Met alleen platonische liefde red
je hei niet in periodes van teruglopende leerlingenaantallen.
Wellicht was 'de Widdonck' een
tijdlang te onbescheiden door
kinderen her en der op scholen
te plaatsen en ook nog te denken datje die scholen kon ombuigen naar de problematiek
van de Widdonckkinderen. De
school aan de Tienderweg attendeerde terecht op de noodzaak
van betere eenhuizigheid, en
dus op de wens om alle kinderen van 'de Widdonck' naar
deze school te laten gaan. De
samenwerking Widdonck school-aan-de-Tienderweg werd
geïntensiveerd en dat hield veel
uitwisseling in over Widdonckkinderen. mogelijke soorten van
onderwijs, meedenken over
'Middenschool' en latere vormen van onderwijs. Hoe kun je
kansarme kinderen meer kansen bieden?
Er ontstond bijna vanzelfsprekend een structuur waarin
ideeën, achtergrond-filosofie etc.
konden worden uitgewisseld,
terwijl de grotere nabijheid van
volwassenen de ontduikende
vindingrijkheid van Widdonckkinderen beperkte. Over en
weer werd helderder waar het
eigenlijk om ging, per kind en
vanuit de instituties bezien.
Op 'de Widdonck' waren enkele
kinderen, aangewezen op het
voortgezet onderwijs, niet in
staat om een klaslokaal te verdragen laat staan een leraar die
ook nog dacht kennis te kunnen
bijbrengen. Kinderen met zogenaamd 'acting-out' gedrag.
De internaatsstructuur is mede
gebaseerd op schooltijden:
onder schooltijd geen of nauwelijks groepsleiding. Weliswaar
was (en is) er steeds een opvang
voor kinderen die niet naar
school gaan. maar hier ging het
om een structureel probleem.
Hoe dit op te lossen?

De eerste tekenen van volwassenheid
De derde priester-directeur van de Broederscongregatie
was Antonius F. Wennen van 1887 tot 1895.
Voor 'de Meibloem' maakte directeur Wennen vanuit
Amsterdam al gauw na zijn aantreden, drie beleidsinitiatieven kenbaar. De eerste betrof dat 'de Meibloem', aanvankelijk een landbouwkolonie, ook tot ambachten opleidt.
Ook wenste hij dat er een tijd mag komen dat 'de
Meibloem' opbrengt wat ze verbruikt en dat de gebouwen
in een betere staat worden gebracht. De broedercollectanten brachten weliswaar jaarlijks een ongelofelijke som geld
bij elkaar van ongeveer 12.000 gulden. Maar voor het
onderhoud van 54 broeders en zeker 300 jongens dekte
ook deze aanvulling de uitgaven niet. 'De Meibloem' was
nog steeds niet 'selfsupporting'. Wel was de ijver om dit
alles op te lossen groot.
Sinds 1887 was de schilderswerkplaats verplaatst en vergroot en de ambachten uitgebreid. Ook kwamen er hygiënische verbeteringen met 35 privaten en 23 waterplaatsen. Verder betrof de uitbreiding slaapzalen, refters en
stallen voor de dieren.

'Rumor in casa'
Onder directeur
Wennen bleven de broeders van 'de Meibloem' hun eigen
bestuur, bestaande uit de rector en de overste, achtervolgen met kritiek. Tekenend hiervoor is hoe broeder
Lambertus de Jong, hoofdsurveillant, reden tot klagen had.
Hij schreef een brief op 17 september 1893 aan monseigneur Bottemanne en klaagde zijn nood dat de kinderen gevoed werden met het zwaar op de maag liggende
roggebrood en geen 'mik' kregen en het weekmenu was
ook allesbehalve best: schraalhans was keukenmeester.
"Monseigneur... maandag rijst met vet, dinsdag hutspot
met spek, woensdag boonensoep, zeer schraal; donderdag hutspot met spek, vrijdag zoo'n dunne pap, ik overdrijf niet, water met melk met twintig korrels gort..."
Broeder-overste Simon van der Knaap is, ondanks veel kritiek, een goede beheerder geweest die weliswaar behoorlijk onder druk stond van de priester-directeur Vader
Wennen, die hem op het hart drukte toch vooral zuinig te
zijn. Met gevolg dat hij naar de broeders toe niet goed
'hoorde'.
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Een club van drie, bestaande uit
Jan Peeters, Paul Thuring en
Hein Kortbeek ontwikkelde een

