. in de huwelijksopvattingen. Hier was soms iets merkbaar
van een verbittering, andere keren lag er in
hun verwachtingen een idealisme, dat geen
grenzen scheen te hebben.
Hun problemen gaven ze meestal te kennen in hun vragen. Deze stelden ze tijdens
het gesprek. Een enkele maal duwde men
een papiertje in een vragenbus. Op zo’n
briefje stond meestal iets, dat moeilijk of in
het geheel niet te begrijpen was. Lang niet
alle vragen hebben we nog kunnen verzamelen.
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1. Hoe komt het, dat er zoveel slechte
mensen zijn?
Waarom zijn er zoveel huichelaars onder de grote mensen‘?
2. Moet je naar je ouders luisteren, als ze
niets van je begrijpen?
Wat moet je doen, als je ineens een hekel krij gt aan je eigen vader en moeder‘?
(Schriftelijk gesteld.)
Waarom zijn er zoveel ongelukkige
huwelijken?
3. Waarom mag je geen verkering hebben,
als je vijftien bent? Ik vind al die opvattingen ouderwets!
Wanneer vertelt u ons eens precies,
waarom dat het eigenlijk een schande is,
als je moet trouwen?
Is de tongkus zonde? Waarom? Ze doen
het toch allemaal! (Schriftelijk gesteld.)
Als je één keer met een jongen meegeweest bent, kun je het niet meer Iaten.
Wat is dat in mij?
Wat mag wel en wat mag niet, als je
verkering hebt?
4. Kan God kwaad op je zijn, ook al doe je
grote zonden?
Zijn er dan mensen, die nooit een grote
zonde doen?
Zijn er mensen, die echt gelukkig zijn?
God houdt meer van de zondaars dan
van de rechtvaardigen. Dat zei een zuster op school. Is dat waar‘?
Houdt God dan van U (de priester) niet
meer dan van mij?
Groep l en 2
In de eerste twee vragen Iigt hun teleurstelling in de volwassenen.
In de tweede groep komt dit nog pijnlijker
tot uiting: het teleurgesteld zijn in eigen
ouders. Ze ontdekken en eoncluderen, dat
hun jeugdige idealen niet worden voorgeleefd.
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Groep 3
Geeft de huwelijksproblematiek.
Deze Iigt heel zorgelijk. Er is een vroege
sexuele rijpheid. Ze vinden het zo heel gewoon, dat ze vrij en vast verkeren. Deze
opvatting wordt door de hele samenleving
gesteund en door een ontaard ontspanningsleven "opgezwiept".
Wij hebben enige zorg besteed aan het optekenen van gezegden en meningen, die in
gesprekken, na een verhaal, na een actueel
gebeuren, bij het vertellen van een dorpsschandaaltje, etc., werden geloosdz
— Later is het niets meer. Je kunt beter
nou maar pro teren.
— Als ze getrouwd zijn, is er zo de troef
uit.
— Te vroeg trouwen is niks. Jong en vrij

zijn is beter.
— Er zijn zoveel echtscheidingen. En als
het mocht van de Kerk waren er nog
veel meer. Wat moet dat erg zijn voor
de vrouw.
— Je ziet er toch ook nog wel, die veel van
elkaar blijven houden. Maar dat zijn er
niet veel.
"Vinden jullie dan te vroeg verkeren ook
niet verkeerd?
~ Ja, misschien wel, maar we willen ook
gewoon met jongens omgaan, maar daar
komt toch vrijen van.
— In de stad kun je gemengd korfballen en
zo, maar hier kan niets.
— Alles met meisjes alleen blijvcn doen is
niets.
— Ze zoeken er toch direct iets slechts
achter, als je gewoon bij een jongen
staat.
— De grote mensen zijn slechter dan wij.
— Vroeger was het niets beter, al zeggen
ze dat. Ons moeder zegt, dat het vroeger
gebeurde, dat een meisje drie of vier
kinderen had, voor ze trouwde. Is dat zo
mooi?
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Door veel minder fraaie gezegden van buren, ouders, getrouwde zussen, ooms en
tantes worden deze meisjes be'1'nvloed.
De hele mentaliteit van gesprekken voeren,
van dubbelzinnigheden, van een groot gemis aan reserve en schaamte, werkt op de
jeugdigen zeer ongunstig. Alle dingen
worden maar met man en paard genoemd.
Er is geen schroom, geen eerbied.
Als reactie hierop durven de jeugdigen aan
hun ouders veivvijten te doen, die verontrustend zijn, even cru en soms erger, dan
de hele gespreksmentaliteit van de ouderen
IS.

Groep 4
gee een blik op de gebrekkige gewetensvorming. Ze rekenen zich "bij de zondaars". Ze maken er zich zorgen over en
weten er geen blijf mee. Het liefst willen
ze het naast zich neerleggen. Hier komen
we al op het terrein van de godsdienstproblematiek. Er zijn in het godsdienstige traditionele opvattingen, die voor de jeugdigen echter weinig inhoud en waarde hebben. Er is geen vertrouwdheid en liefde
voor het godsdienstige, voor zover zij het
van huisuit meekregen. Ze hechten weinig
waarde aan godsdienstige devoties. In heel
weinig gezinnen wordt nog gezamenlijk
gebeden.
Er is wel een a iankelijkheid van God,
maar een angstige, geen creatieve. Ze ervaren God als een helper (een laatste Helper)
in hun nood. Nooit hebben ze ontdekt, dat
de godsdienstles op school voor hen tg
soonlijk was. "Ik heb nooit gevoeld, dat
Christus ook van mij houdt. "
Dikwijls gaven ze een gesprek een wending in deze richting. De volgende opmerkingen werden in deze gezellige uren nog
genoteerd:
— Zonder geloof is het ook niks, denk ik.
— Nou, af en toe denk ik wel eens, wat
zou het gemakkelijk zijn, als er geen geloof was. Wat zou ik genlst zijn.
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— Soms lees ik in een boek, dat iemand in
grote moeilijkheden zit en dan haar
steun vindt bij God en getroost wordt.
("getroost" werd beklemtoond.) Dan
kom ik diep onder de indmk. Ik wou,
dat ik dat ook kon.
— Ik bid eigenlijk nooit, want zoals ik dat
geleerd heb is het toch maar auw. Na
de Communie weet ik nooit, wat ik zeggen moet.
— lk zou wel eens fatsoenlijk willen Ieren
biechten, want die rijtjes zonden opnoemen gaat nou toch niet meer.
— De priester noemde mijn naam in de
biechtstoel, die ziet me niet meer in dat
hokje.
— Ik kom het meest onder de indruk, als ik
merk, dat het geloof iets groots is en dat
er ook nu nog martelaren zijn, die voor
het geloof durven stewen. Ook wel
eens, als het Allerheiligste uitgesteld is
en als alles heel stil is in de kerk.
— Ik denk alleen aan God als ik in m’n
rats zit (bang ben).
— lk zou niet graag zo maar ineens doodgaan.
— Ik soms wel. Na het bal kan ik het in
bed wel eens uitbrullen..... ..
Waarop reactie van een ander:
— Waar dat voor‘?
— Dat weet ik niet!
Over geloofstwijfels werd zelden iets geZegd. Tweemaal werd gemerkt, dat ze voor

dit normaal ontwikkelingsverschijnsel een
zekere schroom hebben. Van huisuit hebben ze het idee: Een mens moet geloven.
Voor het overige werd in de gesprekken alles met zo'n openheid gezegd, dat men zich
soms afvroeg of hier iets leeft van een
"sans gene". Hebben deze meisjes een voldoend afgegrensd innerlijk leven? De ikontdekking, die een schaamte en reserve en
ingekeerdheid meebrengt, is heel zwak.
Worden ze te ovelweldigend belast en te
weinig beschermd in hun kind zijn.....?
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B. DE GROEPSGEEST
De sfeer van samenwerken en samen praten verschilde van les tot les. Niet altijd lag
dat aan de kundigheid van dc docent, want
iedere toegewijde kracht is overgeleverd
aan de momentele stemming der pupillen.
Een handige wending geven aan de met
zorg voorbereide les en deze soms helemaal niet aan bod Iaten komen, bevordert
het best de goede verhouding, de sfeer en
de groepsgeest.
Uit de oordelen der docenten en dc opmerkingen der meisjes blijkt, dat de groepsgeest goed was.
Hun mening zeggen en meepraten doen ze
graag. Van geen der docenten kwam de
klaeht, dat dit op een te vrije of brutale
wijze gebeurde.
Zeer zeker dient opgemerkt te worden, dat
in deze groep enkele beschaafde en intelligente meisjes zijn, die mogelijk op de
groep een stempel zetten.
Bij nadere observatie bleek hun invloed op
de groep toch weer minder groot te zijn.
Het samen werken tijdens de praktijklessen
beviel goed.
Dit b.v, bij huishoudelijke vorming. "Maar
hier astublief niet teveel gepraat, dat vergeten we toch allemaal".
Groepswerk als: gasten ontvangen, thee
zetten, op visite gaan, ging prachtig. Ze
imiteren de rol van een deftige mevrouw
met veel eonventie, van een goedige huismoeder, van een opgeprikte juf, uitstekend.
Nagegaan werd, of ze van de lessen wel
eens iets in praktijk brengen. Enkelen beweerden van nooit: "Ze doen het bij ons allemaal anders", maar de overigen brengen
het geleerde graag in toepassing. Maar dan
moet het nieuw zijn en venassend.
Gemeenschapswerk werd gedaan. Voor
ouden van dagen, voerden ze een revue op.
Ze zetten zich dan met veel ijver in, verzorgen het best, maar het moet ln1_n zorg
zijn. Laat andere groepen eraf blijven. Ze
willen zelf iets presteren en dat kunnen ze
ook.
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Het samenwerken bij vrije expressie
bevorderde zeker de goede groepssfeer.
Datgene, dat te zien was op feestavonden
en meer nog het spontaan doorwerken onder de pauzes der lessen, gaf blijk van een
grote ambitie. Ook zonder leiding fantaseren ze en ze geven elkaar niets ontziende
critiek, Soms acteerden en speelden ze in
hoge ernst, op het randje van het theatrale,
soms helemaal echt. Ze kunnen geheel opgaan in het acteren van een sprookje en
verliezen zich dan opnieuw in het kind
Zl_]l'l.

C. DE JEUGDIGEN AAN HET WOORD

Aan groepjes van drie of vier meisjes heb
ik enkele vragen gesteld en hen gezegd, dat
ik de antwoorden opschreef. Dit heb ik als
volgt gemotiveerd:
Men wil graag, vooral met jullie hulp, weten, wat op de Jongerencursus het best kan
gegeven worden om het zo gezellig mogelijk te maken. Je moet het dus maar eerlijk
zeggen, precies, zoals je het meent.
De antwoorden werden vlot gegeven. Ze
vonden het gesprek prettig.
De vragen waren:
l. Is het jullie op de Jongerencursus meeof tegengevallen?
2. Als jullie zelf het lesprogram mochten
maken, welke lessen zou je uit Iaten vallen en welke meer Iaten geven?
3. Vind je het gezellig om onder dc lessen
mee te praten?
4. Niet alle meisjes doen aan de Jongerencursus mee. Hoe zou dat komen‘?
5. Ben je na een bepaalde les wel eens
goed gestemd geweest‘?
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Vraag 1: Is het jullie op de Jongerencursus mee of tegengevallen?
—
—
—
—
—
—
—

—

Meegevallen, anders zat ik hier niet.
Ik vind het plezierig.
Het is er gezellig.
Aan sommige lessen vind ik geen pet
aan, maar de groep is gezellig.
We kunnen goed met elkaar opschieten.
We mogen er veel doen.
In het begin was het prettiger, dan nu op
het laatst. Nu krijgen we te veel lessen,
die niet plezierig zijn.
Ik kom graag, maar sommige docenten
zijn te auw en te kinderachtig.

