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Het ambachtelijk onderwijs in Heythuysen
Hoe het begon
Josephus Ruter en Petrus
Kranekamp, twee broeders van de Congregatie van Onze
Lieve Vrouw van Zeven Smarten vertrekken op 2 juli 1852
uit Amsterdam naar Limburg. Hoe? Waarschijnlijk 'per
pedes apostolorum'. Ze komen op 6 juli in Venray aan
met een aanbevelingsbrief voor deken P. Verheggen. Op
7 juli worden zij op de pastorie van pastoor W.J. Janssen
van Son te Roggel enthousiast en gul ontvangen. Na uitgerust te zijn sluiten zij hun voettocht op 9 juli af met een
uur gaans naar de grootdeels onontgonnen wildernis van
het landgoed 'de Heiblom'.
De broeders waren gezonden door Onze Lieve Heer, door
pastoor Hesseveld van de Congregatie van Onze Lieve
Vrouw om een nieuw thuis, een 'levensschool'
avant la lettre, te stichten voor de zwerfjongeren uit
Amsterdam. Pater Frentrop en pastoor Hesseveld uit
Amsterdam hadden zich het lot aangetrokken van verlaten
Amsterdamse kinderen. De broeders geloofden dat het
werk op het land vooral ook geestelijk gezond was voor
deze kinderen, hen een energiek en zinvol levensritme
kon geven en geloof in de toekomst zou schenken.

Pionierswerk
Er moest een plek voor het
eerste gestichtsgebouw gevonden worden. Omdat de
broeders nog geen slaapgelegenheid hadden, gingen ze
's avonds terug naar de pastorie in Roggel. Daarmee verloren ze teveel tijd. Ze richten uiteindelijk een schuurtje bij
een boerderij in voor een uiterst sober onderkomen. Met
steun van de pastoor worden stenen, kalk, zand en hout
gekocht. Voor het vervoer wisten de pastoors van Meyel
en Heythuysen vanaf de preekstoel hun parochianen te
bewerken. Mede door toedoen van de broeders met hun
overrompelende eenvoud en nederigheid, kwamen de
materialen in diverse tansporten met paard en kar op de
afgelegen plaats aan.
Op 6 september 1852 legde broeder-overste Josephus
Ruter, namens vader Hesseveld, de eerste steen van het
nieuwe gesticht 'de Heibloem'. Het gesticht moest 20 el
lang en 12 el breed worden. Dat is omgerekend bijna
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14 bij 8 meter. In oktober werden nog eens acht broeders
vanuit Amsterdam naar 'de Heibloem' gestuurd om te
metselen, te timmeren en de woeste gronden te ontginnen. Om hun religieuze plichten te vervullen moesten ze
naar Roggel. De pastoor aldaar bleek een grote vriend en
zorgde voor warme aanbeveling bij zijn bisschop, mgr.
J.A. Paredis van Roermond. Er kwam ook een onderwijzer
naar 'de Heibloem', meester van der Lugt. Hij leerde sommige broeders lezen en schrijven, maar na een paar
maanden vertrok hij weer.
In een brief van 12 oktober 1852 schrijft pater Frentrop
vanuit Maastricht dat hij heel tevreden is. Voor de inwijding
rekent hij op de zomer van 1853.
In november komen er weer enkele broeders uit
Amsterdam naar de landbouwkolonie om mee te helpen.
Op de winterse weersomstandigheden wordt nauwelijks
acht geslagen.
In de annalen van 'de Heibloem' staat opgetekend dat in
maart 1853 de eerste pupil, Piet Plug uit Den Bosch, werd
opgenomen. Hij zou door vele jongens uit heel Nederland
worden gevolgd.
Inwijding
De gloriedag is 21 juni, naamfeest van de H. Aloysius, de patroon van de landbouwkolonie. Tevoren waren 12 jongens uit het St. Aloysiusgesticht van Amsterdam aangekomen onder leiding van
broeder Mattheus Laugs en broeder Aloysius Middelhoff.
Op de inwijdingsdag waren vele commissieleden uit
Amsterdam aanwezig. Ook pater Frentrop. Door hem werd
het huis en de kapel ingezegend. In zijn boek over de
broeders merkt Edesius Boerrigter op dat het een devote
en blijde dag voor de congregatie geweest moet zijn.
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DEZE BROCHURE
door Jan Peeters
Ter gelegenheid van de bestuursoverdracht van de scholengemeenschap Heylhuysen naar de
Stichting Onderwijs MiddenLimburg, werd ondergetekende,
als oudst gediende binnen de
schoolleiding, gevraagd de
school voor te stellen in het lijfblad 'Schakel'. Een zelfportret
van de laatste vijftig jaren van
scholengemeenschap Heythuysen werd gemaakt en gepubliceerd in het nummer van
april 1992. Met deze publicatie
werd bijgedragen aan de kennismaking van het avo met het
voorbereidend beroepsonderwijs.
In deze context is de aanhef van
bovengenoemd artikel interessant: De voorgeschiedenis van
de scholengemeenschap
Heythuysen, gestart als onderwijsinternaat voor opvang van
wezen en halfwezen, gaat via
'de Heibloem' terug tot i 852!
Nu het l 50-jarig bestaan, anno
2002, van de sector Techniek als
wortelstok een feit is, rnag dit
aanleiding zijn voor een jubileumbrochure. Hierin kan de

