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"De nieuwe wetten vinden hun oorsprong in onmacht en teleurstelling van hen,
die zich de schoone taak hebben gesteld het kind te behoeden voor de nadeelige
invloed waaraan het is blootgesteld, wanneer de door de natuur aangewezen verzorger en opvoeder zijne plichten als zoodanig verwaarloost en, met een beroep op
de wetten des lands, zich verzet tegen elke inbreuk op zijn recht om zijn eigen kind
naar willekeur te verzorgen en op te voeden of niet te verzorgen en te verwaarlozen."

Voorwoord
Honderd jaar kinderwetten en tien jaar Kompaan zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

(Citaat uit 1903)

Waarom er in het begin van de vorige eeuw ineens behoefte ontstond aan maatregelen van
kinderbescherming is niet helemaal duidelijk. Het zal te maken hebben gehad met een wat
vertraagde reactie van de samenleving op de opkomst van de industrie. De eerste stap van de
overheid tot kinderbescherming was immers het verbod van kinderarbeid in de fabrieken.
Maar er moet ook ergens een besef zijn gaan groeien dat kinderen geen verkleinde uitgaven van
volwassenen waren; dat kinderen geen bezit waren van hun ouders, maar hun eigen gerechtvaardigde wensen en behoeften hadden; en dat zij van hun ouders een zorgvuldige opvoeding
mochten verwachten. Als ouders daarin evident tekortschoten, kon de overheid vanaf 1905 door
ontheffing of ontzetting van de ouders uit het gezag, het Liefdewerk voor Kinderbescherming
een kans geven het beter te doen. Naast deze justitiële jeugdzorg in internaten en pleeggezinnen
ontstond de vrijwillige hulpverlening waarbij mensen uit eigen beweging om hulp of ondersteuning bij de opvoeding vragen. Maar ook op het terrein van de gezondheidszorg waren er
initiatieven om de ontwikkeling van jeugdigen te bevorderen en werden medisch kleuterdagverblijven en medisch kindertehuizen opgericht. Het zijn allemaal wortels van die ene stam die
nu Kompaan heet.
De grote rol van het particulier initiatief, die heel kenmerkend is voor de Nederlandse jeugdzorg,
heeft er toe geleid dat er in dit land een enorme creativiteit tentoon is gespreid als het over de
zorg voor jeugd gaat. Vrijwel iedere zichzelf respecterende instelling van caritas heeft wel een
tehuis opgericht of een werkvorm bedacht, zoveel dat de overheid er hoorndol van werd en de
laatste jaren met grote volharding probeert deze veelkoppige en eigenzinnige sector onder
controle te krijgen. Effectiviteit, één loket, transparantie en toegankelijkheid zijn de toverwoorden, waarmee de overheid de teugels aanhaalt. Maar het eigenlijke werk laat men nog steeds
over aan zorginstellingen als Kompaan.
Het is mijn stellige overtuiging dat een opvoedingsrelatie en de daarmee gepaard gaande
overdracht van waarden en normen alleen tot stand komt in trouw van opvoeder en jeugdige
aan elkaar. Daar horen hechting en betrouwbaarheid bij: alleen in dat klimaat kan een (jong)
mens gedijen. Dat geldt binnen het gezin maar ook binnen de zorg. De grootste opdracht die een
zorginstelling voor jeugd dan ook heeft te vervullen, is het scheppen van voorwaarden en sfeer
waarin de medewerkers betrokkenheid en nabijheid tot bloei kunnen brengen. Beschikbaar zijn
voor de jeugd waarvoor je de zorg hebt, daar gaat het om. Kompaan en zijn voorgangers hebben dit, ondanks allerlei door de omstandigheden opgelegde mitsen en maren altijd nagestreefd.
Er is in de jeugdzorg een grote behoefte aan reflectie op de kern van de opdracht: Waar gaat het
ons om, wat kunnen we bieden? Vaststaat dat zorg en hulpverlening altijd in het teken moeten
staan van barmhartigheid en respect, begrippen die als leidraad dienen in de relatie met de
ouders en kinderen waarvoor Kompaan denkt iets te bieden te hebben. Ik hoop en vertrouw dat
dit boek daarvan getuigt en de lezer zal inspireren.
Mr. Frans van der Reijt,
kinderrechter, oud-bestuurslid Huize Nazareth, oud-voorzitter SAST,
bestuurslid ZorgSaam voor Jeugd
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1900 - 2005

Tijdslijn

1916 Huize Nazareth
1900 Kinderhuis Maria Goretti

1933 Kleuterheil

SJJT = Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Tilburg
SJJB = Stichting Jeugdhulpverlening en Jeugdgezondheidszorg Brabant
SAST = Sociaal Agogische Samenwerking Tilburg