—
—
—
—

Ik heb er veel geleerd.
Ze begrijpen ons hier een beetje.
Ik ben thuis graag weg.
Ik kom graag, maar ik weet niet waarom.
— Ik kom ook graag, maar als mijn vriendin er af moest gaan, zou ik er mee ophouden, denk ik.

Toelichting
De eerste vijf antwoorden geven als motief
op: de goede groepsgeest. Het is er plezierig. De vijf volgende zeggen iets over de
lessen. Enkelen Iaten uitkomen, dat ze niet
geheel beantwoorden aan hun verlangens.
De laatste antwoorden geven het negatieve:

thuis weg zijn, niet weten, waarom ze
graag komt. Dit laatste kan toch het goede
hebben van het ervaren van een geborgenheid, die dit meisje niet onder woorden
brengen kan.
Vraag 2: Als jullie zelf het lesprogram
mochten maken, welke lessen zou je dan
uit Iaten vallen, welke meer geven?
— Moeilijk om zo ineens te zeggen.
— Toneel en acteren doen we graag.
— Verstandig praten en bomen ook, maar
gezellig, niet saai.
— Zingen doen we wel graag, maar niet
van die onzinnige dingen.
— Sport is ook niks aan. Laat ons het volgend jaar maar gaan zwemmen. De lePagina 30
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raar is wel een eehte heer, maar dc oefeningen doen we niet zo graag. We
doen het Iiever op muziek.
— Handenarbeid willen we ook wel graag
meer doen; maar dan dingen maken,
Waar we iets mee kunnen doen. Houtzaagwerk is leuk.
— Op sommige lessen worden de dingen te
duidelijk gezegd.
"Hoe bedoel je dat?"
Soms begrijp ik ineens iets, b.v. bij dc
godsdienstles en als het dan nog eens
herhaald wordt, vind ik het ineens moeilijk en akelig.
Verder werd hier de waarde van het vak
gecombineerd met de persoon van de docent(e)
— Dat vak doen we misschien wel graag,
maar de juffrouw is een sjagrijn. Altijd
verschillend, dan lief zijn, dan schelden.
Laat ze d'r ei gen voordoen zoals ze is.
— Een grammofoonplaat, wel een goed
mens, maar niets voor ons.
— Op die juffrouw waren we echt de
tweede keer al uitgekeken, al is ze knap.
— Hij is geen huichelaar. Hij doet zelf, wat
hij aan anderen voorhoudt. Daar heb ik
respect voor.
— Die doet het voor de centen, geloof ik,
of doen ze dat allemaal voor niks voor
ons?
Toelichting
De vakken sport en zang zijn het minst
gewild. Wij hadden geen gesehikte zaal
voor sport, wat er zeker toe bijdroeg om dit
vak niet tot zijn recht te Iaten komen.
"We zingen wel graag" wijst op de mogelijkheid, dat ook hiervan iets gemaakt kan

worden. Het moet meer een gezellig samen
zingen zijn, dan wel een zangle_s. Daar
houden ze niet van. De waarde, die ze aan
het vak toekennen, is inderdaad sterk gebonden aan de persoon. De toewijding,
zowel als de kundigheid, proeven ze onmiddellijk. Deze helderheid van zien wordt
door sommige volwassenen kwalijk genomen. Ze bedoelen bepaalde gezegden eehter niet als een verwijt, maar ze zien het zo.
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In twee antwoorden wordt het "moeilijke"
vernoemd. Voorzichtig werd gevraagd, wat
hiermee werd bedoeld. Het bleek, dat ze de
dingen met hun hart wensen te verstaan.
Tevens bleek duidelijk in dit gesprek, dat
ze plots Iiever niet meer daehten, als b.v.
iets hun geweten aansprak. "Dan denk ik
maar Iiever niet". Het antwoord van de
brave Hendrik is wel heel typiseh. Op het
eerste zicht duidt het op een jngevoeligheid, maar het "allemaal eender zijn" en de
wijze waarop het gezegd werd, verwijzen

Vraag 3: Vind je het gezellig om onder
de lessen mee te praten?
— Het is plezierig, dat we onze mening
mogen zeggen, maar dan moeten ze het
allemaal doen.
— Vragen in een bus stoppen is flauwekul.
Je kunt het hier wel zeggen.
— Dan is het niet zo saai.
— Als er iets is, wat je niet aanstaat, dan
mag je het tenminste zeggen.
— Het is beter, want anders blijf je toch
niet met je gedachten bij al dat gepraat.
— Als het niet te moeilijk is is het wel

prettig om mee te praten.
— Je kunt beter begrijpen, waarom sommige dingen goed of verkeerd zijn,
maar ik heb altijd geen zin om te denken.
— Je krijgt een kans om de dingen te vra-

gen, die een ander je nooit goed vertelt.
— De moeilijke dingen in ons leven worden nu misschien opgelost. Wij kunnen
er uitvoerig over praten en als je aan iets
twijfelt, kun je zekerheid krijgen.
— Het is ook wel eens moeilijk, want je
moet er altijd op letten, dat je een ander
meisje niet stoot. Soms zou het er op

naar een minder gunstige situatie: Er wordt

mee bedoeld, dat ze allemaal aan iets toe
zijn, o.a. aan een zelfde wijze van zich gedragen in de danszalen en bij de gebeurtenissen daama, een zelfde vrij verkeren met
jongens. Het is heel tragisch, dat het veel
zakgeld krijgen, de grote uithuizigheid, het
gebrek aan gezinssfeer en vooral de publieke opinic in deze dit alles in de hand
werken. De jeugdigen ervaren dit in zich
zelf als iets, dat minder goed is. Vaak
brengt het voor hen veel leed mee,

kunnen lijken, dat je de brave Hendrik

uit wilt hangen en we zijn toch allemaal
eender.
— Nee, ik luister Iiever en het kan me niet
zoveel schelen, waar het over gaat.
Toelichting
Op één meisje na, gaven allen te kennen,
dat het betrokken worden bij de les, iets
goeds was. Dit allereerst, omdat ze hierin
iets vinden van een vertrouwen in hen. Er
wordt een beroep gedaan op datgene, wat
ze zo graag horen en ervaren: dat zij zelf
tot iets in staat zijn. Het is een begrijpen
van en een tegemoet komen aan hun innerlijke activiteit. In deze sfcer worden ze als
persoon, als iemand gezien. Als het verlangen om begrepen te worden zich uit,
wordt er op ingegaan. Dan is het een gunstig moment om inziehten te geven.
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Vraag 4: Niet alle meisjes doen aan de
Jongerencursus mee; hoe zou dat komen?
— Sommigen denken, dat het allemaal
maar auwigheid is.
— Ze zijn bang, dat de waarheid gezegd
wordt, dat horen ze niet graag.
— Er zijn misschien meisjes, die bang zijn,
dat er dingen gezegd worden, die ze niet
graag horen; dan moeten ze anders gaan
leven.
— Sommigen voelen er zich te groot voor,
maar dat zijn er in onze gemeente maar
drie.
— Als het thuis dnlk is mogen ze misschien niet weg.
— Twee avonden per week is voor sommigen te veel.
— Ze wonen misschien te ver af.
— Ze hebben een oudeiwetse vader of
moeder, die de meisjes thuis houden.
— Op dc fabriek lachen ze je uit.
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Toelichting
Uit twee antwoorden blijkt de vrees, dingen te horen te krijgen, waar men zich liever voor sluit. Het constateren, dat er drie
waren, die er zich te groot voor voelden,
werd niet al te sympathiek toegelicht. De
andere antwoorden, op het laatste na, verwijzen naar gezinsomstandigheden. We beluisterden niets van: vader en moeder hebben het niet graag. In deze trant werden
geen antwoorden gegeven. Alleen de ouderwetse vader en moeder worden vernoemd. De wens der ouders in het al of niet
deelnemen ergens aan, spreekt maar in geringe mate mee. Op het laatste antwoord
werd door een ander meisje opgemerkt:
"Lachen ze jou dan ook niet uit?". Antwoord: "Ik heb praats genoeg om ze dan te
zeggen, waar het op staat!"
Gevraagd werd: "Zou het schoolgeld voor
sommige meisjes een bezwaar kunnen
zijn?" Antwoord: "Nee daar Iaten ze het
niet voor."
Vraag 5: Ben je na een bepaalde les wel
eens goed gestemd geweest?
— Ja, ik heb op een avond weer gebeden.
— Ik kan koud worden, als ze mooie dingen vertellen.
— Ik heb wel eens gedacht: Ik ga morgen
mijn werk goed doen.
— lk dacht eens na een les: Ik leef toch ergens voor.
— Na een les over kinderverzorging dacht
ik: Ik wou, dat ik al zo'n kindje had, dan
zou ik gelukkig zijn. Want als je de rotzooi ziet, word ik onderhand bang om te
trouwen.
"Hoe bedoel je dat?"
— Als je trouwt zit je koponder in de akeligheden. Dan kunjeje lol op (16j.)
— lk begreep op een avond, dat het geloof
een houvast kan zijn als je bang bent.
"Bang voor onweer of zo?"
Nee, als je bang bent om jezelf.
— Soms denk ik wel eens: Wat raar, dat
God bij me is, en dan bid ik zo maar ineens. In de kerk kan ik niet bidden. Ik
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—

—

—
—

—

laat iedereen eerst te Communie gaan
om naar de kleren te kunnen kijken.
Als we hier zitten (we zaten in een bos)
moet ik denken, dat er toch iets Groots
moet zijn, maar God is zover weg.
Ik ben blij, dat er mensen zijn, die ons
willen begrijpen, Want thuis vinden ze
ons allemaal maar snotpinnen.
Ja, ik ga mezelf nu een beetje begrijpen.
lk heb me na een les heel laf gevoeld.
Maar ik heb het gauw van me afgezet,
want helemaal goed leven kun je toch
niet.
Ik denk van m'n leven niet.
Waarop reactie van een ander:
"Dat kan niet, dan ben je onnozell"