Michels, het over jongeren die gezond reageren op een
ongezonde opvoedingssituatie maar juist daardoor in hun
puberteit volledig dreigen vast te lopen en uiteindelijk 'de
Widdonck' nodig hebben of beter, daar 'terecht' komen.
De kunst van de leraar was om het vertrouwen van deze
jongeren te winnen. Het lag dus echt aan de broederleraar, of hij een relatie weet op te bouwen, of hij oog
heeft voor autonomiteit en competentie. Alleen als dat
lukt, ontstaat motivatie. Een begripsvolle relatie als basis
voor echte onderwijsvorming.
En het begon zo eenvoudig; niks afstemming van een
handelingsplan op een behandelingsplan. Gewoon 'eenhuizigheid'.
"... Ik hoop met U, Wel eerw., dat eene zoo schoone inrigting als 'de Heijbloem'is, ruimschoots van den algoeden
Cod gezegend worden. De broeders stichten voortdurend
door hun voorbeeldig gedrag onze parochianen.. '.'
Brief van 5 januari 1853. De pastoor van Roggel.

De industriële revolutie
historie van deze sector completer uitgelijnd worden dan in de
'Schakel' het geval was. In deze
brochure ga ik dan ook terug
naar het allereerste begin en
omdat van het huidige grote
voorzieningenbestand binnen
het Voortgezet Onderwijs van de
scholengemeenschap Sint
Ursula hier alleen de wortel sector Techniek aan de orde is, kan
met enige dichterlijke vrijheid
van worteltrekker! gesproken
worden.
WORTELTREKKEN IN HEYTHUYSEN
Van alle onderwijssectoren en
onderwijsniveaus, zoals binnen
het Nederlands Voortgezet
Onderwijs bekend, zijn uitlopers
met hun schooleigen histories
en tradities opgegaan in de
scholengemeenschap Sint
Ursula. Een nieuw geheel wordt
gevormd. Een geheel waarin de
afzonderlijke sectoren stilaan
opgaan, vervagen en als zelfstandige wortel verdwijnen.
Hierdoor dreigen ook de unieke
en fundamentele onderwijservaringen verloren te gaan.
Ik probeer met deze brochure in
het kader van l 50 jaar ambachtelijk onderwijs, de wortel van
het technisch onderwijs eruit te
trekken, bloot te leggen en op
papier te bewaren; om te zien
naar de toekomst.