1957 Godelieve

1976 Stichting Dagtehuizen

1970 SJJT

In 2002 is Bureau Jeugdzorg en Jongerenwerk Tilburg afgesplitst van Kompaan en in 2003 de school De Boschkes
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1994 SJJB

1978 SAST

1996 Stichting Kompaan

Inleiding
Moeder Maria Teresa en dr. Keyzer waren elk vanuit hun eigen invalshoek, de
religie en de gezondheidszorg, enorm gedreven om kinderen een kans te geven
op een gelukkig en gezond leven. Maar met en na hen hebben zich nog velen
ingezet voor hetzelfde doel. De karmelietessen, de Fraters van Tilburg, de franciscanessen, de Dochters van Onze Lieve Vrouwe van het Heilig Hart, tantes, kinderverzorgsters, groepsleiders, pedagogisch medewerkers, pleegouders, vrijwilligers en natuurlijk de artsen, verpleegkundigen, therapeuten en maatschappelijk
werkers, maar ook het ondersteunend en huishoudelijk personeel was onmisbaar
in de zorg. Dit boek is voor hen geschreven, als blijk van waardering voor hun
inzet en zorg. Ook is het boek geschreven voor de mensen die als kind of als
ouder te maken hadden of hebben met de jeugdhulpverlening. Geregeld bellen
oud-pupillen ons die op zoek zijn naar antwoorden, of herinneringen een plaats
willen geven. Hopelijk levert dit boek ontbrekende stukjes in de herinnering.
Kompaan bestaat nu tien jaar. De laatste decennia heeft de jeugdzorg zich enorm
ontwikkeld. Fusies volgden elkaar op, inzichten veranderden, groepen verhuisden, gebouwen werden gesloopt enzovoort. We kijken vooruit om in te spelen op
veranderingen in de vraag en in de maatschappij. Maar soms is het goed om nog
eens even over je schouder te kijken. Hoe was het ook alweer, en waarom deden
we de dingen zoals we ze deden, en waar geloofden we in?
Om Kompaan en haar voorgangers te kunnen plaatsen, begint het boek met een
globale schets van de ontwikkeling van de jeugdzorg in Nederland. Daarna volgt
een hoofdstuk over Kompaan en achtereenvolgens de geschiedenissen van alle
rechtsvoorgangers: het kinderhuis Maria Goretti, Huize Nazareth, SAST,
Kleuterheil en Godelieve. De tijdslijn hiernaast brengt in één oogopslag het totale
plaatje in beeld. Het boek sluit af met een hoofdstuk over ZorgSaam, een fonds
dat is ontstaan uit rechtsvoorgangers van Kompaan.
Het verhaal van elke instelling bestaat uit een beschrijving van de geschiedenis.
Omdat het niet alleen gaat om de feiten maar ook om de sfeer en de ervaringen
van mensen, zijn veel gesprekken met betrokkenen opgenomen. In de gekleurde
kaderteksten worden bepaalde onderwerpen extra belicht en de foto’s laten zien
hoe het was en is.

Ruim honderd jaar geleden
arriveerde Maria Teresa
Tauscher na een lange reis in
Tilburg. Kort daarna had ze
met hulp van de Tilburgse
bevolking en de Fraters van
Tilburg aan het Sint Annaplein een eenvoudig huisje
ingericht voor de opvang
van verlaten kinderen.

Bijna tachtig jaar geleden
was de gezondheid van
kleuters een bron van
zorgen van dr. Keyzer. Hij
besloot om voor de zwakke
kleuters een dagverblijf op
te richten waar ze konden
aansterken.
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Hink-stap-sprong

door de jeugdzorg

De geschiedenis van Kompaan hangt nauw samen met allerlei externe ontwikkelingen op het gebied van wetgeving, het
denken over opvoeding, de ontwikkeling van de medische wetenschap, psychologie en pedagogiek, de toename van de
welvaart. Dit hoofdstuk plaatst de geschiedenis van Kompaan in een bredere context. Hoe ging het door de tijd heen met
de kinderen die in moeilijke omstandigheden opgroeiden en de mensen die hen wilden helpen?