OMZIEN NAAR DE TOEKOMST

'Stokershorst'
Hoeve 'De Asdonk' op drie
kwartier gaans van 'de Meibloem' stond te koop. Door toedoen van overste Simon van der Knaap van 'de Widdonck'
werd deze hoeve gekocht. De machtiging echter ging naar
de Aloysiusstichting die met geld van de Broederscongregatie het landgoed 'Stokershorst' met dertien bunders bouw- en weiland, ruim 70 bunders dennenbos en
ruim honderd bunders heide voor fl. 7750,- kocht.

Directeur H.F.J. Rikmenspoel 1895-1904
Onder de vierde priester-directeur, Vader Rikmenspoel,
werd 'Stokershorst' geschikt gemaakt voor 150 voogdij- en
justitiekinderen waarbij de Vincentiusvereniging hiertoe
bemiddelde tussen het Ministerie van Justitie en de
Aloysiusstichting. De geschatte bouwkosten waren
fl. 30.000,- en op 19 maart 1900 werd 'Stokershorst' als
Sint Vincentiushuis ingezegend.
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plan voor een structureel soort
schoolse opvang. We maakten
een korte beschrijving' van de
doelgroep, waaruit het volgende:
"Deze kinderen hebben dikwijls
negatieve verwachtingen van anderen. Wanneer die verwachtingen positief zijn gaan ze vaak gepaard met 'wijfels. Door die
twijfels produceren ze dikwijls
toch zelf een negatief effect bij de
ander. Op de een of andere manier zijn ze allen al vroeg in hun
leven in de steek gelaten. Hun gedragingen staan sterk in hè! [eken
van de behoefte herkend, en begrepen te worden, of in de ontkenning van deze behoefte uit angst
voor teleurstelling. In het sociale
verkeer zijn ze dan ook zelden
neutraal, relatief zakelijk en dus
aangepast. Op uiteenlopende wijzen vragen ze meer aandacht voor
zichzelf dan maatschappelijk is
toegestaan.

maar natuurlijk was er ook tijd voor ontspanning.
Daarover kwamen de priester-directeur vreemde geruchten ter ore. Hij schreef erover naar de vicaris-generaal in
augustus 1901. De broeders zouden 's nachts gaan vissen, ze gingen baden in de vaart d.w.z. met opgeschort
habijt in het bijzijn der jongens liepen ze in het water. En
ze gingen zelfs ... fietsen!
Het eten was zo slecht dat hij de kok had vervangen."
Onkloosterlijk
Maatregels tegen deze onkloosterlijke praktijken bleven niet uit. De overste werd van
zijn functie ontheven en vervangen door broeder
Theodorus Renckens, pas geslaagd voor de hoofdacte. Er
kwam een bestuursraad waarin de net aangestelde rector
L. Tindemans het voor het zeggen kreeg.
De congregatie groeide 'in tal en last'. Onder de priesterdirecteuren Wennen en vervolgens Rikmenspoel bleven
de goede geest en het vooruitgaan in religieuze volmaaktheid de voornaamste zorg, heet het in de kronieken.
Laatstgenoemde zei in 1897 tijdens de algemene vergadering "dat hij gelukkig was de voor hem vleiende en
voor de broeders hoogst vererende getuigenis af te leggen dat de geestelijke toestand zeer bevredigend was."
Vol vertrouwen in de toekomst
1901
was het jubeljaar. De congregatie bestond 50 jaar. Broederoverste Carolus Ox van 'de Heibloem' maakt met zijn bijzondere raad ijverig plannen voor een passende viering.
Deze plannen werden voorgelegd aan directeur
Rikmenspoel in Amsterdam. Echter deze kon de
Limburgse voortvarendheid niet waarderen en ontbond
het gevormde feestcomité.
Alles diende als vanouds vanuit Amsterdam geregeld te
worden. Uiteindelijk was er toch vreugde bij de behaalde
mijlpaal en bij de onthulling van het beeld van de stichter,
pastoor P.J. Hesseveld.