Het ontstaan van congregaties
Gemakkelijk was het oprichten van bijzondere scholen
zeker niet. Het jaar 1848 had wel vrijheid van onderwijs
gebracht en dat leek erg mooi maar het bezwaar was dat
alle kosten uit eigen zak van de katholieke samenleving
moesten worden betaald. Voor de regering was katholiek
onderwijs dus erg goedkoop. In 1857 ging de regering
weer aan de onderwijswet sleutelen. Maar ondanks de
protesten van katholieken en rechtzinnige protestanten
bleef het openbaar onderwijs zijn bevoorrechte positie behouden. Hierin lag de oorsprong van het ontstaan van religieuze congregaties. De eerste bewaar- en leerscholen
kwamen in handen van zusters en broeders. Deze religieuzen leefden over het algemeen heel sober en waren
soms tevreden met een salaris van 150 gulden per jaar.
Hun onbaatzuchtigheid betekende de redding van de
arme verwaarloosde jeugd die zoveel tekort kwam. Pater
Frentrop zal zijn talrijke welgestelde vrienden samenbrengen in 'de Heerenvereeninging tot Weldadigheid'. Samen
met pastoor Hesseveld uit Amsterdam trok hij nieuwe helpers aan. Deze kwamen van alle kanten en zo ontstond
de congregatie van de Broeders van Onze Lieve Vrouw
van Zeven Smarten.
Eenhuizigheid
De jezuïet, pater Frentrop,
die in 1846 het huwelijk inzegende van de bekende letterkundige Jozef Alberdingk Thijm, was het die op 21 juni
1853 de inwijdingsceremonie leidde van het gesticht 'de
Heibloem'. Hier werden de verwaarloosde stadskinderen
opgevangen, begeleid en vooral onderwezen. Deze 'éénhuizigheid' van jeugdzorg en onderwijs werd in begin
1980 opnieuw beoogd in een zorgplan van onze school
en betrof een weliswaar kleiner aantal jongeren, maar wel
met ernstige gedragsproblemen. Gedragsproblemen, wat
zijn dat?
Ongemotiveerdheid, onstabiliteit en faalangst? Meer dan
een eeuw later had de pedagoog/manager van het behandelingstehuis 'de Widdonck', broeder Cornelius
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Het landgoed

'de Heibloem', 280 hectare, werd door de 'Heerenvereeniging tot Weldadigheid' voor de broeders van de Congregatie van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten in 1852
aangekocht. Het was de start van wat in de volgende
eeuw 'de Widdonck' zou gaan heten en impliciet ambachtsschool van Heythuysen zou worden. Op 6 september 1852 legde broeder-overste Josephus Ruter de eerste
steen van het nieuwe tehuis. De doelstelling van de broeders was gigantisch van eenvoud: jeugdige verschoppelingen ambachtelijk onderwijs geven zodat zij in de nieuwe
industriële maatschappij een plaats konden verwerven.
Edesius Boerrigter omschrijft deze revolutie in 'In smarten
geboren. . . ' als volgt:
"Meer dan 150 jaar geleden, rond 1850 stormde de industriële revolutie over Europa. Armoede, ellende en
honger richtten verschrikkelijke vernielingen aan. Velen
leefden op de grens van leven en dood; mislukte aardappeloogsten, epidemieën, slechte hygiëne, ellendige
huisvesting en hopeloze ondervoeding. Afschuwelijke sociale wantoestanden en de schreeuw om brood en werk.
De meest ongelukkige groep vormden de kinderen, die
verwaarloosd op straat rondzwierven. En intussen begon
de handel en industrie door de industriële revolutie tot
leven te komen. De samenleving kreeg vaart. En welvaart. Het gevolg was wel dat kinderen van 8 jaar en
ouder de school verlieten, zo die school er voor hun al
was. Ze gingen tot wel 15 uur per dag werken in de fabrieken, de mijnen of op het land."
Uitbreiding van 'de Heibloem'
Het
aantal jongens groeit gestaag. Ze komen uit alle delen van
het land. Het eerst gebouwde huis puilt aan alle kanten
uit Er moet gebouwd worden. Het nieuwe gebouw moest
geschikt gemaakt worden voor 200 personen. En op de
achtergrond weer problemen om aan geld te komen. 'De
Heerenvereeniging' gaf niet thuis. De congregatie moest
er weer voor opkomen en wonder boven wonder kreeg zij

het benodigde geld, ƒ 14.600,- bij elkaar. Op l januari
1857 trokken de 157 jongens erin. Ze worden verzorgd,
onderwezen en opgevoed door 24 broeders.