Omdat deze vraag met zoveel animo en
een zekere dankbaarheid werd beantwoord,
heb ik aan een groep van drie meisjes gevraagd: "Hebben jullie dergelijke gedachten ook wel eens na een preek, of na het lezen van een boek, na een lm, of als je een
standje krijgt?"
— Wel eens na een lm. Er zijn weinig gelukkige meisjes denk ik. De preek is
niets voor ons en van standjes trek ik
me nooit iets aan.
-— Nou, ik kan het toch wel eens erg vin-

den, als mijn moeder klaagt over me. Ze
zal het wel goed bedoelen. Maar van
iemand, die je begrijpt, neem je het gemakkelijker aan.
— Ik wou maar, dat alles zo mooi was, als
het in de lm gegeven wordt.
— Sommige lmsterren kunnen gemeen
kijken en ze hebben soms van die rare
ogen. (Hier werden enkele sterren genoemd) Als ik dan thuis kom kijk ik
gauw in de spiegel, want mijn ogen veranderen ook zo het laatste jaar.
Gemene ogen is het ergste, Wat er is
voor een meisje.
Hierop volgde als reactie een blik van de
buur; zoiets van: nou kan het wel met je.
- lk lees veel en meisjes hebben altijd een
heel mooi of een heel lelijk karakter.
Dan zou ik alles willen gaan doen om
bij de eersten te horen.
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Toelichting:
De antwoorden op deze vraag waren alleszins anders dan verwacht werd. Bij het
stellen van deze vraag had ik ook reacties
verwacht van de vreugde van het samen
werken en samen spelen, het blij zijn om
de pret van de beleefde dingen. Het bleek
echter, dat het goed gestemd zijn alleen
verstaan werd in de zin van: aan God denken, bidden, luisteren naar eigen geweten.
Bij drie meisjes zijn we niet aan de laatste
vraag toegekomen en deze hebben ze thuis
schriftelijk beantwoord. Op een papier
stond onderaan: "Er is nog veel meer, wat
ik denk en voel, maar ik heb daar geen
woorden voor." Deze meisjes hebben een
grote onzekerheid, bijna een angst in zichzelf. Voor deze onzekerheid vinden ze ook
geen oplossing in de ander, die ze nog niet
objectief genoeg kunnen zien. Ze "voelen"
sommige momenten, dat deze zekerheid
ergens zijn moet, maar ze zijn nog niet toe
aan de rijpheid, die nodig is, om deze volle
ontdekking te doen.

D. DE MENINGEN VAN DE DOC ENTEN

Dit werkstuk wordt iets vollediger, als we
allen, die zich inspanden voor deze meisjes, even aan het woord Iaten. Zonder het
motief van dit werkstuk te noemen, werd

aan alle docenten gevraagd of ze hun mening wilden geven over de groep. Hieronder volgen deze:
Sport
Het is een aardige groep; de groep van de
oudsten vooral. Het lijken me eerlijke
spontane typen. Ik heb er wel een maand of
drie over gedaan, eer ik er vat op had. Ik
kan mijn lessen moeilijk voor allemaal
prettig maken. Sommige meisjes zijn wel
enthousiast.

Es

Ik kan geen ambitie brengen voor mijn
vak. Ze zingen wel mee, maar niet Zo van
harte. De liedjes, die we zongen, vonden ze
te auw. Met diverse soorten liedjes proJaargang 27, 2004 nr. OI
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beerde ik. lk kan hen toch moeilijk schlagers Iaten zingen. De meisjes lijken me zoveel ouder, dan ze in werkelijkheid zijn.
Af en toe voel ik me er zelf een kind bij.
Vrije expressie (toneel, acteren).
Het zijn puike lui. Ze hebben zin voor humor, zijn ad rem en kunnen heel wat hebben. In hun dolle buien leveren ze de beste
prestaties. Soms zijn het nog net kinderen,
soms doen ze wijzer en volwassener dan ik
zelf.....
De typen, die een hangerige avond hebben,
laat ik maar rustig zitten of ik geef hen een
of ander werkje, waar ze wel zin in hebben. Meestal bepalen ze zelf, wat ze op een
avond zullen doen.
Ik denk hier aan enkele voorbereidingen,

die ik gaf op het spelen van een sprookje.
Op een gegeven moment komen de
sprookjesachtige
kleren
tevoorschijn.
Hierbij is niet veel nodig om hen in vuur
en vlam te zien. Een zwarte lap met rode
bies maakt in hun ogen van de vroegere Jet
ineens de nar. Als zodanig wordt ze ook
voor en na de repetitie betiteld. Eenzelfde
kledingstuk wordt gebruikt als narrenpak,
feeenmantel, omslagdoek en aankleding
van de hoek van een kamer. Enkele voorwerpen zijn voldoende om hen het idee te
geven, dat ze zich in een prachtzaal bevinden.
Bij de keuze der rollen moest eens geprobeerd worden, wie het best geschikt was.
Twee meisjes beeldden een stukje uit en ze
zaten er zo in, dat een van de twee op een
gegeven moment zei:"Gao weg, gij het
lang genoeg in die spiegel zitten kijken",
terwijl ze zeggen moest: "Nu is het onderhand mijn beurt voor de kaptafel."
Juist omdat in sprookjes zo goed uitkomt:
"Het goede overwint het kwade" en "Alles
komt op een prachtmanier weer in orde",
was dit spel erg gewild.
Een opmerking van een meisje was: "Net
goed, dat die kreng zo wegkwam". Een ander spuide: "Nou, dat zou ik toch wel eens
anders gedaan hebben."

Pagina 33

Een andere avond werd er als opgave gegeven: gp een advertentie sollieiteren. Stel
je voor, je bent chef en je ontvangt als sollicitante een nuf, een verlegen blondje, een
opschepperig meisje, een brutale juffrouw,
etc. Een dergelijk acteernummer was een
attractie. Ook andere spelen gericht op het
zich indenken in situaties en het uitbeelden
daarvan, hadden hun toegewijde belangstelling.
In mijn werkwijze heb ik gemerkt, dat
geen opgeschroefd, van buiten geleerd spel
hen Iigt, maar veel meer het vrije acteren.

vraagt" of "Stel je niet zo aan". lk kan aan
het geheel niet goed uit. Het zijn haaibaaien!
Naaien
Het zijn leuke, beschaafde meisjes. Ze praten onder het naaien honderd uit en vertellen van alles. Dit op zo'n manier, dat ik me
soms naar lach. Toch vermoed ik, dat
sommige van deze meisjes al veel meemaken. Ik geef er graag les aan. Enkele malen
gebeurde het, dat ze me spontaan kwamen
bedanken na de les.

Godsdienst
De vrijgestelde Ieidster
Het moet voor deze groep niet iets zijn van
onderricht geven; dan gaat het over de
hoofden heen.
Bij de ondeiwerpen, die werden gegeven,
denken en praten ze goed mee. Aan kennisverrijking is geen behoefte, wel aan datgene, dat hen in eigen leven aanspreekt en
hun problematiek raakt. Ze gaan begrijpen,
dat het om hen zelf gaat.
Paedago ge
Ze vragen om bepaalde dingen uit te leggen. Hun problemen liggen vooral op de
terreinen, waar ze botsen: de verhoudingen
thuis, de contlicten met de medemensen en
de ontdekking van de ander.
Dit alles brengen ze heel subjectief naar
voren, vanuit hun eigen wereldje. Deze
meisjes staan open en ze vetwerken bepaalde dingen zo heel anders en veel intenser dan we durven vermoeden.
Huishoudkunde

Deze meisjes mag ik allemaal erg graag.
Nooit hoef ik hen op een onvriendelijke
manier aan te spreken. Een kleine terechtwijzing is voldoende om hen te doen begrijpen, dat ze er allen toe moeten bijdragen om het gezellig te maken. Als ik de
moeilijkheden van leidsters uit andere
plaatsen hoor, voel ik me dikwijls in een
bevoorrechte positie. De meisjes zijn open
en dankbaar. Na een gezellige uitgaansdag
of na een avondbijeenkomst, komen soms
juist diegenen bedanken, waarvan ik dat
helemaal niet verwacht. Z0 iets geeft je
weer moed, je zoekt naar nog meer mogelijkheden om voor deze meisjes iets te zijn.

E. SAMENVATTING

Wat betreft de opzet en werkwijze kan als
samenvattende conclusie gelden, dat het
programma niet schools mag zijn. Regels
en wetten kunnen de gewenste vorm niet

Een sterk uiteenlopende groep, met toch
een hechte band. Hoe is het mogelijk. Er
zijn beschaafde, maar ook ordinaire typen
bij. Ze eten kauwgom tijdens de les en luisteren slecht, als er iets verboden wordt.
Maar je bent het kwijt, als je tegen eentje
uitvaart. Wel zeggen de anderen dan soms:
"Toe laat dat nou, als de juffrouw dat
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bepalen.
Als we de lessen nagaan, blijkt hieruit, dat
het zoeken er op gericht moet zijn om uit te
gaan en aan te sluiten bij de ontwikkelingsdrang van deze meisjes. Bij de lessen
in vrije expressie vinden ze een gelegenheid voor hun nonnale ontwikkelingsgroei.
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Ze durven en kunnen dan zichzelf zijn, dc
vroege sehijnvolwassenheid, die voor hen
een grote last betekent, van zich afwerpen
en zich opnieuw verliezen in het kind-zijn.
Dit laatste hebben zij niet op gezonde wijze kunnen integreren. Het "groot mens"
zijn wordt thuis en in hun werkmidden te
sterk gestimuleerd en ook de hele vrije
tijdsbesteding buiten het gezin is hierbij
bepalend.
Uit de reacties op andere lessen en bij het
beantwoorden van dc vijf gestelde vragen

blijkt, dat ze in deze cursus een geborgenheid vinden bij het uitgroeien uit het gezin.
Ze rekenen dit groepsleven tot het terrein
van de vrije zone, waar op een aangename
manier toch iets anders te vinden is, dan op
de straat, in de bioscoop en in de danszaal.
Dit kan echter alleen als de groepsgeest
goed is.
De wijze, waarop ze hun problematiek naar
voren brengen biedt een mogelijkheid om
hen met en in hun problemen en con icten
"en route" te helpen.

3. NAAR EEN BETER OPZET
A. DE ONTDEKTE MOGELIJKHEDEN

Gezien vanuit de mentaliteit van de samen-

is

Kort resumerend zullen we deze nog even
puntsgewijze aangeven:
Gezien vanuit het meisje:
De meisjes staan open voor een gezonde
groei naar volwassenheid. In dit werkstuk
moge misschien hier en daar iets te vinden
zijn, aan de hand waarvan men dit in twijfel zou kunnen brengen, maar ze willen

mooi en goed leven.
Een hulp in deze groei hebben ze hard nodig. Het voor-leven in hun op weg zijn
naar volwassenheid is onmisbaar. Op deze
Jongerencursus Iigt door het persoonlijk
contact een ongedwongen en bijna vanzelfsprekende mogelijkheid om deze hulp te
bieden. In een gezonde sfeer en in een
goed groepsmilieu, waar het gezellig is wat ze als een goed ervaren - ontdekken ze
eerder en op gunstiger wijze de waarden,
die hun leven moeten gaan richten en vul-

len.
Gezien vanuit de ouders:
De ouders geven hun medewerking. Laat
dit een nog beperkte medewerking zijn,
toch aanvaarden ze deze vorm als een welkome aanvulling in hun opvoedingstaak.
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In dit opzicht durven we spreken van een
noodzakelijkheid. De jeugdigen dienen geholpen te worden om straks het leven aan
te kunnen. Voldoende kwam dit reeds tot
uiting.
Er zijn bepaalde algemeen geldende opvattingen, die een wijziging moeten ondergaan.
Wij stellen ons niet voor, dat dit iets is, dat
alleen door een Jongerencursus en een Mater Amabilissehool kan opgevangen worden, maar hier Iigt een gunstig begin.
lets hoger gaan mikken, dan datgene, wat
er is en leeft, is mogelijk en dit opent een
weg naar veel mogelijkheden.
Op de duur, soms nu al, zullen ze ondervinden, dat:
— Stijlvol feesten ook prettig is, zelfs pret-

tiger en mooier, dan het kermisgenot.
— Dat hun toekomstig geluk, hun huwelijksleven voorbereid dient te worden en
dat ze hier zelf zoveel in handen hebben.
— Dat een zekere soberheid gewenst en
nodig is, om straks zichzelf te kunnen
geven.
— Dat een vaardige en goede huismoeder
beter in staat is om anderen gelukkig te
maken, dan iemand, die niet huishoudelijk onderlegd is.
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Dit alles is realiseerbaar als het gebeurt
met de nodige kundigheid, wijsheid, tact
en vooral met liefde.