Bovendien is de vorm waarin ze
dat doen doorgaans misleidend en
wordt hun eigenlijke vraag om
persoonlijk gezien te worden
daardoor toegedekt en ook niet
beantwoord. Daardoor krijgt hun
vragen steeds weer de kleur van
erkenning afdwingen voor hun
egocentrische belangen en behoeftes, ten gevolge waarvan zij worden a/gewezen en in een vicieuze
cirkel raken. Ze worden dan ook
zeer gevoelig voor alie - vooral
ook non-verbale - signalen van
negering en verwerping.
Omdat bij hen het besef van een
stabiele basis-relatie ontbreekt
zijn ze meer dan anderen overgeleverd aan wat er in sociale interacties feitelijk gebeurt. Ze hebben

'Boefje'
"En toen kwamen de 'boefjes',
een belaste naam, binnendruppelen", zo schrijft Edesius
Boerrigter in 'In smarten geboren...' "De tiende was het
Pro Juventute-klantje, het echte 'Boefje', befaamd gemaakt door M.J. Brusse. Op 4 december 1900, schreef
broeder Modestus Gomes, deed hij zijn intree. 'Boefje'
kreeg later grote bekendheid door de meer dan 1250 toneelopvoeringen met in de hoofdrol de actrice Annie van
Ees. De stille werkers, die de 'boefjes' weer een goede
plaats in de maatschappij bezorgden, timmerden niet zo
aan de weg."
Meta Noia?
Op het eind van de 19e
eeuw, onder hoofdzakelijk liberale kabinetten, werd de
voogdij- en kinderbescherming wettelijk geregeld. De katholieke hiërarchie sprong hierop in door specifieke katholieke instellingen te bevorderen.
Zo kreeg 'Stokershorst' nieuwe mogelijkheden.
Boerrigter tekent hierover ondermeer het volgende op: "Er
werd hard gewerkt op 'Stoks' door broeders en jongens,
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1919: Nijverheidsschool

Zowel het

St. Aloysiusgesticht 'de Meibloem' als het St. Vincentiusgesticht 'Stokershorst' ontwikkelden zich van landbouwkolonie naar inrichtingen waar het leren van een ambacht
het belangrijkste doel werd. In 'In smarten geboren...' van
Edesius Boerrigter kan men lezen hoe in 1908 een familielid van de grote architect Cuypers kwam helpen om een
tekencursus, bestemd voor broeders en jongens die zich
specialiseerden in de bouwvakken, op te zetten. Dit bijvoorbeeld was noodzakelijk om het vakonderwijs op
'Stokershorst' en de 'Heibloem' op niveau te brengen.
Zeker ook voor de binnenkomende novicen gold in toenemende mate, en onder druk van toezichthoudende en
welwillende inspecteurs, dat zij een behoorlijke ontwikkeling kregen en verwierven.
In 1916 kregen enkele jonge broeders het bij de directeur
van de ambachtsschool in Roermond geregeld om daar
bepaalde lessen te volgen. Voor die tijd hadden diverse
broeders hun eerste smids-, schilders- of timmermansdiploma, rang gezel, behaald of zelfs met succes doorgeleerd voor de meestergraad.
Het initiatief en de gedrevenheid om jongeren te helpen
een basis-volwassenheid te verwerven in de zin van maatschappelijke redzaamheid door het leren van een vak,
werd door de regering op 15 februari 1919 bekrachtigd
door beide gestichten te erkennen als nijverheidsscholen,
waardoor de instituten jaarlijks gesubsidieerd werden en
ieder instituut een directeur kreeg. Voor 'de Heibloem'
werd dat broeder Carolus Ox, een voorganger van Frits

De Heibloem
Schilderswinkc)