Over het wel en wee

Natuurlijk waren

er wel eens spanningen in de kolonie, spanningen tussen
de broeders onderling, tussen de broeders en de rectoren
en tussen de broeders en jongens. De jongens bleven
normaal tot hun 21e jaar op het instituut. Het leiden van
zulke volwassen kerels vroeg veel tact en wijsheid.
In de zeven jaren dat pastoor Hesseveld directeur was,
kwam hij regelmatig vanuit Amsterdam naar 'de Heibloem'. Hesseveld maakte verslagen en betoogde dat 'de
Heibloem' geen strafkolonie was. Dat bleek toen er een
verzoek kwam om jong veroordeelden te plaatsen. Dit
werd geweigerd. Maar dat de broeders zich in de toekomst met dit mooie maar moeilijke werk moesten gaan
bezighouden, was duidelijk.
In juni 1856 schrijft hij de bisschop: "Hoogwaardige
Vader, ondanks de kritiek staat de rogge zoo schoon, dat
er in geen vijf uur omtrek zoodanig gevonden wordt; en
de koeijen zien er uit als wolken . . . " Over de broeders
schreef hij dat de geest verbeterd was, maar nog verre van
volmaakt. Hij had, samen met drie geprofeste broeders
een beoordelingslijst van elke broeder opgesteld. Broeder
Hubertus van Agthoven was gehecht aan zijn pijp, driftig,
werkzaam en godsdienstig. Ignatius Geerlings, die in augustus 1856 broeder Josephus Ruter als overste opvolgde,
was bekwaam, beschaafd, driftig, maar streefde naar verbetering.

Ook werd de bisschop voorgerekend dat veertig gulden
kosten voor het levensonderhoud niet toereikend was.
Een kind kostte aan brood per jaar ƒ 28,- het wassen van
de kleding kwam op ƒ 6,-. Zo bleef ƒ 6,- over en daar kon
geen kind van worden onderhouden. Men moest bezuinigen op het eten waardoor er veel gekankerd werd. De bisschop verhoogt de kosten voor het levensonderhoud met
ƒ 10,- en dat betekende dat de jongens om vier uur een
extra boterham kregen.
Bij de grotere jongens hadden de broeders veel problemen met surveillance. Ook fysiek waren ze tegen de fors
gebouwde knapen vaak niet opgewassen. Echte herrieschoppers werden verwijderd ofschoon de overste in zijn
hart de jongeren vaak gelijk moest geven omdat hij moest
constateren dat de broeders, veelal nog novicen, ongeschikt waren voor surveillance en de jongens deze broeders terecht onbekwaam vonden. Ondanks alle perikelen
groeide en bloeide de landbouwkolonie voorspoedig. Veel
jongeren konden geschoold en bekwaam hun plaats in de
maatschappij innemen.
Mattheus Laugs, hoofd van de school, leidde elf grotere
jongens op tot onderwijzer. Deze elf kwekelingen hielpen
de onderwijzers en leerden van hen het vak. In zijn boek
over de broeders merkt Edesius Boerrigter op dat de congregatie er zich op kon beroemen dat ze een echte
'kweekschool' had.
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Voor het schrijven van deze
historie bezocht ik het museum
van de Aioysius Stichting te
Voorhout. Veel plaat- en fotomateriaal, vooral van de eerste honderd jaren, werd mij ter beschikking gesteld door broeder
Dalmatius van Heel, conservator
van het museum en beheerder
van het archief. Mijn belangrijkste informatiebron is het boek
'In smarten geboren...' geworden. In dit boek beschrijft de
historicus broeder Edesius
Boerrigter de geschiedenis van
de Congregatie van de Broeders
van Onze Lieve Vrouw van
Zeven Smarten.
Een andere bron ben ik zelf. Een
subjectieve bron weliswaar,
maar vanaf 1969 ben ik van
binnen uit enthousiast en nauw
betrokken geweest bij de pedagogische en onderwijskundige
veranderingen die zich in de
loop van de jaren hebben voltrokken.
Als redacteur heb ik anderen gevraagd om in een met de chronologische basistekst meelopende kolom hun specifieke
ervaringen op papier te zetten.
EEN TRADITIE MEJ TOEKOMST
Omdat er over de scholengemeenschap waar ik deel van uitmaak zoveel genoteerd staat;
zowel in het archief van de
Broederscongregatie, als in
onderwijskundige voortgangsrapportages en schoolwerkplannen van het vmbo te
Heythuysen, sta ik in een traditie met toekomst. Een traditie
die inspireerde en het schrijven
betrekkelijk gemakkelijk maakte.