Zorgen voor vondelingen, wezen en verwaarloosde kinderen
Door de tijd heen waren er allerlei groepen kinderen die de zorg van hun ouders helemaal of
gedeeltelijk moesten missen. Zo is het verschijnsel van verlaten kinderen al heel oud. Motieven
om een kind te vondeling te leggen waren onder andere dat de ouders het kind niet konden
onderhouden of zich schaamden omdat een kind onwettig was of een afwijking had. Vaak
werden deze kinderen op een plaats neergelegd waar iemand het kind zou vinden, in de hoop
dat die het kind zou opnemen in zijn huishouding. Ook werden kinderen te vondeling gelegd bij
religieuzen. Het Sint Josephhuis Sint Anna in Tilburg heette het huis voor de verlaten
kinderen.
Naast de verlaten kinderen waren er de wezen. Vanuit de gasthuizen van de armenzorg ontstonden ongeveer in de 16e eeuw weeshuizen. De burgerweeshuizen waren voor de wezen uit de
hogere stand en de aalmoezeniersweeshuizen voor de arme wezen, vondelingen, verlaten
kinderen en voor kinderen die niet door de burgerweeshuizen werden opgenomen. Speciaal voor
meisjes waren er de maagdenhuizen. De filantropische Maatschappij van Weldadigheid richtte
in 1818 met steun van het rijk de veenkoloniën op. In 1822 werden via Koninklijk Besluit 4000
wezen uit armenweeshuizen naar weesgestichten in Veenhuizen gestuurd om daar te helpen met
de ontginning van de veengronden. In 1869 sloten de gestichten voor kinderen in de veenkoloniën.
Een derde groep jeugd vormen de verwaarloosde kinderen. Dat waren de kinderen van mensen
die, vaak door armoede, niet goed voor hun kind konden zorgen. De kinderen van bedelaars en
van zwervers. In de tijd van de veenkoloniën werden zij naar Ommerschans gestuurd. Vanaf de
tweede helft van de 19e eeuw werd een verband gelegd tussen misdadige en verwaarloosde kinderen. Opvoeding werd steeds meer gezien als een belangrijke basis voor het latere gedrag van
mensen. Men dacht dat de kans groot was dat een kind dat een slechte opvoeding heeft gehad,
later crimineel zou worden. Daarom ontstonden in de negentiende eeuw talrijke gestichten ver
verwijderd van de rook van de uitdijende steden. Kinderen moesten uit het verderfelijke milieu
worden gehaald en worden opgevangen in een omgeving waar reinheid, rust en orde heersten.
De gestichten werden opgericht midden in de natuur, waar de zuivere lucht moest leiden tot een
zuivere geest.
Armenzorg en liefdadigheid
De oorsprong van de zorg voor wezen, verlaten en verwaarloosde kinderen ligt in de middeleeuwse armenzorg. De zorg voor zieken en armen was in handen van burgers en de kerken.
Werklozen, weduwen en wezen, invaliden en ouderen werden allemaal beschouwd als armen en
waren afhankelijk van liefdadigheid. De drijfveer van liefdadigheid was meestal het geloof om
door goede daden in de hemel te komen.
Tot de verlichting in de 18e eeuw heerste de opvatting dat zondigheid de oorzaak was van
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armoede. De rijken konden door liefdadigheid de armen helpen. Rijk of arm, het lot op aarde lag
vast, en dat moest je accepteren. Armenzorg was behalve een middel om in de hemel te komen,
ook een drukmiddel om minder gefortuneerden in het gareel te laten lopen.
De verlichting bracht een ander mensbeeld en een gevolg daarvan was dat in het begin van de
19e eeuw de mensheid werd onderscheiden in nuttigen die wel wilden werken en nuttelozen die
te lui waren om te werken. In het midden van de 19e eeuw ontstond er een andere visie op armoede en de bestrijding daarvan. Armoede werd nog steeds gezien als een gevolg van luiheid,
onverantwoordelijkheid en zedeloos gedrag, maar nieuw was de veronderstelling dat de armen
er iets aan konden doen. Daarom probeerde de armenzorg het gedrag van armen te beïnvloeden
door godsdienstige vorming, scholing en nuttige vrijetijdsbesteding. Armenzorg was tot het

Harmonie van Huize Nazareth "Ons Genoegen" voor
het tehuis

midden van de 19e eeuw vooral een verantwoordelijkheid van de burgers en de kerken.
De overheid kwam alleen in actie als de openbare veiligheid of het algemeen belang in gevaar
kwam.
In 1854 ontstond de eerste Armenwet. Daarin stond dat de zorg voor misdadige kinderen bij de
staat lag en de zorg voor verwaarloosde kinderen en wezen bij particulieren en kerken. De gemeentelijke armenzorg (het armbestuur) mocht alleen iets doen als het absoluut noodzakelijk
was. Een nieuwe armenwet volgde in 1912. Het armbestuur kreeg daardoor weliswaar meer
ruimte om mensen te helpen, maar mocht pas hulp verstrekken als anderen geen of onvoldoende
hulp boden. De overheid trok vanaf de jaren dertig van de vorige eeuw de zorg naar zich toe.