Beurskens, onze eerste burger-directeur, afkomstig van de
ambachtsschool van Roermond en benoemd in 1959.
Voor 'Stokershorst' werd broeder Leonardus Geurs benoemd.
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geen emotionele achtergrond
waartegen zij hei een en ander
kunnen relativeren. Deze overgevoeligheid voor sociale betrekkingen maakt hen minder zaakgericht dan anderen- Hei
in-zich-opnemen van leerstof, of
liet ontwikkelen van interesses,
het uitvoeren van taken is meer en
langer afhankelijk van de relatie
met de informant. Voortdurend
zijn ze bezig die betrekkingen te
'regelen' volgens bij hen ingeslopen patronen. Deze patronen
zijn voor veel mensen niet of weinig doorzichtig, meestal omdat
mensen slechts waarnemen en
interpreteren zoals in hun eigen
verwa ch f ing spa l roo n pas t.
Omgaan met deze leerlingen
vraagt nogal wat van de gemiddelde docent.
Het betekent doorgaans:
- afzien van stereotype reactiepatronen op gedrag van leerlingen',
- voelen van een interesse waar
het soort gedrag meestal juist desinteresse en ei/wijzing
oproept:
- bewust afstand doen van de veiligheid van gangbare communicatiepatronen, terwijl het gedrag
van deze leerlingen dikwijls juist
naar die veiligheid toedrijft;
- hel betekent ook inzicht krijgen
op de functie van het eigen gedrag
en bezien of men nog andere mogelijkheden heeft.
Het zal geen betoog behoeven dat
niet iedereen dit kan. Ook begeleiding van de situatie door anderen
kan maar een beperkt resultaat
hebben en is in hoge mate afhankelijk van de vraag of een leerkracht wil overwegen of hij meer
mogelijkheden heeft dan hij doorgaans realiseert, en tenslotte blijft
de vraag of hij kan waarmaken
wat déze leerling nodig heeft. Er
zit dan eigenlijk niet veel anders
op dan dat de leerling verder gesocialiseerd moet zijn om aan de
schoolsituatie te kunnen deelnemen. Dit houdt in dat hij van tevoren al duidelijk zicht heeft op de
verwachtingen die aan hun gesteld worden en dat hij de gelegenheid krijgt om te oefenen in
het geven van 'adequate' antwoor-

Onder een patriarchaal bestuur was het niet gemakkelijk leven
Dit alles, nijverheidsschool (en proefstation voor tuberculoosvrij vee), maakte
de broeders blij en trots, maar droeg ook bij aan de emancipatorische ontwikkeling naar meer zelfbestuur en economische zelfstandigheid. Iets waar de zesde priester-directeur, C.M. Jonckbloedt, nuchter en afstandelijk op
reageerde, hetgeen het verlangen naar onafhankelijkheid
en vrijheid bij de Limburgse broeders alleen maar deed
toenemen.
'Stokershorst' behield een eenvoudige aanpak en een
wonderlijk goede sfeer en had niets van een tuchtschool,
ondanks het feit dat men met regeringspupillen werkte en
onder strak toezicht stond van regering en kinderbescherming.
De oorlog van 1914-1918 maakte alles duurder, toch
kwam men op het platteland deze tijd redelijk door en
men sprong in 'de hongerlijd' bij met aardappelen en
peulvruchten voor de stadshuizen in Rotterdam en
Amsterdam.
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En de pedagogiek van die dagen...
Ontreddering en bezinning zijn de sleutelwoorden in
'Historische Pedagogiek' van Fr. S. Rombouts.
Pedocentrisme, dat is 'alles van het kind uit' en betekent
de Copernicaanse pedagogische omwenteling van de
jongste tijd. Voor die tijd beschouwde men het kind als
een volwassene in zakformaat, zoals op foto's van de
eerst communie, dus zelfs nog na de tweede wereldoorlog, te zien is. Toch komt al vroeg in de 20e eeuw het
werkschoolprincipe naar voren. Het kind is een actief
wezen; bezigheidsdrang is een van de felste aandriften en
functioneel bij het leren. Dat wil toch niet zeggen dat de
jeugd zich maar moet uitleven... Deze discussies, stel ik
me voor, zijn van altijd, van Athene en Sparta, tussen
'wachsen lassen' en 'führen'. De wereld, het leven is te gecompliceerd om zonder enige rijervaring en kennis van
driften en krachten te chaufferen. 'Dat chaufferen moet
geleerd worden', heet het dan, 'wat wel niet mogelijk is
zonder oefening-in-vrijheid', is de aanvullende tegenwerping. Zou het zo gegaan zijn in de refter bij het wekelijks
genot van twee glazen bier en een sigaar? Het past wel in

den op situaties waarin hij nu
maatschappelijk/aalt. Een belangrijk leermoment in hel project
zal dan ook zijn het deëmotioneren en daarmee relativeren van de
minder geslaagde contaclinomenten in de schoolsituatie."