VANWAAR KOM JE, WAAR GA
JE HEEN? (oud-Griekse groet)
door Hein Kortbeek

'De Heibloem', en daarmee de
ambachtsschool die van naam
en plaats is veranderd, heeft een
bewogen historie achter de rug
en waarschijnlijk een evenzo bewogen toekomst. Ik schrijf met
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de bril van 'de Widdonck' op
waar ik vanaf l oktober ! 962 ervaringen opdeed en me steeds
ben blijven verbazen: ik kreeg
met de scholen in de omgeving
te maken vanwege enkele 'kansarme' kinderen van 'de
Widdonck'.
Dit internaat startte in november l 955 met 'moeilijk opvoedbare jongens'.
Zonder congregationele achtergronden stapten vervolgens de
psychologen en pedagogen
binnen op 'de Widdonck' met
een tas vol wetenswaardigheden
over jeugd en ontwikkelingen,
vooral theoretisch, benevens
een gezonde dosis flair en optimisme. Eerst maar eens de zeer
moeilijk opvoedbare kindertjes
in kaart brengen, dan per kind
de bestpassende aanpak en therapie bepalen en aan de slag in
de behandeiingsgroepen en individuele therapie. Ze dienden natuurlijk onderwijs op maat te
krijgen.
Een groepsopvoeder werkt in
een team en dat behoort dan zo
optimaal mogelijk te worden afgestemd op de diverse kinderen
in die behandelingsgroep. De
groepsopvoeder is zijn eigen instrument, en dat dient dus zorgvuldig te worden bijgevijld
(middels in-service-trainingen
etc.). Hoe je een team vormt van
groepsopvoeders moesten we
maar zien uit te vinden want
zoiets leer je niet in de collegebanken. Wei van de broeders als
je goed kon luisteren. De bestpassende schooi per kind zoeken was geen sinecure.
Natuurlijk stond elk kind als individu centraal, met de hele
voorgeschiedenis vaak vol hulpverleningshistorie die evenwel
schipbreuk leed. Wat niet lukte
was dus helder, wat wel kon lukken duister. Zoeken maar naar
creatieve oplossingen, zoals een
therapie die ervaren rampen van
vroeger van de scherpste stekels
ontdoet en katharsis brengt.
Blijkbaar dienden kinderen
onderwijs te moeten ondergaan
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Petrus Hesseveld, 1806-1859