B. WELKE MIDDELEN
moeten ter hand genomen worden om in
een goede opzet het doel te kunnen verwerkelijken.
Om tot een ideale werkwijze te komen,
dient er nog heel wat verbeterd te worden.
Het proggam
moet mogelijkheden bieden tot een grote
soepelheid in het varieren van lessen, het
veranderen van rooster en er moet een grote aanpassing mogelijk zijn voor iedere
groep apart.
De inhoud zou in grote lijnen kunnen worden aangegeven, doch de methoden van
werken, de vorm, waarin het geheel gegeten wordt, moet in handen kunnen liggen
van de plaatselijke leiding. Dit behoeft dan
nog geen dilettantisme te worden.
Alvorens men dit werkinstrument kan vinden, moeten we de meisjes, met de achtergrond van hun milieu(s) kennen. Dit voor
zover we hier van "kennen" mogen spreken. Een bezinning op het eigene van een
groep, het trachten de meisjes te verstaan,
moet een eerste inzet zijn om hen te kunnen benaderen.
Daarom is van groot belang de keuze van
een, in zekere zin homogeen, team mensen,
dat hieraan meewerkt. Het naast elkaar
werken en het geven van de les zonder
meer, kan niet vruchtbaar zijn.
Om deze samenwerking mogelijk te maken, zou het beter zijn, dat het door vier of
vijf mensen gebeurde, dan door een groep
van tien of elf personen. De eisen, die gesteld worden aan de bevoegdheden, wil ik
niet onderschatten. Maar een gesehikt zijn
zit hier niet allereerst in een bepaalde akte.
Juist omdat het doceren hier niet allereerst
belangrijk is, zou bij de keuze en het benoemen van docenten ook aandacht moeten worden gesehonken aan andere hoedaPagina 36
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nigheden, waarvan een paedagogische feeling de allerbelangrijkste is.
De vorming van deze docenten
is van groot gewicht. Waar liggen hiertoe
de mogelijkheden?
Het is prijzenswaardig, dat de mensen met
zware dagtaken ook nog mee willen helpen
aan dit werk in dc avonduren. Maar voor
degene, die verantwoordelijk is voor de belangen van deze meisjes is het moeilijk,
om van deze docenten ook nog een totale
inzet te vragen voor dit niet gemakkelijke
werk.
Goed opgeleide en speciaal voor dit werk
gevonnde mensen, zouden een oplossing
kunnen brengen, omdat alleen een grondig
uitdiepen van alles, wat aan mogelijkheden

en moeilijkheden hier Iigt, kan voeren tot
een juiste opzet van programma voor deze
groepen.
De middelen.
We zouden over meer middelen moeten
kunnen beschikken om de vorming alzijdiger te doen zijn.
Dit vooral met het oog op het nijpende
probleem der vrije tijdsbesteding. In deze
plaatsen is niets aan te wijzen, dat op een
gezonde wijze in deze behoefte kan voorzien. De lessen in vrije expressie zijn een
tegemoetkomen hierin. Maar we zouden
dit probleem op een heel andere wijze
kunnen opvangen, als we over meer geld
beschikten.
Het is een welvarend gebied, doch in
weelde opvoeden is moeilijk.
Een eigen tehuis voor deze meisjes zou
geen luxe zijn. Dit huis zou ook benut
kunnen worden door de Mater Amabilisschool.
We stellen ons dit voor als een home, dat
de gezinssfeer benadeit. Er zou een ruimte
moeten zijn, waar gekookt kan worden,
een kamer, waar handenarbeid kan worden
gedaan en verder een gezellige zithoek om
te lezen, te bomen, etc.
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Aan dc gemeentelijke autoriteiten mag het
dringend verzoek gericht worden, om ook
door hun geldelijke steun dit werk mogelijk te maken.
Het gaat om een groep jeugdigen, die niet
alleen een eigen toekomst moet verwerven,
maar die een taak krijgt om de gemeenschap te vertijken met hun "zorgend zij n".

Dit huis zou niet alleen dienst kunnen doen
voor het geven van lessen, maar ook als instuif. Deze instuif zou een geweldig voordeel betekenen.
Hoe tevreden en dankbaar we ook zijn over
de samenwerking met de Nijverheidsschool, toch moeten we constateren, dat
een klaslokaal nooit om te scheppen is in
iets huiselijks.
De meisjes moeten graag komen en daar is
heel wat voor nodig. Speciaal in deze
plaatsen, waar enerzijds niets, maar anderzijds alles is voor de jeugdigen. Niet alleen
de personen en de lessen hebben een opvoedende waarde, maar ook een omgeving,
een sfeer, werkt opvoedend.
Ook de ouders zouden we op een andere
wijze bij dit werk moeten kunnen betrekken. Huisbezoek alleen is niet voldoende
om hun vollere medewerking te krijgen. Ze
zouden in staat gesteld moeten worden om
hun meisjes bezig te zien en om met de docenten te spreken.
Aansluitend bij, en uitgaande van hun liefde voor hun kind, zouden inzichten bijgebracht kunnen worden van velerlei aard,
als:

SLOTBESCHOUWlNG

Bij een eindbeschouwing kunnen we niet
anders, dan allereerst denken aan de Liefde, de grondvoorwaarde voor alle opvoedingswerk.
In deze liefde heeft de zorg voor en de hulp
aan deze jeugdigen pas zin.
Deze liefde zal er ons toe brengen om niets
na te Iaten, wat gedaan kan worden.
Bij het streven naar het beste, wat bereikbaar is, zullen we met respect en eerbied de
jeugdigen benaderen, in een pogen hun
mogelijkheden te ontdekken en te begeleiden en hen te helpen richten naar de uitgroei tot volwassen christenmens.

opvattingen over verkering en huwelijk;

de eerbied voor het leven;
de opvoedingspraktijken_
Dit kan niet of slechts weinig gebeuren
door grote inleidingen in zalen. Het kan
wel op praatavonden, waar men tot een gedachtenwisseling kan komen.

Het program buiten de Iesuren en de hele
verzorging van dit werk vragen niet alleen
zorg en tijd, maar ook een rijke subsidiering.
De subsidies zijn te karig, daar dit bedrag
grotendeels besteed moet worden aan de
omlijsting en verzorging van het lesprogram en de salariering van de Ieidster.
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Hoe onzeker we ons soms ook mogen voelen in het praktisehe opvoedingswerk, onze
activiteit hierin vindt zekerheid in het weten, dat God met Zijn genade de mens
overal, in iedere situatie, in ieder milieu
kan raken. We mogen helpen om de bodem
hiervoor vruchtbaar te maken
Met de woorden van Guardini over de ware volwassenheid, zowel met het oog op
onszelfals op dejeugdigen, wil ik sluiten:
"Het is het besefdoor God te zijn geroepen"

"en voor Hem verantwoordelijk te zijn, "
"het weten van eigen mensel ke waardigheid"
"en onherhaalbaarheid "
"en van innerlijke vrijheid "
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Bidden op School

Leesonderwijs

Elke sehooltijd begint en eindigt met een
gebed. Van de aanvangsklasse tot het
hoogste leerjaar toe moeten we den leerlingen op het hart drukken, dat bidden is
een spreken met God, onzen besten Vader,
Die alles ziet en hoort en het gelaat van ons
wendt, wanneer we onze gebeden slordig,
zonder eerbied en aandacht opdreunen. Het
H. Kruisteeken mag nooit “half kruis” zijn
en vooral niet verloren gaan in geschuifel
en gegons. Voor het gebed zijn allen klaar
en stil, onder het bidden zitten allen rechtop, het hoofd een weinig gebogen, de
oogen gesloten en de gevouwen handen op
de bank. Hier moet als orderegel gelden:
“Uniformiteit in Q lokaal, éénheid in de
geheele school”.
Kruisteeken en gebed worden langzaam en
zeer duidelijk, in den natuurlijken toon en
precies volgens den of cieelen tekst verricht. Nauwkeurig dient gewaakt voor den
bekenden schooldreun, waardoor een zeurzang gehoord wordt. Ook te luid bidden
kan het karakter van het gebed bederven.

Alle leesboeken zijn Katholiek. De onderwijzer heeft ten plicht, vooral in de hoogere klassen, de leerlingen in dig stemming te
brengen en te houden, noodig voor de opneming en verwerking van het voedsel
voor hoofd en hart, nu het Godsdienstig
element overal ingelascht is.

Schrijfonderwijs

De schrijfvoorbeelden worden gekozen uit
het geheele Roomsche onderwijs. Met name worden hier genoemd de volgende
voorbeelden:
Kyrie eleison! Heer, ontferm U onzer!
Christe eleison! Christus, ontferm U onzerl, Credo in unum Deum! Ik geloof in
één God! Dominus vobiseum! De Heer zij
met U! Requiescat in pace! Dat hij (zij)
ruste in vrede! Enz! Enz.

Rekenonderwijs

Hoewel dit vak niet bij uitstek gesehikt is
om het Godsdienstig element naar voren te
doen treden, kan het toch dikwijls te pas

Werken op School
De Roomsche School moet eene inrichting
zijn, waar hard gewerkt wordt. Voor de resultaten van het ondetwij s is dit no 1, maar
tevens is het voor de zedelijke vorming een
krachtig middel. Ledigheid is ook in school
een weelde, die zelfs de sterkste niet dragen kan. De leerling moet daarom gewennen aan inken arbeid. Daardoor wordt
veel onbehoorlijks voorkomen en het
wordt een gelukkige behoefte voor later.
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komen. Het behoeft bij het rekenen niet al-

tijd te gaan over appels, peren, pruimen en
kersen, die opgeteld en afgetrokken worden. Wel zijn er geen speei eke Roomsche
rekenboeken, doch de onderwijzer kan
overal het Katholieke element invlechten.
Laat hij niet zeggen: “Dat is het Roomsche
element met de haren er bij sleuren!” Immers, het Mandement der Bissehoppen
zegt, dat het geheele onderwijs van den
Roomschen geest moet doortrokken zijn,
dus ook het rekenen.
Met name volgen hier enkele voorbeelden
voor verschillende leerjaren. De goede
leerkracht zal die zelf genoeg veWeelvoudigen!
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1° Leerjaar
Jan gaat eenmaal per week ter H. Tafel.
Dat is in 4 weken _ maal.
Dat is in 7 weken _ maal.
Piet bidt elken dag 3 Onze Vaders. In hoeveel dagen bidt hij er I5? Enz. Enz.!
26 Leerjaar
Jans bespaart per week 2 ct voor de Missie.
Dat is in 12 weken _ c. Enz. Enz.!
De Hoogmis begint om 10 uur. Ze duuit 3
kwartier. Wanneer is die uit? Enz. Enz.!