Zusters karmelietessen en kinderen bij het
Sint Josephhuis Sint Anna

Tegelijkertijd was vanaf de jaren vijftig de liefdadigheid op haar retour door het afnemen van
het geloof in het verkrijgen van de eeuwige zaligheid door het verrichten van goede daden.
In 1965 werd de Algemene Bijstandswet ingevoerd.
Het rijke roomse leven
Kenmerkend voor de geschiedenis van de jeugdzorg in Zuid-Nederland is de enorme invloed van
het katholieke geloof vanaf de 19e eeuw. Zo werd Tilburg door Joannes Zwijsen, pastoor in
Tilburg en later bisschop, een belangrijk katholiek centrum. Hij vond dat het werk van de kerk
niet beperkt moest blijven tot godsdienstige zaken. Onderwijs, zorg voor wezen, ziekenzorg en
missie waren ook taken van de kerk. Hij richtte twee congregaties op: in 1832 de Zusters en in
1845 de Fraters van Onze Lieve Vrouw Moeder van Barmhartigheid, beter bekend als de Zusters
van Liefde en de Fraters van Tilburg.
Het hoogtepunt van de katholieke tijd lag rond 1950 en daarna leidden twijfels op religieus
gebied tot een afname van religieuzen. Door deze geloofscrisis nam ook het aantal religieuzen in
de zorg af en kwamen er meer niet-religieuzen. Meestal eerst alleen in de verzorgende beroepen
maar later ook in leidinggevende functies en in het bestuur. De rol van de kerk in de zorg werd
steeds kleiner.
Religieuzen in Tilburg waren:
- De franciscanessen aan het Wilhelminapark waren de pioniers van de wijkverpleging in Tilburg.
Zij verzorgden in de beginperiode de bleekneusjes bij Kleuterheil.
- De Zusters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart uit het klooster aan de Bredaseweg,
werkten vanaf de jaren vijftig bij Kleuterheil en Godelieve.
- De karmelietessen hadden een tehuis voor meisjes en jonge jongens, veelal voogdijkinderen.
Dat was het Sint Josephhuis Sint Anna, het latere kinderhuis Maria Goretti.
- De Zusters van Liefde hadden bij het moederhuis aan Oudedijk in de loop der jaren een kweekschool, mulo, lagere school, fröbelschool, school voor zwakzinnige kinderen, huishoudschool,
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door de jeugdzorg