"Een be-

in de afgelopen decennia onder
het motto: dan kun je je staande
houden in de maatschappij. De
geschiedenis van 'de Heibloem'
leert hoe dat z'n gang ging', met
vaak prachtige en vooral concrete oplossingen. Geldt dat ook na
WO II met de 'zeer moeilijk opvoedbaren'?
Op de voorgrond stond (en
staat) het ontdekken van het
'zelf' van elk kind, bol van overreacties op de ontkenning en
miskenning daarvan. Geen kind
op 'de Widdonck' 'deugde', niet
thuis, niet in eerdere aanpakken
en ook niet op school. Geen
sprake van 'dit kind is een kleine volwassene' maar eerder:
kun je van dit misvormde kind
nog een redelijk gezond functionerend mens maken? Dus: zoeken naar wat er nog gezond is,
in welke vorm dan ook.
Psychodiagnostiek kan als onmisbaar worden beschouwd
voor inzicht in de persoonsstructuur en psychodynamiek van
het kind en als basis dienen
voor een individueel ontwikkelingsplan. De practische vraag
per kind: "wat wil ik, wat kan ik,
wat moet ik?" hoort daar onmiskenbaar bij. Men huldigde de
opvatting dat op basis van diagnostiek de doelstellingen van
de therapie dienden te worden
geformuleerd. Om vervolgens
vaak moeizaam te zoeken naaide bestpassende oplossingen
voor elk kind afzonderlijk. Ook
op school. Het kind dient, zo
vonden we, naar draagkracht
belast te worden en dan moetje
natuurlijk weten hoe die draagkracht is. Zonder ieders creativiteit te stimuleren en te benutten zou deze zoektocht tot
mislukking gedoemd zijn.
Voor de mensen van het internaat was er steeds een spanningsveld tussen de interne therapie en de verwachtingen van
scholen. Scholen hebben een
eigen bestuur en eigen doelstellingen, eigen planningen en
vaak ook een eigen filosofie hoe
de jeugd tot (jong-)volwassene
zou kunnen/moeten opgroeien.

roep is de ruggegraat van het leven." In het Amsterdam
van die dagen leefde pastoor Hesseveld. Zijn werk bracht
hem in de achterbuurten en daar zag hij de ellende, de
dierlijke berusting en de duisternis. Dit mocht niet zo zijn
en samen met Pater Arnold Frentrop stichtte hij de
Congregatie van de Broeders van onze Lieve Vrouw van
Zeven Smarten. Hun doelstelling, zo staat verder te lezen
in de brochure van de Aloysius Stichting, was gigantisch
van eenvoud: "jeugdige verschoppelingen ambachtelijk
onderwijs geven, zodat zij zich in de nieuwe maatschappij
een plaats konden verwerven, en hen daarnaast vertrouwd maken met de katholieke levensbeschouwing,
opdat zij in hun verdere leven niet zouden verdwalen."
"Van Frentrop kwam het initiatief, van Hesseveld de devotie, de geest, de spirualiteit." Hiermee gaf Anton van
Duinkerken Hesseveld een plaats in de rij van
'Nederlandse Vromen.'
Van Duinkerken noteert het volgende portret op grond van
een schilderij van de pastoor:
"Goedig van aard, door leed en fijnere zachtheid geadeld. Hij was wars van alle opdringerigheid en had toch
een groot geestelijk overwicht. Hij wist het vertrouwen
van iedereen te winnen. Hij leefde in harmonie met Cod
en de mensen."
Op het portret kun je zien dat hij bijziende was en dat hij
zijn hand op het hart houdt. Hetgeen een broeder ooit de
ondeugende opmerking ontlokte dat hij voor het voortbestaan van de congregatie zijn hart vasthield.
Bij zijn overlijden gaf hij zijn broeders de boodschap mee
"dat het bestuur een bestuur van liefde moet zijn en dat
dus de strenge maatregelen en gevoelige straffen zo min
mogelijk gebruikt moeten worden."