het tijdsbeeld van Kerschensteiner, Ferrière (L' école active),
Decroly, Ligthart, Montessori, Otto en velen meer.
Geestelijke en lichamelijke zelfwerkzaamheid, productieve
arbeid, learning by doing, manuelle Betatigung, worden de
moderne slagwoorden die een aanklacht inhouden tegen
de inpomp-, de boeken-, de stilzit-, de doceer-, de luister-,
de praat-, de leerschool.
De werkschool van 'de Heibloem' sluit wonderwel aan bij
de pedagogiek van die dagen. Niet vanuit het wetenschappelijke, maar meer vanuit het intuïtieve. Wederom
blijkt 'eenhuizigheid' een betrouwbaar kompas.
1925 Vader Gaspar
Voor het eerst na 75
jaar mochten de afgevaardigde broeders zelf hun algemeen
overste kiezen. Onder voorzitterschap van de bisschop van
Haarlem koos het groot-kapittel in 1925 uit hun midden
broeder Gaspar Leusen. Voor het eerst had niet een priester,
maar een broeder het gezag in de congregatie.

De dertiger jaren
De algemene depressie van de dertiger jaren had z'n weerslag op de financiën
van de congregatie. De meeste huizen konden zich financieel niet meer bedruipen. Aanvankelijk probeerde men
dit op te lossen met eigen bezuinigingen zoals meer
stamppot en dikkere boterhammen. De boekhouding
moest vereenvoudigd en gecentraliseerd worden.
Uiteindelijk huurde de bisschop een accountantskantoor in
dat weldra met een fors plan van aanpak kwam waardoor
men er voorlopig wat bovenop kwam.
Visitatie
Er waren op 'Stokershorst' tegenstellingen ontstaan tussen broeders die wel en broeders
die niet met de opvoeding waren belast. Ook moesten
enkele broeders de congregatie verlaten omdat ze "in
menselijke zwakheid een te vriendschappelijke verhouding hadden gehad met de hun toevertrouwde jongens."
De bisschop die zwartbrieven ontving van broeders over
broeders droeg een visitatie op aan de president van het
groot-seminarie te Warmond. De overste verdedigde
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De leerkracht, de project-mentor
genaamd, stond op de loonlijst
van de school-aan-de-Tienderweg. de begeleiding kwam van
'de Widdonck'. Doel: na enige
tijd deze kinderen zo ver te stimuleren dat deelname aan de
school in Heythuysen (regulier
voortgezet onderwijs) mogelijk
zou worden. Het projekt startte
op 01 -09-1 982. Het vond plaats
in een oud Widdonck-lokaal,
slecht te verwarmen en slecht
geoutilleerd, bijna zoals destijds
voor de realisering van alle
nieuwbouw het geval was. Maar
er was weer echte eenhuizigheid
en dus intensieve samenwerking. Na een beginperiode kwamen later enkele vakleraren uit
Heythuysen les geven op het
Sapro. Uiteraard zijn doelstellingen en methodiek op papier
gezel en volgde het nodige overleg met 'Onderwijs'.
Experimenten mogen slechts
3 jaar duren, maar het Sapro
werd nog enkele malen verlengd
totdat een institutionalisering
volgde in de vorm van het vso
'De Ortolaan'. Zonder de kennis,
creativiteit en exemplarische inbreng van vooral Wim Knippenbergh. de latere project-mentor,
zou het Sapro veel minder succesvol geweest zijn.
Niet alle gedragswetenschappers
op 'de Widdonck' toonden affiniteit met de roep om eenhuizigheid of verdiepten zich in de
problemen van 'hun' kinderen
op de scholen voor voortgezet
onderwijs. De diversiteit aan
problematiek, zoals die van het
'organisch beschadigde' kind,
het 'autistische' kind. naast anderszins ernstig emotionele beschadigingen vergen al meer
dan genoeg daadkracht voor de