Aanschouwingsonderwijs
Stelselmatig wordt dit alleen in de eerste
en tweede klasse gegeven. Overal, waar
het te pas komt, zal de ondelwijzer ook
hier het Godsdienstig element te pas brengen.

Nederlandsche taal
De taalboeken zijn alle Katholiek. Stof

3° Leerjaar
In Putte werden de vorige week 236 H.
Communién uitgereikt. In Hoogerheide
3 I 6. Dat is samen _.
De “schaal der Geloovige Zielen” brengt
per Zondag op f 6.
Dat is in 1 maand _.
Dat is in 6 mnd
.

voor opstellen geven ons vooral de Bijbelsche en Kerkelijke Geschiedenis in de
hoogere leerjaren. Bij dictees kunnen gemakkelijk gebeden opgegeven worden.

4° Leerjaar
In Breda wonen 32 000 menschen. Daarvan zijn 27 568 R.K. Hoeveel niet-Kath?
Een collecte voor het Klein-Seminarie
bracht op 16 rd, 80 h.g, 140 kw, 36 d, 12
st, 3 ct en 7 h ct. Samen f_. Enz. Enz!

6° Leerjaar

De Geschiedenis wordt dienstbaar gemaakt
aan karaktervorming op Katholieken
grondslag. De Kerkelijke Geschiedenis van
ons land wordt bij de Vaderlandsche Geschiedenis ingevloehten.
Aan het eerste leenen zich in de hoogste
leerjaren vooral: 1. De H. Willibrordus. 2.
De H. Bonifacius. 3. Karel de Groote. 4.
Graaf Willem V. 5. De H. Lidwina van
Sehiedam. 6. Columbus. 7. Karel V. 8.
Paus Adriaan VI. 9. Vondel. 10. Dr Schaepman.
Zeer moeilijk is dit vak voor kinderen.
Toch Iigt het op den weg om bij het Geschiedenisondetwijs Gods. leidende Voorzienigheid in het licht te stellen.
Soms is duidelijk de vinger Gods te erkennen in de historie, soms zijn Zijne wegen

In Duitsehland wonen 70 millioen men-

hierin onnaspeurlijk. Dit aan het kind te

schen. Daar is 2l5 R.K. Dat is _%.
De St. Pieterspenning beliep in Nederland
f l72.683,40. In Spanje 1,25 x zooveel,
Dat is _.
In de St. Bavo-kerk te Gent werden het vorig jaar 9367 H. Missen gelezen. In geheel
Belgie 139 x zoveel. Dat is _.

doen gevoelen is zeer moeilijk, doch misschien brengt het enkele zaadje bij een enkele leerling veelvoudige vrueht ten bate
zijner ziel en latere jaren. Dan is door en
met dit moeilijke vak toch iets bereikt.

5° Leerjaar

In Amsterdam wonen 680.000 menschen.
Het ‘A deel is R.K. Hoeveel niet-Kath?
De proeessie naar Lourdes vertrekt dezen
Maandag om I uur. Ze blijft 4 dagen 9 uur
46 m weg. Wanneer is ze terug?
Iemand bidt elken avond het Rozenhoedje.
Hoeveel Weesgegroeten is dat in de maand
Mei? Enz. Enz. Enz
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A ardrzjkskunde

op een bevattelijke wijze over dc volgende
onderwerpen worden gesproken: Vaticaan,
Pauselijke vlag, Conclaaf, St. Pieterskerk,
St. Pieterspenning, enz.
Bij de wcrelddeelen komt de Missieactie
ter sprake.

Naast de staatkundige verdeeling van ons
land komt thans ook de kerkelijke indeeling in bisdommen in de ondewerdeeling in dekenaten en parochies. In de
hoogste klas komt hierbij ter sprake: kapittel, kanunniken, kathedraal, plebaan, vicaris-generaal, secretaris van den Bisschop.
Ook de seminaries komen ter sprake en
waar ze gevestigd zijn. Minstens komen ter
behandeling de plaatsen, Waar in onze provincie groote kloosters en inrichtingen van
Roomseh onderwijs zijn. Ook de bedevaartplaatsen worden behandeld: Brielle,
Heiloo, Hasselt, Handel, ’s-Bosch, Noordwijk, Boxmeer en van het Buitenland:

Natuurkennis

Lourdes, Kevelaar en Loretto. In de hoog-

natuur in vorm en kleur en verseheidenheid

ste klassen kan bij Engeland gesproken
worden over de vele bekeeringen, bij
Frankrijk over dc kerkvervolgingcn, bij

wijst op de schoonheid van den Maker. De
ondeiwijzer zal dan ook bij alle voorkomende gelegenheden hierop wijzen.

Dit leewak kan in hooge mate van groote
waarde zijn voor het Godsdienstig element.
De natuur is immers Gods boek, waarin op
elke bladzijde aan Hem herinnerd wordt.
De natuur leert ons vooral zijn liefde, almacht en wijsheid. Ook het schoone in de

Italie over den Paus en Rome. Hierbij kan

.
_~

.\

f‘

vl“-..'

De openbare lagere school, die in 1921 is omgezet in de R.K. bijzondere school "St. Aloysius”. Dui-

deiijk is re zien dat de school in verschillende/asen I0! stand is gekomen. He! gebouw is in 1,968 afgebroicen om ruimte te bieden aan de supermarkt Albert Heijn (die inmiddels ook weer vervangen is gedeeltelijk door de ABN-Amro hank). De guur op de speelplaats is de 0nderwijzerJ. C. Bastiaanse. De

twee dames vooraan zijn Marie Sluijts (donkerejas) en vermoedelijk de onderwi;'zeres .].C. Fraeters.
De opname is van 1939 uitg. J.B. Sluijts Putte.
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Zingen
Naast Vaderlandsche en andere liederen
worden ook kerkelijke liederen geleerd.
Deze moeten naar tekst en melodie kerkelijk zijn.

Teekenen

geboden, de 5 geboden, de 4 punten. In de
volgende leerjaren: De Engel des Heeren,
de gebeden na de Stille H. Mis, het gebed
tot den H. Jozef.
Het Morgen- en Avondgebed moest eigenlijk thuis geleerd en gebeden worden. In
onze parochie zal de school dit echter voor
hare rekening moeten nemen. Zoo vroeg
mogelijk zal hiermee begonnen worden.

In hoofdzaak bestaat het teekenen naar moticven aan de liturgie ontleend. Hierbij met

name een lijstje, waarbij de methodische
volgorde buiten beschouwing blijft:
Altaarkaars in kandelaar. Kelk. Ampullen.
Wijwatervat. Kwast. Wierooksvat. Schnitje, Altaarsteen. Kruis met spons en lans.
Maria-vaandel. Kasuifel. Stool. Bisschopsstaf. Grafzerk. Palm- en olijftak. (A.O.).
(I.H.S). Christusmonogram. Lam Gods.
Alziend
oog.
Klaverblad.
Morgenster.Gesloten hof. Lelie tusschen doornen.
Ivoren toren. Toren van David. Deur des
Hemels. Ark des Verbonds.
Zoveel mogelijk wordt in teekenboeken
gewerkt. Bij de teekeningen worden de
namen gesehreven.

Godsdienstonderwijs
l. Voorop sta hier:
De school zal in de II, 2° en 3“ klasse in
onze parochie nog dat Godsdienstig onderwijs moeten geven, waarvoor eigenlijk
het huisgezin verantwoordelijk is.
In alle leerjaren zal de Katechismusles, die
door den Z.E. Heer Pastoor wordt opgegeven, uit het hoofd — zonder pardon — moeten gekend worden. Het verklaren valt @
@ onze bevoegdheid.
In de eerste drie leerjaren verder: Het H.
Kniisteeken, Onze Vader en Wees Gegroet, de I2 artikelen, de 4 akten, de I0
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2. Bijbelsehe Geschiedenis. Dit kan systematisch in het 46 leerjaar beginnen. In de
voorgaande leerjaren komen alleen ter
sprake de Geboorte van Jezus en de onmiddellijk daannee samenhangende zaken:
Het Kindje Jezus, de H. Moeder Gods, de
H. Jozef, de 3 koningen, kindermoord te
Bethlehem, vlucht naar Egypte en de H.
Familie te Nazareth. Bij de Bijbelsehe Geschiedenis houde de onderwijzer zich
streng aan een kerkelijk goedgekeurd
handboek.

3. De H. Mis
In het 4° leerjaar wordt behandeld:
1. De Priester komt op het Altaar met den
leegen kelk en een hostie op de pateen, gedekt door het kelkkleedje
2. De kelk is van goud of zilver, maar in
het laatste geval van binnen verguld.
3. De H. vaten, waarin het Lichaam van
Christus bewaard wordt.
4. Het opstaan der geloovigen bij het eerste
Evangelie.
5. De offerande van brood en wijn Ampul-

len.
6. Het wasschen der handen.
7. De Consecratie.
8. De H. Communie des Priesters.
9. Communiebank. Tabernakel.
10. Godslamp
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In het 5° leerjaar wordt behandeld :
1. Uitbreiding van alles.
2. De stille H. Mis met 2 kaarsen, de gezongen H. Mis met 4 kaarsen, met Uitstelling 6 kaarsen
3. Wierooken
4. De Zegen met het Allerheiligste.

4. Het Kerkelijk jaar
In het 6“ leerjaar worden alle Kerkelijke
feestdagen behandeld. De Advent als begin
krijgt een bijzondere beurt.

In het 6° leerjaar wordt behandeld:
l. Repetitie van alles.
2. De Con teor
3. Kyrie eleison
4. Gloria in excelsis Deo
5. Credo
6. Prefatie
7. Sanctus
8. Pater Noster
9. Agnus Dei
10. Ite missa est of Benedicamus Domino
1 1. Priesterkleeding
12. Vespers

5. Kerkgebouw en kerkmeubelen
Toren met kruis. Verdeeling der Kerk in
verschillende ruimten. Heiligenbeelden
met attributen. Atbeeldingen en opschriften.

Dit leerplan treedt in werking bij opening
der R.K. School. Alle leerkrachten hebben
zich hieraan ten strengste te houden.
Zoo de Z.E. Heer Pastoor der Parochie het
noodig oordeelt, kan dit leerplan uitbreiding of verandering ondergaan.
Aldus opgemaakt door het hoofd der
school den 8en Maart I921.
Aug Verdonck.
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om Rijksvergoeding, bedoeld in artikel 97 der Lager—onderwijswet 192_0_,_
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Hum an utel der lnntelllng of veroenlglng onder vier bo- '
ltuur do school nut.
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bodoald In lrl. 28, amends lid, der Wet.
:3

411

Ioorjur

|1en¢=.a_....,

laerjnr

loerllu

Tl2i8!ilIlll'T}218l5°°l\'1|@|8|i°°Ill'ill3 s lwiw

|
to

_.._ letul

I .
totul

60mlddold.

I
Join] ,. ..