De nieuwe directeur

De heer Joannes

Hermanus Bekker werd de tweede priester-directeur van
de Broedercongregatie, 1859-1887.
Het werden moeilijke jaren voor de broeders. Ze werden
als onmondig behandeld en het regende klik-brieven naar
de bisschop. Ook 'de Heibloem', vooral de verbouwingen,
werd vanuit Amsterdam door Bekker zeer afstandelijk en
autoritair geregeld.
Het leven van de broeders en jongens op 'de Heibloem',
schrijft Edesius Boerrigter, ging met al zijn up en downs
zijn gangetje. Over broeder Ignatius Geerlings, die van
1856 tot 1862 overste op 'de Heibloem' was, was men
niet altijd tevreden. Ignatius was niet streng genoeg en
hield niet voldoende vast aan tucht. Zo gingen de broeders van 'de Heibloem' geregeld naar de paardenmarkt
hetgeen meestal ontaardde in een plezierreisje waardoor
ze vaak twee of drie dagen wegbleven. De kronieken reppen over meer toestanden op 'de Heibloem'. Het eten
was schraal en onsmakelijk, zodat de koks hoognodig op
kookcursus moesten. Ook viel de inspectie over kleding
slecht uit; morsig en slordig maar gelukkig liep dat daar op
'de Heibloem' niet zo in het oog. De geest onder de broeders was goed, stelde directeur Bekker op een van zijn
twee jaarlijkse bezoeken vast en ook constateerde hij dat
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Widdonckkinderen blijken vaak
niet te passen binnen deze
school-opvattingen; laten we
zeggen dat ze te weinig aangepast zijn. De school verwacht
dan van het internaat dat dit er
maar even voor zorgt dat de
leerlingen aangepast worden: ze
dienen zich 'aan de regels' te
houden. Het laten knallen van
rotjes op de speelplaats en
vechtpartijen worden bepaald
niet op prijs gesteld: dan dienen
'maatregelen' te worden getroffen. Deze worden vooral van het
internaat verwacht: het internaat wordt dan beschouwd als
een soort plaatsvervangende ouders die verantwoordelijk geacht
worden te zijn voor misstappen.
Niet steeds werd en wordt
onderkend dat het internaat ten
doe! heeft om onaangepaste kinderen tot een redelijke mate van
aanpassing te stimuleren en wel
in zo kort mogelijke tijd.
(Her)opvoeden vergt echter tijd.
De samenwerking tussen de
interne WJddonck-basisschool is
vanwege de nabijheid uiteraard
meer vanzelfsprekend dan de
samenwerking tussen internaat
en scholen voor voortgezet
onderwijs in de omgeving. Zeker
in de beginfase van 'de
Widdonck' toen er ook broeders
'voor de klas stonden' in het
oude lekkende en tochtige gebouw. Toen was er letterlijk
'eenhuizigheid', zoals er in de
jaren voor de start van 'de
Widdonck' zolang integratie was
van internaat en (ambachts)school.
Nieuwe tijden, nieuwe schoolgebouwen: de interne bassischool
weliswaar op het Widdonckterrein maar toch op afstand;
het nieuwe schoolgebouw aan
de Tienderweg in Heythuysen in
mei 1960, dus dislocatie internaat-school. De problematiek
van de Widdonckkinderen nam
toe, het aantal broeders actief op
'de Widdonck' nam af. De scholen maakten zich ook bestuurlijk
los van de Frentrop-stichting.
Een interne ito op 'de
Widdonck' was geen lans

GEESTELIJK TESTAMENT MET ALS TEKST: NEDERIGHEID is DE GRONDSLAG, ARMOEDE DE KRACHT, LIEFDE HET LEVEN,
ZUIVERHEID DE BLOEI, GEHOORZAAMHEID DE DUUR DER CONGREGATIE. Zoo MOET HET ZIJN, Zoo BLIJVEN, DAN is EN
BLUFT GOD MET HAAR.

" 'de Meibloem' thans een behagelijk gezicht opleverde
door de vele verbeteringen. Er waren 1000 pond kersen
en 500 perziken en bij het prieeltje groeiden witte druiven."
Maar over de medische toestanden zoals, dat er jonge
broeders waren die steeds bloed opgaven en zelfs enigen
van hen jong stierven, dat werd door de zeereerwaarde
medicus in de doofpot gestopt. 'Beoordeling' bleef een
moeilijk punt.
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Landbouwkolonie of ambachtsonderwijs
De directeur meende dat de stadsjongeren boer moesten
worden, omdat er niet voldoende gelegenheid was om
zich in een ambacht te bekwamen. Uitspraak van Vader
Bekker in een vergadering van april 1875. Hiermee was
het hek van de dam. Broeder-overste Jacobus van den
Berg vond dat er een ambacht geleerd moest worden
"wijl anders bij de zulken die geene genegenheid voor
den landbouw hebben, het doel der opvoeding, namelijk