therapie van deze kinderen.
Overleg met de mentoren op de
school in Heythuysen verliep
niet steeds even vlot, zeker niet
blussen van actuele brandjes
door acting-oul: gedrag van leerlingen. Dan voelde je je als gedragswetenschapper wel eens
op het matje geroepen. Hoe kun
je middels communicatie inzicht
geven, en motiveren om ondanks tegenslagen verder te
gaan? Toch bleef (en blijft) voorwaarde voor eenhuizigheid frequent contact tussen mentor en
gedragswetenschapper, die immers ais architect van de te volgen therapie kan uitleggen wat
de persoonsstructuur van dit
kind is en hoe daarop ingespeeld kan en moet worden. Het
zelf-concept van een leerling is
weliswaar achterhaalbaar, maar
vaak bepaald niet positief. Doel
van de therapie is juist om dit
zelf-concept positief te doen zijn
- en dat geldt evenzeer voor de
onderwijskundige vorming.
Idealiter: een samen optrekken
van school en therapie.
Een proef tot zelfstandige kamerbewoning is een proef op de
som. Natuurlijk moet er dan een
redelijk positief zelf-concept zijn
naast een goede begeleiding van
deze stap naar zelfstandigheid.
De 'beginnende zelfstandige'
dient heel wat bagage te hebben. al was het maar de discipline om als de wekker afloopt ook
op te staan en naar schooi te
gaan, met de juiste schoolspullen. Je moet om kunnen gaan
met tegenslagen en de onvermijdelijke conflicten op school,
zowel met leraren als met medescholieren. Een lekke band moet
je zelf snel kunnen plakken. De
mate van sociale redzaamheid
en socialisering is een sterk
medebepalende factor voor het
welslagen van de proef, evenals
de ondersteuning vanuit de
school. De mentor krijgt een
niet gering aandeel om de leerling op de rails te houden. Dat
geldt dus ook voor 'do school'.

'Stokershorst' opmerkelijk: "Voor een buitenstaander lijkt
de orde en tucht niet schitterend. Dat komt omdat er
naar een zelfstandige opvoeding wordt gestreefd, daar
heeft tucht onder te lijden. Broeder Paschalis Scholte, de
hoofd-surveillant, past een systeem van vrije opvoeding
toe... enz."
Er werd veel gespeculeerd over de gang van zaken en bij
Edesius Boerrigter komt men opvattingen en belevingen
tegen die men vandaag de dag ook kan lezen in de vakliteratuur wanneer het over opvoeding op school gaat.
Feitelijk gaat het dan over een collectief te dragen pedagogisch klimaat zonder dat dat afbreuk doet aan eigen professionaliteit. Waarbij dan gesteld wordt dat het pedagogisch
klimaat bepaald wordt door ieders persoonlijke opvattingen
en kundigheid in harmonische relatie met het gezamenlijk
dragen van schooldoelstellingen en werkafspraken.
Vader Gaspar vergeleek de congregatie met "een vis die
een grote oude kop heeft en een zeer lange staart. De
middenmoot ontbrak." Zijn metafoor voor de generatiekloof met oude gewoonten en nieuwe ideeën.
Ook was er ergernis over de slechte zorg die veel broe-
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ders besteedden aan kleding en uiterlijk. "Dat ze op tijd
hun kleren moeten borstelen, hun schoenen moeten
poetsen en er liepen er met ongeschoren gezichten rond
en met lange haren."
Voor opvoeders was dat een slechte zaak en Den Haag,
dat via de inspectie op de hoogte was, dreigde met intrekken van de subsidie.
Ook 'Het Rijke Roomsche Leven' had, doordat het clericalisme hoogtij vierde, zijn kwalijke kanten. Priesters immers
hadden de wijsheid in pacht en leken hadden alleen maar
plichten, dat was het uitvloeisel van een juridisch beginsel
zoals men dat leerde op het seminarie. Welnu: broeders
zijn leken.
Er was sprake van opgedrongen onmondigheid hetgeen
veel spanning met zich meebracht.
En het taboe dat in die tijd lag over sexualiteit veroorzaakte een ongezonde opvoedingssituatie.
"Deze twee minder goede kanten van dat 'Rijke Roomsche
Leven' hebben de congregatie veel moeilijkheden bezorgd" schrijft Boerrigter in een hoofdstuk met als titel: 'De
vrijheid staat voortdurend onderdruk. 1925-1943.'