Uitllnitond
nholen voor ultgobnld Inger ondanr n on voor moor lllgebrold lager onderwll. Ill bodoold In art. ibis,
derde el derde lid. der Wot nu I87! on dlo ovcnenkollnllg do overglnglbopallng van art. 198 der Wot van 1930 nogtln
lngorleht nut do In het derde an via:-do ltd van dat art. this ‘stelde rogalen.
i

Pagina 46

TIJDING

Jaargang 27, 2004 nr 01

Brieven uit de corresponden e van het hoofd der school,
de heer A. Verdonck
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Met, deze maiden w’ U :10 goed-9 ontnrangst van U1
guard sohryven van 8 dezer vuarvandon inhoud onze gansohe =1-andaoht gotrokkan hwft an danken U voor de bestolltnp die U ons
ova nnaak L.

Onze wagon zal dus U11 groep ktnderdn komen halen
in Puma cm 8u3O op 12 Juli aanstaande an hot. vernrok aan dan
groonon ingang dor Tonboonstelling zal plaats hebben an 181100

Wat. do bowling benroft, kunt. U doze wal doen aan
onzen voerdar tien wy dun ook een voldana rekening zullen modegevan van 600 frank plus 6 frank nogal.
onclerwssohen bioden vy U,Mynhoer,onza walgameande
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Bovenmeester Verdonck moest niet alleen de godsdienst inbreien zoals het voorgaande artlkel
LEERPLAN ons leerde, maar hij verzorgde 00k nog wel eens een schoolreisje voor zijn leer-

lingen. Hierboven een bevestiging van het busbedryfdie het vervoer zou verzorgen.
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Nous avons Fhonneur de vous
remcftrc sous cc pli

i /'%12%/42.
W’ij hebben de eer U hieringe-

slofcn to overhandigen
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Q
Nous vous en souhaitons Ia bonne

W’ij wenschen er U de goede

réception ct vous prions de croire .5: l'ex=

ontvangst van en bieden

pression de nos sentiments distingués.

onze oprechte groeten aan.

U intusschen
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/ ANNEXE:
mn./~05:

En hier ging de reis naartoe, de wereldtentoonstelling (1) OUD BELGIE over koloniéin, Zee-

vaart en Vlaamse kunst m Antwerpen. De briefis zoals u ziet in twee talen gedrukt. Hier dus
de kerk ook in het midden.
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Meester Verdonck ging zelfmet de bond een beetje verder, te weten naar Parijs.
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Meester Verdonck zwaaide niet alleen de scepter over zijn eigen school, maar hem
werd 20 nu en dan ook nog wel eens door andere scholen om advies gevraagd.
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Woensdrecht monumentaal?
door Kees Kersrens

Zaterdag 1 I december 2003. Een druilerige
dag. Het begon met een bui, toen ging het
regenen en het is niet meer droog geweest.
Typisch geen dag om met de aanhanger
naar de milieustraat te karren of do min
nog even winterklaar te maken. Wat rest
dan... de internationale cyclocross in Huijbergen of.... de open dag. Ik koos —vooral
uit plichtbesef— voor dc laatste optic. Op
deze enorm goed bezochte en mede daardoor zeer geslaagde open dag van het multi mctionele centrum —en dus ook het
nieuwe gemeentehuis— had ik een aardig
gesprek met Jan van Elzakker. Zijn vraag
waar ik me zoal mee bezighoud op het gemeentehuis bood me de gelegenheid om
een kleine opsomming to maken. Met name werkzaamheden in de monumentenzorg trokken de aandacht. Wat al snel
bleek was dat er op dit gebied toch het nodige gedaan wordt, maar dat dit in betrekkelijke luwte plaatsvindt. Z0 kwamen in

kone tijd de diverse werkzaamheden en de
hierop geénte Woensdrechtse aanpak aan
bod. Achtereenvolgens spraken we onder
meer over de Kleine Monumentenroute,
onze rijksmonumenten, gemeentelijke
beeldbepalende monumenten en onze gemeentelijke monumentencommissie.
Maar...door massale belangstelling was

het moment niet ideaal om eens goed door
te bomen over monumentenzorg in
Woensdrecht. We zouden in de komende
week ons gesprek vervolgen. Ook Cees
Rennen zou meekomen. En zo geschiedde ....... ..
Na a oop van dit gesprek is afgesproken
dat ik voor de Tijding een stuk zou schrijven over monumentenzorg in Woensdrecht. Vooraf wil ik echter twee dingen
duidelijk stellen.
In de eerste plaats: monumentenzorg in
Woensdrecht is geen eenmanszaak. Integendeel. In de gemeentelijke organisatie
hebben we de bestuurlijk verantwoordelijk
wethouder V. Huijgens, die zich ambtelijk
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gesteund Wcet door mw. I. Kmissen (toerisme), dhr. B. Sebregts (monumentenvergunningen en subsidies) en ondergetekende (beleid&ontwikkeling). Daarnaast hebben we een gemeentelijke monumentencommissie, waarin dhr. A. Koens zijn inbreng als bouwkundige levert en dhr. P.
van den Bussche het heemkundebelang
vcrtegenwoordigt. Momenteel is er een vacamre, die door een lid van de gemeenteraad vervuld hoort te worden. De gemeentelijke monumentencommissie adviseert bij
alle aanvragen voor monumentenvergunningen. Daarnaast heeft ze al diverse malen

geadviseerd over voorliggende stukken.
Daamaast hebben we tot dit moment al regelmatig en succesvol samengewerkt met
de twee heemkundeverenigingen die
Woensdrecht rijk is. Tenslotte mag het
prettige partnerschap met Stichting De
Brabantse Wal niet vergeten worden. Met
deze stichting proberen we het belang en
behoud, maar zeker ook de economisch belangrijke recreatieve potentie van de Brabantse Wal wereldkundi g te maken.
(www.brabantsewal.n1)
In de tweede plaats: dit anikel is zeker
geen gemeentelijk venveer tegen het artikel van Jan van Elzakker. Sterker nog.
Juist op zijn aandringen (en hij heeft nogal
stevig aangedrongen) schrijf ik dit artikel
om dat wat er nu al op het gebied van monumentenzorg gebeurt onder een breder
publiek bekend te maken.
RIJKSMONUMENTEN
Een goed vertrekpunt is een “verplicht
nummer”, namelijk de uitvoering van de
Monumentenwet. In deze wet is het aanwijzings-, subsidie- en beschenningsstelsel
beschreven dat geldt voor de zogenaamde
Rijksmonumenten.
Momenteel heeft Woensdrecht 24 rijksmonumenten. Dit lijkt één van de beter bewaarde geheimen van onze gemeente,
maar heeft ook een gegronde reden.
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Dc meerderheid van die rijksmonumenten
is partieulier eigendom. Uit oogpunt van
privacy zou het geen pas geven als hier te
aotief informatie over verstrekt zou worden. In het recente verleden —dit is in monumentenfand een relatie/' begrip— zijn er
14 nieuwe Woensdrechtse r1jksm0numen-

ten aangewezen. Het betrofhier nogjonge
monumenten uit de periode I850-I940. In
dit kader zijn vanaf I980 tot zelfs dit moment nog enorme bergen werk verzet door
de provincies en door de Rijksdienst voor
de Monumentcnzorg. In die beginjaren is
heel het land als het ware binnenstebuiten
gekeerd op zoek naar bijzondere monumenten en artefacten. Wat voor mij een
bijzondere ervaring was, was de lokale
gewenning en soms zelfs miskenning van

bijzondere objecten. De enorme deskundigheid van deze speurders spreekt uit de
verslagen en beschrijvingen die zij geproduceerd hebben. Deze infonnatie mag onze
geinteresseerde inwoners niet onthouden
worden. Als blijkt dat er vanuit de heemkundekring belangstelling voor deze stukken is, wil ik hier best wat artikelen in de
komende Tijdingen aan wijden.
Terug naar de Monumentenwet.
In de gemeentelijke praktijk blijkt de uit-

voering van deze wet met name voor kleine gemeenten, zoals Woensdrecht, erg
complex en lastig. Regelmatig moeten we
externe deskundigheid inhuren voor de behandeling van dergelijke aanvragen. We
willen koste wat kost voorkomen dat de
monumenteigenaren hiervan de dupe worden.
GEMEENTELIJKE MONUMENTEN
_>> BEELDBEPALENDE PANDEN
/OBJECTEN
Toen we kort na de gemeentelijke herindeling de politieke wensen voor monumentenzorg mocsten vervullen, waren we het
er al snel over eens dat we zeker ook een
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“gemeentelijke monumentenlijst” moesten
opstellen. Onder leiding van de monumentencommissie is er in 2000 een grootschalige inventarisatie verricht naar beeldbepalende panden, complexen en objecten.
Toen leidde dit tot een lijst van 61 gemeentelijke monumenten. In 2003, het jaar van
de boerderij, hebben we deze exercitie nog
eens overgedaan en speciaal ingczoomd op
boerderijen. Veel waren er inmiddels al beschreven, toch kwamen er nog 7 boerderijen bij. inmiddels hebben we 75 gemeentelijke monumenten. Zo snel de politiek wist
dat we een gemeentelijke monumentenlijst
moesten hebben, zo snel wisten we dat we
ons voor de bescherming hien/an geen lastige en complexe regeltjes moesten opleggen door op gemeenteniveau “Monumentenwetje te gaan spelen”. Na enig j uridisch
vorswerk, maar vooral door gezond verstand te gebruiken en weten wat je wel
kunt, hadden we de Woensdrechtse oplossing gevonden: hou het simpel, regel het in
het bestemmingsplan. Op het moment dat
voor een gebied een nieuw bestemmingplan wordt gemaakt, worden de beeldbepalende panden en objecten die in het plangebied vallen, op de plankaart aangeduid
en wordt in de voorschriften gewezen op
de antisloopregeling en de nadere regels bij
verbouwing. Het voordeel van deze beschenningsmethode is dat het lezen, toelichten en uitvoeren van een bestemmingsplan standaard werk is voor medewerkers
van afdeling Bouwen en Wonen. Dit
schept duidelijkheid naar iedereen, wat niet
betekent dat iedereen blij is met de bescherming. Eerlijk is eerlijk, de eigenaren
van beeldbepalende panden staan minder te
juichen. Ze hebben wel duidelijkheid. Een
belangrijk, nog te regelen ondelwelp, is
een nanciele compensatie- of subsidieregeling. In deze sobere tijden vraagt dit ook
om een logische, simpele Woensdreohtse
oplossing. Hoe.....we zullen zien waar het
op uitkomt.
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Archeologie
Een van mijn persoonlijke mooiere herinneringen op dit gebied is nog altijd de ”hit”
die Adrie Raats en Piet van Oevelen scoorden bij hun opgravingen aan de Ossendrechtseweg 26'. Is het toeval of een speling van het lot dat juist op deze plaats,
waar een monumentaal pand (de voormalige burgemeesterswoning) stond, dc
Hoogerheidense muntenvondst van de vorige eeuw werd gedaan? Ik wil mijn bewondering voor de werkgroep Archeologie
en genoemde heren in het bijzonder nogmaals uitspreken. Niet alleen hun vondst,
maar ook de wijze waarop zij de archeologie in het veld, in de studieboeken en al
rapporterend uitvoeren, geeft een totaal
verkeerde

inhoud

aan

de

amateur-

archeologenstatus die ze stug volhouden.
Valse bescheidenheid. Profs zijn het. Heeft
u hun rapport trouwens al gelezen‘? Bijzonder aan te bevelen. Mede door deze ervaring is van gemeentezijde het vertrouwen bevestigd dat we een kundige groep
amateur-archeologen in de gemeente hebben. Bij iedere interessante nieuwbouw of
sloop waar wij of anderen de grond ingaan,
gaan we vooraf na of er op basis van oud
kaartmateriaal, beschrijvingen of proefboringen archeologische vondsten te verwachten zijn. Als dit het geval is, wordt
hiermee bij de graafwerkzaamheden rekening gehouden en vindt er archeologische
begeleiding plaats. Gelijktijdig met de verplichte melding van startwerkzaamheden
aan de gemeente, seinen wij de amateurarcheologen in. Voor de komende periode
staan er diverse nieuwbouwprojecten op de
rol. Dus, wie weet ..... ..