hun tijdelijk en eeuwig heil heel gemist wordt. Derhalve
zou het wenselijk wezen dat hier meer keus in ambachten was."
Er gingen brieven naar de bisschop over deze kwestie
onder broeder-overste Cornelius Peeters door conrector
A.F. Peters. In 1884 wees men de bisschop erop dat 147
van de 190 jongens stadsjongens waren, die persé een
ambacht wilden leren en opstandig werden omdat ze
geen kans kregen. De directeur Bekker reageerde met "al
had ik nu ook ƒ 100.000,-, ter beschikking, dan zou ik nog
neen blijven zeggen." De bisschop wilde er niet meer van
horen: "'de Meibloem'is en blijft een landbouwkolonie."
Toch kwam er een omslag met de toestemming om de
timmerwinkel en de smederij uit te breiden. Vergroten om
meer jongens een ambacht te leren mocht, maar voor
een nieuw ambachtscomplex met werkplaatsen kreeg
men geen toestemming.
In 1887 sterft Vader Bekker. Zelfs broeder Mathias Dijker,
die in zijn goedheid en nederigheid bijna alleen het goede
zag, schreef in 1926: "Want bij het overlijden van haar
Stichter in 1859 telde de congregatie twee huizen, bij de
dood van pastoor Bekker was dit getal nog hetzelfde. Dit
tijdperk van 29 jaren, al was het niet van belang ontbloot,
bracht aan de congregatie geen vooruitgang noch in
ledental, noch in uitbreiding van haar arbeidsveld..."
De derde directeur, de zeereerwaarde heer
A.H.F. Wennen, zal in een nieuwe bloeitijd voorgaan.

leven beschoren.
Een tijdlang grossierde 'de
Widdonck' in diverse scholen
voor voortgezet onderwijs, zoals
de mavo's in Meyel en
Heythuysen, de school aan de
Tienderweg, het college te
Panningen, soms ook St.Ursula
in Horn, de biologische school in
Roermond en Helden. Op 'de
Widdonck' werden een tweetal
studieleiders (Huub en Bert) geacht te zorgen dat het dagelijks
contact met deze scholen in
goede banen verlopen zou en de
leerlingen op tijd, met gemaakt
huiswerk en voorzien van het
juiste leermateriaal, op aangepaste wijze de school zouden
bezoeken. Saillant detail: een
studieleider ontwikkelde zich
gaandeweg tot volleerd fietsenmaker zodat de kinderen althans de fysieke afstand konden
overbruggen. Maar hoe de psychische afstand te overwinnen,
nu de eenhuizigheid drastisch
teloor was gegaan?
De diverse begeleiders van de
leefgroepen op 'de Widdonck'
werden daarin bijgestaan door
Piet Beurskens (broer van Frits)
die bijna van huis uit de nodige
contacten met scholen onderhield. De begeleiders, gestimuleerd door de directeur-broeder
Cornelius. zochten naar de bestpassende school voor dit kind.
en verzorgden de intakegesprekken op de scholen vanuit
hun kennis van de diagnostiek
en problematiek. Doel daarbij
was om toch iets van eenhuizigheid overeind te krijgen, wat in
de diversiteit van schooltypes en
schooldoelstellingen behoorlijk
lastig bleek. De Widdonckschool
bleek vaker bereid om kinderen
nog wat langer op school te houden totdat het perspectief op slagen in het voortgezet onderwijs
groter was. De pogingen tot eenhuizigheid betekende tevens een
insluipende inspraak in het zenuwstelsel van die school.
Alleen: het waren er wel erg veel
tegelijk.
'Voor de behoeftige is het niet
goed om bescheiden te zijn'.
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