Niet alle Widdonckkinderen verlieten het internaat en 'de
school' na het welslagen van
therapie en behaald schooldiploma. De door sommigen toch als
'open structuur' genoemde
Widdonck-setting bleek dan. ondanks sorns intensieve therapie,
niet opgewassen tegen het tekort aan gerealiseerde socialisering en sociale redzaamheid van
het kind.
Overplaatsing naar een vakinternaat was dan vaker de aangewezen route; minder therapie en
meer onderwijskundige vorming
in een strak regime.
Ook konden kinderen terecht in
een zorgvuldig gekozen pleeggezin wanneer hun sociale draagkracht sterk genoeg was. Of gewoon naar huis. Met daarbij de
best passende school.

Een pracht van een aula

Kapelaan

H.J.M. Heijnen, in 1932 rector van 'de Meibloem', bouwde
een hele dure, maar schitterende aula. Hij veroorzaakte
hiermee een fikse herrie.
"Alles moet zich buigen naar zijn inzichten. Hij alleen kan
logisch en ethisch denken. Arme broeders die alleen
maar gezond verstand hebben."
Het verzet van de broeders tegen de inmenging van de
geestelijken werd een feit. De broeders hadden de algemeen-overste Vader Gaspar achter zich, de geestelijken
mgr. Lemmens, de bisschop van Roermond.
En bij dit alles bleef het een probleem dat de jonge broeders meer gelegenheid moesten krijgen voor ontwikkeling
en studie. Maar Vader Gaspar, die voor de derde maal
voor een periode van 6 jaar gekozen was, zette door.
De Algemen Raad van de Congregatie ging er in 1938 toe
over aan het juvenaat, het opleidingsinstituut voor broeders te Wellerlooi, een mulo te verbinden, ondanks de
vrees dat mulo-opgeleiden 'geen zin meer zouden hebben in vakonderwijs'.
Iets waarvoor we sinds 1999, en uitgaande van het derde

leerjaar van het vmbo, nu een oplossing hebben; de
theoretische of de gemengde leerweg, maar zeker ook de
kader-beroepsgerichte leerweg naar vakonderwijs in het
mbo op niveau 3 en 4.
Donkere wolken
En dan lezen we bij
Boerrigter: "Toch bleven, vooral in de Limburgse huizen,
de spanningen aanhouden. Over de gehele congregatie
lag een sfeer van onrust, wantrouwen en paniek, telkens
als de bisschoppelijk gedelegeerde zijn bezoek aan huis
aankondigde. Spanning was er toch al, sinds onze agressieve oosterburen ons land hadden bezet."
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Het moet me van het hart dat ik
in de loop der jaren steeds meer
bewondering heb gekregen voor
de inspanningen die de school
aan de Tienderweg zich getroostte voor de lastige
Widdonckers en dat de samenwerking zo voortreffelijk uitgroeide.
Het jubileum van de school is
vreugdevol vanwege inmiddels
uitgerijpte methodieken, waarvan het vso de Ortolaan de
kroon op het Sapro is - en het
groeit maar door in de goede
richting. Zonder de doeltreffendheid van bestuurlijke ondersteuning van broeder Leonardo van
Dijk zou dit alles niet zijn gelukt.
Ik prijs mij gelukkig dat het mij
vergund is om een beetje de weg
te vinden in de toch behoorlijk
complexe onderwijsstructuren.
Tot besluit: verder doorgevoerde
specialisatie kan leiden tot een
beperkt blikveld: tot en met de
eigen institutie. Dan dreigt eenhuizigheïd (weer) teloor te gaan.
en ga je voorbij aan de opvoedkundige taakstelling