Cultuurhistorie en toerisme
In de Rijksnota Belvédere staat onder meer
geschreven dat cultuurhistorie meer in relatie moet worden gebraeht met toerisme en
ruimtelijke ordening. Het eerste en meest
sprekende
Woensdrechtse
Belvédereproject is de Kleine Monumentenroute. Het
idee hiervoor is geopperd in de commissie
opcnbare werken (1998). Of het een idee
was om de diverse kapelletjes, Mariabeelden en andere typische objecten van een
omschrijving te voorzien? Het was zeker
de moeite waard om op door te borduren,
wat ook grif gebeurde. Per dorp is een contactpersoon naar voren geschoven door de
heemkundekringen. Met deze personen
hebben we het idee van de Kleine Monumentenroute uitgewerkt. Kent u de Kleine
Monumentenroute? Ik zal de opzet toelichten. Per dorp hebben de contactpersonen
een wandelroute bedacht van circa 5 kilometer Iangs de meest interessante panden,
beelden of andere monumentale objecten.
Er mochten maximaal l0 objecten beschreven worden. Wat hierbij opviel is de
diversiteit, veelheid en schaarste per dorp.
Hoogerheide is weliswaar de grootste kern,
maar monumentaal het minst interessant.
Ossendrecht “stikt” als het ware van monumenten en de oude rijkdom straalt nog
steeds uit. In Huijbergen is de relatie met
het klooster nog altijd groot. In Woensdrecht wordt de herinnering aan de Tweede
Wereldoorlog door kleine monumenten
nog altijd levend gehouden. En Putte, ach
Put is en blijft het meest bijzondere grensdorp, ook in monumentaal opzicht. Vervolgens zijn de objecten van een beschrijving voorzien, welke teksten op bruine
kunststof bordjes bij de Kleine Monumenten zijn geplaatst. In die teksten is getracht

' De kritische lezer zal opmerken dat hier toch een
monumentaal pand gesloopt is. Dit klopt. Op het
moment van sloop van dit pand was het object nog
niet in het bestemmingsplan opgenomen. Het is zeker niet uit te sluiten of cynisch gesproken, u kunt
erop wachten dat er ooit nog wel eens een monumentaal pand uit het dorpsbeeld zal verdwijnen.
Helaas, in het complex van belangenweging is dit
inderdaad niet altijd uit te sluiten.
Jaargang 27, 2004 nr. 01
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recht te doen aan de geschiedenis, maar
ook een link gelegd naar het heden. Zo is
bij Molen Johanna in Huijbergen gewezen
op de aloude Zoektocht van de mens naar
duurzame energiebronnen. De windmolen
is in dit opzicht de voorganger van de
windturbine.
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Zou dc “Oud-Hollander” ook zo’n afkeer
gehad hebben van de windmolens, die we
nu zo oer-antiek-Hollands vinden? Zal men
in de 228 eeuw windturbines als rijksmonument aanwijzen?
Soms was de beschrijving ook een enonne
openbaring of anticlimax. In hetzelfde
Huijbergen staat, zoals de streekkenner zal
weten, op dc Weg naar Wouw een groot
kruisbeeld met Christus guur. Nu komt
het in het “Roomsche Zuiden” wel meer
voor dat er hier en daar een klein beeldje,
kapelletje of kruisteken staat, maar aan een
kruis van deze omvang zal wel een hele
geschiedenis ten grondslag liggen! Wat
bleek ....een vroegere pastoor vond het
landschap tussen Huijbergen en café Trapke Op zo enorm open en saai dat het hem

een goed idee leek om dit landschap te verfraaien met een groot kruisbeeld. Zijn wens
werd uiteraard vervuld. Het beeld staat er
nog en om terug te komen op de anticlimax: soms wilje eigenlijk dat er nog iets te
raden of te fantaseren valt. Toch, juist uit
die beschrijving en de anticlimax spreekt
typisch de plaatselijke eenvoud, een eenvoud en bescheidenheid die we ook in de
naam Kleine Monumentenroute tot uiting
willen laten komen.
Tenslotte is er per kem een beschrijving
gemaakt van de meest kenmerkende
dorpsgeschiedenis waarbij zowel de geschiedenis van wereldbelang (Tachtigjarige
Oorlog/geloofsstrijd) en lokaal belang belicht zijn. Deze beschrijvingen zijn bij ieder dorp op het kerkplein in af chevorm in
een buitenvitrine te vinden. In deze buitenvitrine is tevens de toeristische folder te
vinden en de plaatselijke folderpost waar
de folders van (onder andere) de kleine
monumentenroute zijn te vinden. Op de
bruine kunststof bordjes bij de Kleine Monumenten staat onderaan steeds een verwijzing naar de buitenvitrines. De Kleine
Monumentenroute is ook virtueel te bezoeken.
(www.woensdrecht.nl/vrijetijd&cultuur)
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Het mag duidelijk zijn dat dc Kleine Monumentenroute de 5 dorpen van de gemeente Woensdrecht in ieder geval in cultuurhistorisch opzicht in kaart gebraeht
heeft.
Mede onder de noemer toeristische ontwikkeling wil ik als Puttenaar nog wijzen
op de renovatie van het Kasteelpark Ravenhof-Moretusbos. Een sprekend voorbeeld van een meer dan gebruikelijke inzet
van gemeenten en andere instanties om de
toeristische en dus economischc waarde
van dit cultuurhistorisch pronkstuk door
een fors pakket aan maatregelen en investeringen weer toekomstwaarde te geven.
De toeristische mogelijkheden van De
Brabantse Wal, want zo noemen Wij onze
toeristische regio, zitten hem vooral in de
diversiteit van landschappen, ora en fauna, maar zeker ook de cultuurhistorische
“sporen” die onze voorgangers hebben
achtergelaten. Juist bij het Ravenhof hebben we met zijn allen kunnen zien dat ons
Kasteelpark pas echt “is gaan Iopen” sinds
de vestiging van brasserie “I-let Koetshuis”. Op zich was het een hele en/aring
maar zeker ook een voorrecht om in het
bos waar ik als kleine jongen veel tijd heb
“verspeeld” een dergelijk grote renovatie
mee op poten te mogen zetten en tot uitvoering te Iaten komen. Een meesterwerk
dat zonder het enthousiasme en de inzet
van collega’s Ludo Hoenden/angers en
Frans Pijnen niet tot zo’n succes gebraeht
was. Dit soort projecten zijn uniek. Toch
zijn er in de gemeente Woensdrecht meer
locaties waar op een meer dan gebruikelijke wijze een toeristische ontwikkeling op
gang moet worden gebraeht. Alleen, de tijd
en de omgeving moeten er “rijp” voor zijn.
Te denken valt aan groeve Boudewijn, Molen Johanna en Iandgoed Mattemburgh.
Mogelijk toekomstige ontwikkelingslocaties zijn ook in onder andere de Structuurvisie Plus beschreven. Dit is het beleidsstuk dat de ruimtelijke ontwikkeling van de
gemeente Woensdrecht beschrijft.
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In deze opsomming mag uiteraard dc prettige samenwerking die heemkundekringen,
monumenteigenaren en gemeente ieder
jaar weer beleven aan het opzetten van de
jaarlijkse Open Monumentendag niet ontbreken. De Open Monumentendag vindt
ieder jaar plaats op de 2“ Zondag in september en is een intemationaal hommage
aan het culturele erfgoed. Vorig jaar (2003)
stond het thema historische boerderijen
centraal en kon de bezoeker via een fraai
uitgezette etstocht van de ene naar de andere historische boerderij gaan. Bij de diverse boerderijen waren tal van activiteiten
opgezet, van kunstexpositie tot oudHollandse kinderspelen. Te veel om op te
noemen, genoeg om te kunnen zeggen dat
gemeente en heemkundekring het prima
oppakken. Onze doelstellingen liggen immers erg dicht naast elkaar.
Cultuurhistorie en ruimtelijke ordening
In de nota Belvédére wordt erop gewezen
dat cultuurhistorie ook in de mimtelijke
ordening verweven moet worden. Hiermee
geeft de Rijksoverheid aan dat er naast het
starre verbodstelsel van de Monumentenwet ook een toelatingsstelsel moet bestaan.
De ruimtelijke ordening kan juist bij de
herbestemming van monumentale gebouwen een cruciale rol spelen en het ultieme
middel zijn. Een lokaal voorbeeld hiervan
is het oude kloostergebouw van Ste. Marie
in Huijbergen dat door herbestemming van
klooster tot woongebouw met een fors aantal woningen in het voormalige kloosterpark tot behoud van het kloostergebouw en
de groenstructuur leidt. De architeetuur
van de nieuw te bouwen woningen is hier
afgestemd op het kloostergebouw. Een ander voorbeeld is het oude PhiIomenaklooster van Hoogerheide. De sloop van het
klooster heeft bij veel inwoners tot verontwaardiging geleid. Anderzijds is het
“heilige-der-heiligen", de voormalige kapel, nu de raad- en trouwzaal, juist letterlijk en figuurlijk versterkt en opgenomen
in het eigentijdse en qua architeetuur geheel afwijkende multifunctionele centrum.
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Ook bij deze twee vergelijkbare maar toch
in essentie zeer verschillende kloosteruitwerkingen valt de vraag te stellen welke de
bouwhistorici van de toekomst het meest
typerend vinden. Wij weten in ieder geval
dat juist de historiserende vormgeving en
misschien wel de bijna voelbare kloostersfeer bij Ste. Marie een sterk koop-(en verkoop) argument vormden. Je komt bepaald
niet in een sfeerloze VINEX-wijk te wonen. Wat blijkt: cultuurhistorie heeft dus
ook een meetbare economische waarde.
Ook bij openbare werken wordt de nodige
aandacht geschonken aan cultuurhistorische waarden. Bekend uit de media is de
Huijbergseweg met zijn kinderkoppen.
Niet blijven hangen is het verhaal van de

stevig op elkaar afgestemde stedenbouwkundige ontvverpen en van het multifunctionele centrum en die van dc Huijbergseweg waarbij het oude straatwerk een centrale rol speel. De oude kinderkoppen hebben een nieuw leven in een passende setting gekregen. Juist hierdoor behoudt de
Huijbergseweg zijn cultuurhistorische mggengraat.

Tenslotte
Hoewel heemkunde en monumentenzorg
een hoog “perkamentgehalte” moeten hebben, is het toch aardig om gebruik te maken van de technieken van onze tijd. De in-

temetadressen waarop ik in dit artikel al
heb gewezen, wil ik u zonder meer aanraden te bezoeken. Daamaast zal ik een lijstje met mogelijk voor u interessante internetadressen noteren, waar ik voomamelijk
via mijn werk tegenaan ben gelopen en die
we de moderne heemkundige naar mijn
mening niet mogen onthouden.

TIJDI NG

www.datbewarenwe.nl
www.dewoonomgeving.nl
www.archis.nl
www.heraldiek.beginthier.nl
www.monumentenzorg.nl
www.openmonumentendag.nl
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Hoezo hoqfddoe/g'es ver-p1icht?."N0gr1ietz0 lang geleden..... .. Hoezo "zwartek0usenkerk "?
Had Hoogerheide klederdrachlen.... . ? Tot voor kort 00k bij ons een eeuwenoude tradilie in de
katholielre kerk om ....... .. Links Wieske V0s en rechts Netje Hugens uit het heemkundehuisje.
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Ingezonden brief: Onze jeugd
Onze jeugd was heel anders dan tegenwoordig. We hadden niet veel speelgoed,
we vermaakten ons veel buiten. Ons “speelterrein”lag op het Koepeltje, Zoute weg en

Ook speelden we in het bos vlaggenrovertje.
En soldaatje spelen deden we ook nogal eens.
Op het ten'ein van de wederopbouw. Achter het
café van bakker Verschuren.

omliggende buurt.

Daar maakten we van hout tanks met “wielen”

In de winter als het had gevroren gingen we
schaatsen of glijden (slibberen) op de
Sjambcr (hele grote sloot) in de polder. We
verzamelden bij de familie Huybrechts in
een bunker in de Onderstal.
In de zomer gingen we in de Zoute weg visjes vangen (stekelbaarsjes). Daarvoor had je
nodig, een Iange stok met een blik eraan.
Die stok was makkelijk aan te komen, in de
boskant van het Koepeltje. Een blik was
niet zo makkelijk, want blikgroenten of
soep in blik was er toen niet. Maar bij de
bakker of kruidenier had je nog wel eens
kans er één op de kop te tikken. Wat waren
we daar dan blij mee. Een gat maken in het
blik, stok erdoor en vissen maar!

en “voerden” we oorlog tegen andere groepen
kinderen.
In de tijd van de Tour de France zaten we met
een hele groep op de hoge stoep van Door van
de Burgemeester (waar nu de stopliehten zijn) te
wachten tot bij Hotel William het raambiljet
werd opgeplakt met de uitslagen van de etappe
van die dag.
Toen we groter waren, zaten we wel eens op de
uitkijk op de stoep van het oude postkantoor
tegenover de Onderstal, waar nu de “Suikerp0o11”is, te wachten tot er een verliefd stelletje
aan kwam en naar het Koepeltje ging en slopen
we ze achtema want daar waren we nieuwsgierig
naar!
Z0 verliep onze jeugd, vervelen deden we ons
niet. Ook thuis mocsten we wel eens helpen n.l.
“leepittelhoutjes”maken voor de kachel en “platters” halen voor de konijnen, ook in de Onderstal. En niet te vergeten naar school.
Zo je ziet we hadden het druk genoeg!

Gaan vliegeren deden we ook, maar dan
moest er wel eerst een vlieger worden gemaakt. We gingen dan latjes vragen bij
Katje Kil (de timmerman). Een kruis ervan
maken en dan de krant erop lijmen, dat deden we met “lijm”. Dat was een gekookte
aardappel, die werden gekookt voor de varkens in een grote ketel op een duveltje of
groot petroleumstel. De vlieger werd
meestal opgelaten op de Leemberg in de
Onderstal. Was hij te licht, zodat hij naar
beneden kwam, dan werd er een bosje gras

Johan Cloots, geboren 12-9-1935
P.S.: Het was in onze jeugd ook een “grote
eer”om misdienaar te zijn. Die “eer”werd ook
mij toebedeeld, maar dat hield ook in: op zondagmiddag het lof dienen. O jé, juist die zondagmiddag brak er brand uit bij de familie Si-

aan gebonden. We probeerden hem ook wel

mons (bijgenaamd K0 d’n Uil). Brand was die

aan een lang touw mee naar huis te nemen,
maar dat ging niet zo gemakkelijk omdat er
palen van de elektriciteit stonden met draden eraan, daar bleef hij dan nogal eens
achter hangen.

tijd een uitzondering. Heel het lof
vergeten,
want naar de brand gaan kijken was toch veel
spannender zeker! Een grote zonde, vond de
pastoor. “Helaas", ik mocht géén misdienaar
blijven.

Opmerking:
In de laatste Tijding (2003-3) stond een leesplankje afgedrukt op pagina 27.
Dit is @ het leesplankje wat wij hier in Brabant leerden. Het is het Hoogeveens leesplankje.

Het katholieke Brabantse leesplankje wat wij hadden was als volgt:
Aap — roos ~ zeef - muur — voet - neus
Lam — Gijs — riem — muis — ei — juk
Jet — wip - does — hok — bok — kous
Nellie Cloots - Goossens
Jaargang 27, 2004 nr. 01
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Wee!" ale vraag." wie kan ons helpen me! de namen van dezejongens en heren bijeengebracht
voor dejbto voor het R.K. Patronaat St. Pancratius in Ossena'recht ingezegend in 1 90 7.
Pagina 58

TI J D IN G

Jaargang 27, 2004 nr. 01

-

"

"

f.

2
. '..r'r '.,
‘
.
I
.._‘

“cg;

3%“

.

I*'"3.#
-=5‘
. -r"
. *5".-

_%.}
* .5,-

<1-

-.ki
'‘Ik_:L1
1
\

4

1

Dejbto is rond 1920 gemaakt. Om her u gemakkelijker te maken hebben we dzls dejbro eerst
met c:jfer‘s afgedrukt zodat u daarnaar kunt refferererr. Szlcces. We z n benieuwd.
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Informatie voor de Iezer
“Tijding” is het periodiek van de heemkundekring
“Het Zuidkwartier” en verschijnt 3x per jaar. Het
Zuidkwartier betreft het gebied ten zuiden van Bergen op Zoom, omvattende de plaatsen Hoogerheide,
Huijbergen, Ossendrecht, Putte en Woensdrecht.
Inlichtingen betreffende het lidmaatschap kunnen
worden ingewonnen bij: dc heer J.Halters, Stenenhoef 2, 4641 CH Ossendrecht - tel. 0164 — 67 28 54
Tevens zijn Iosse nummers van “Tijding” bij hem
verkrijgbaar.
De normale a everingen kosten € 3,25 per stuk
(van het lopende jaar € 4,00) Speciale uitgaven en
dubbeltijdingen kosten € 4,00 per stuk. (Van het Iopende jaar € 5,00) Gebruikte, in goede staat verkerende, Tijdingen kosten € 2,00 per stuk. De contributie bedraagt vanaf l-l-2004: € 15,00 per jaar, per
gezin. Leden woonachting buiten de gemeente
Woensdrecht wordt € 6,00 extra aan portokosten in
rekening gebraeht. Voor Belgie € 7,00.
Nieuwe Ieden kunnen zich opgeven door middel
van storting van de jaarcontributie ten name van
penningmeester “Het Zuidkwartier” bij de Rabobank te Ossendrecht op nr. 14.05.21.437, of op gironummer 276.04.67 ten name van Heemkundekring “Het Zuidkwartier”, Aanwas 27, 4641 JE Ossendrecht.
Nadruk van, of ovemame uit “Tijding” van een artikel of
gedeelte(n) daarvan in welke vonn dan ook, is zonder
toestemming van het bestuur en de schrijvers van de artikelen niet toegestaan. De heemkundekring “Het Zuidkwartier” aanvaardt geen enkele verantwoording aangaande de stijl of de juistheid der artikelen, doch laat deze geheel voor rekening van dc ondertekenaars.
BESTUUR HEEMKUNDEKRING
“HET ZUIDKWARTIER”

Voorzitter:
mevr. F. Stoutjesdijk-Jansen
Aanwas 40, 4641 JJ Ossendrecht
tel. 0164 — 67 25 63
Vice-voorzitter:
de heer C. van Beeck
Keizerstraat 44, 4645 GR Putte
Tel. 0164 — 60 38 04
Secretaris:
de heer JHalters
Stenenhoef 2, 4641 CH Ossendrecht
Tel. 0164 - 67 28 54
Penningmeester:
de heer A. Mattheussens
Aanwas 27, 4641 JE Ossendrecht
Tel. 0164 — 67 26 62

Bestuursledenz
de heer J. van den Bergh
Putseweg 36, 4631 CN Hoogerheide
de heer J. van Loon, tel. 0164 — 67 27 82
Kon. Wilhelminastraat 22, 4641 GS Ossendrecht
de heer J. Wils, tel. 0164 — 61 24 47
Prins Hendrikstraat 35, 4631 KB Hoogerheide
de heer P. de Dooij, tel. 0164 — 6123 16
Dorpsstraat 73, 4634 TN Woensdrecht
CONTACTADRESSEN WERKGROEPEN
VAN “HET ZUIDKWARTIER”

I-leemschut:
Vacant
Toponymiez
Vacant
Evenementen: Bcstuur
’t Kwartier:
de heer J. Wils, tel. 0164 — 61 24 47
Prins Hendrikstraat 35, 4631 KB Hoogerheide
Distribu e:
de heer J. Halters, tel. 0164 — 67 28 54
Stenenhoef 2, 4641 CH Ossendrecht

Archeologie:
mevr. K. Sion (secretariaat), tel 0164 — 67 26 78
Eikenlaan 3, 4641 GB Ossendrecht
Oude handwerktechnieken:
mevr. V. Suykerbuyk-van Agtrnaal, Raadhuisstraat
I14, 4631 NJ Hoogerheide, tel. 0164 — 61 25 36

Zanggroep:
de heer A.A. Ots, tel. 0164 — 61 60 20
de Wilg 31, 4631 DD Hoogerheide
Documentatie:
Redactieraad:
kopie inleveren bij de heer J .HaIters,
Stenenhoef 2, 4641 CH Ossendrecht
tel. 0164 — 672854
Oude talen, gezegden, spreuken enz.:
de heer W. Groffen, tel. 0164 — 61 24 41
Pasteurstraat 51, 4631 LE Hoogerheide
Kruidentuin:
de heer A.P. Princen, tel. 0164 - 62 01 87
Burg.Moorsstraat 25, 4631 EC Hoogerheide
Museum:
mevr. F.Stoutjesdijk-Jansen, Aanwas 40,
4641 JJ Ossendrecht, tel. 0164- 67 25 63
Fotografiez
de heer A. Ki], tel. 0164 — 67 28 87
Moleneind 37, 4641 SB Ossendrecht

Genealogie:
de heer A. van Veldhoven, tel, 0164 — 67 45 05
Pottenbergen 6, 4641 HK Ossendrecht

Op dc voorplaat ccn fragment van dc kaart van Jacop van Dcvcntcr. cartograaf( I 5 12
van dc uitgevcr M. Nijhoff te “s-Gravcnhage.
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