OUD-DIRECTEUR AAN HET

Heythuysen 1942

WOORD

liep de oorlog minder goed af. In de 'Geschiedenis van de
Broederscongregatie', lezen we het volgende:
"Maar op 7 augustus 1942 ging het voor 'de Heibloem'
helemaal mis. Tijdens het speelkwartier kwam een
Engelse piloot de speelplaats op. In de grote consternatie
die ontstond nam broeder Ephrem van Huijstee hem
mee naar binnen. De portier broeder Nazarius van Tiel
zorgde voor hem, terwijl Ephrem om veiligheidsredenen
de Nederlandse politie opbelde. Even later ging de telefoon over. De piloot vertrouwde de zaak niet langer en
smeerde hem. Toen de veldwachter kwam was de vogel
gevlogen. Helaas was de Grüne Polizei ook gewaarschuwd. Twee van hen kwamen en beschuldigden de
broeders van heulen met de vijand. Drie hoofdpersonen
werden gearresteerd. Tot maart 1943 kregen de broeders Ephrem en Nazarius onderdak in het huis van bewaring in Maastricht. Broeder overste Januarius van der
Pouw werd reeds na drie weken vrijgelaten.
Een dag later - 2 augustus - volgde als straf de ontruiming en bezetting van 'de Heibloem' door de Duitsers. Er
speelden zich dramatische gebeurtenissen af die door
heel de congregatie sterk werden meegeleefd. Droevig
was het te zien hoe de verjaagde broeders vaak 'druppelsgewijze' in andere huizen aankwamen. Waar zo
gauw onderdak te vinden voor jongens en broeders. In
zijn dagboek vertelt broeder Fidelis Gruyters hoe hij, met

door G. W. Bewskens
In augustus 1959 nam ik de
school van broeder Paulus
Knuist over, en wisseling van de
wacht in het kader van de overdracht van de school aan een lekenbestuur te Heythuysen.
Van 1959 tot 1985 mocht ik leiding geven a.an de onderwijskundige ontwikkelingen die in
onze school gestalte kregen. De
stormachtige groei die de school
in deze 26 jaar doormaakte, is
boeiend genoeg om er even bij
stil te staan en wat markante
punten te memoreren.
Vanuit de filosofie dat de techniek geen doel op zich maar een
middel tot ontplooiing is, zijn wij
aan de slag gegaan. Het was
mijn mentor en leermeester Crit
Piets, die mij vanuit de Technische School te Roermond naar

1944: 'STOKERSHORST'm PUIN GESCHOTEN.
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Voor 'de Heibloem'

enkele andere broeders, vanuit het juvenaat in Wellerlooi
meehielp om een gehuurd huis in Broekhuizen aan de
overkant van de Maas gereed te maken voor de opvang
van een aantal Heibloemse jongens. Nadat de jongens
waren ondergebracht voeren zij dagelijks met de pont de
Maas over om op het juvenaat de vakschool/essen te volgen."
De ongerustheid, vooral om de vier Limburgse huizen,
Wellerlooi, Broekhuizen, Nederweert en Heythuysen, nam
toe. Vader Tarcisius van Dooremalen, tweede broeder die
algemeen overste was van de broedercongregatie van
1943 tot 1955, maakte een onrustige tijd door vanwege
de onzekerheid over het lot van met name de Limburgse
huizen.
'De Heibloem' was door de Duitsers bezet. Maar hoe was
de stand van zaken nu de geallieerden Limburg binnenkwamen? Hoe zou 'de Heibloem' in Heythuysen er uitzien
na de oorlog? Dezelfde onzekerheid had men vanuit
Voorhout over 'Stokershorst' in Nederweert, over
Wellerlooi en Broekhuizen. De verblijfplaats van broeders
en jongens was onbekend. Later bleek dat ze onderdak
hadden gekregen bij boeren en burgers in de buurt. En
'Stokershorst' was door de Duitsers bezet. De broeders en
jongens waren naar Brabant geëvacueerd. De Engelsen
schoten de Duitse vesting 'Stokershorst' in puin.