Kleuterheil

naaischool, patronaat en weeshuis.
- De Fraters van Tilburg hadden een weeshuis en bijbehorende drukkerij aan de Gasthuisring.
Zij zorgden in Huize Nazareth voor de opvoeding van voogdijjongens.
- De kapucijnen startten het jeugdwerk in een Don Bosco-groep en vingen daar samen met
vrijwilligers jongeren uit volksbuurten op voor wie in de patronaten geen plaats was.
- De Zusters van de Goede Herder namen in hun klooster aan de Bredaseweg ‘gevallen meisjes’ op.
Voogdijkinderen en kinderwetten
Kinderen van arme ouders waren vaak al jong aan het werk op het land of thuis en vanaf de
industrialisatie ook in de fabrieken, waar ze vaak lange werkdagen maakten onder ongezonde
omstandigheden. In 1874 verbood de Kinderwet van Van Houten loondienst voor kinderen tot 12
jaar. Een vervolgstap in de gedachte om kinderen te beschermen, was de Leerplichtwet van 1900.
Zo moest worden voorkomen dat een arbeidsverbod voor kinderen zou leiden tot intensivering
van thuisarbeid door kinderen. Behalve kinderarbeid waren er meer misstanden die om wetgeving vroegen. Zo was er in de 19e eeuw wel een wettelijke verplichting voor ouders om voor
hun kind te zorgen, maar er konden geen maatregelen worden getroffen als ouders deze plicht
niet nakwamen. Met andere woorden: de ouders hadden te allen tijde het gezag over hun kroost.
Zij konden hun misbruikte of verwaarloosde kind zo weer uit een tehuis halen bijvoorbeeld
omdat het kind inmiddels zo oud was dat het geld kon verdienen. Instellingen zoals de kindertehuizen konden dat niet tegenhouden en vreesden dat de kans groot was dat het kind bij thuiskomst weer misbruikt of verwaarloosd zou worden. De Kinderwetten van 1901/1905 - in 1901
was de Tweede Kamer akkoord en in 1905 trad de wet in werking - brachten hierin verandering.
Deze nieuwe wetten richtten zich voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis nadrukkelijk op
de opvoeding van kinderen. Men kwam meer en meer tot het besef dat tot beteugeling van
baldadigheid, losbandigheid en criminaliteit der jeugd meer heil moest worden verwacht van de
preventieve werking van een goede opvoeding dan van het ingrijpen van de strafrechter. In de
wetgeving werd een verschil gemaakt tussen kinderen van nalatige ouders (civielrechtelijke
kinderwet) en kinderen met een criminele achtergrond (strafrechtelijke kinderwet). Een derde wet
was de kinderbeginselenwet (burgerlijk procesrecht). Voor de ouders veranderde er door deze
wetten zeer veel. Komen zij hun ouderlijke plichten niet goed na, dan kan de rechter hen ontheffen of ontzetten uit de ouderlijke macht. Ontheffing houdt in dat ouders de verantwoordelijkheid
verliezen omdat ze die niet kunnen dragen. Bij ontzetting moet de ouder de ouderlijke macht
onder dwang afstaan omdat ze die verkeerd gebruiken. De kinderen werden vervolgens overgedragen aan de zorgen van liefdadigheidsinstellingen zoals de Vereniging Liefdewerk voor
Kinderbescherming. Deze instellingen moesten hen vormen tot goede burgers en hen afhouden
van ellende en misdaad. Naast verzorging kregen de kinderen onderwijs en konden ze een ambacht leren. Het Liefdewerk deed vooronderzoek naar ontheffing of ontzetting, maakte de zaak
aanhangig en zorgde voor de afhandeling en de verdeling van de pupillen over instellingen of
pleeggezinnen. Het Liefdewerk voor de Kinderbescherming was in Tilburg een onderdeel van de
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Vincentiusvereniging. Ze plaatste de kinderen onder andere bij het Sint Josephhuis Sint
Anna, het latere kinderhuis Maria Goretti van de karmelietessen en in Huize
Nazareth waar de fraters voor de opvoeding van jongens zorgden.
Door de kinderwetten kwam er vanaf 1905 dus een nieuwe groep kinderen bij die zorg nodig
had: de voogdijkinderen. Dit waren kinderen van wie de ouders de ouderlijke macht hadden
verloren. Hierbij hoorden de verwaarloosde kinderen, maar een andere veelvoorkomende reden
om de ouderlijke macht te verliezen, was echtscheiding of ongehuwd samenwonen. Niet alleen
omdat het moreel niet kon, maar ook omdat een alleenstaande ouder vaak het geld niet had om
de kinderen te onderhouden. De voogdijraad, bestaande uit notabelen uit het arrondissement,
bepaalde na onderzoek of een kind onder voogdij werd geplaatst bij een voogdijvereniging die
zorgdroeg voor de verzorging en opvoeding van het kind.
In 1921 kwamen er speciale kinderrechters en werd de ondertoezichtstelling (OTS) ingevoerd als
tussenmaatregel omdat ontheffing en ontzetting zware middelen waren die hun doel nog wel
eens voorbijschoten. De OTS beperkt tijdelijk of gedeeltelijk de macht van de ouders en het kind
kan eventueel thuis blijven wonen. Een gezinsvoogd houdt het toezicht en geeft raad over de
opvoeding. Het verschil met een voogd is dat de voogd de ouderlijke macht geheel overneemt.
Bleekneusjes en koloniehuizen
De zorg voor de voogdijkinderen, zoals in het kinderhuis Maria Goretti en Huize Nazareth, viel
onder de noemer van de jeugdbescherming. Daarnaast ontstond aan het begin van de 20e eeuw
de andere vorm van zorg waaruit Kompaan is voortgekomen: de jeugdgezondheidszorg. Er werden consultatiebureaus opgericht, waar de aandacht voor hygiëne en goede voeding centraal
stond, om zo de kindersterfte terug te dringen. In 1914 kwam het eerste consultatiebureau in
Tilburg en in 1932 kreeg Tilburg een kleuterbureau. Daarnaast waren er schoolartsen voor de
kinderen van de lagere school. Voor een aantal kinderen was deze zorg echter niet genoeg en
voor hen werden medisch kleuterdagverblijven en koloniehuizen opgericht. Kinderen met een
zwakke gezondheid, de zogenaamde bleekneusjes, konden in een medisch kleuterdagverblijf
terecht voor een kuur van enkele weken. Daar ondergingen ze de heilzame werking van buitenlucht, gezond eten en rust. De B-koloniehuizen waren voor kinderen die meer medische zorg
nodig hadden, bijvoorbeeld kinderen met een chronische ziekte zoals astma of suikerziekte.
Omdat de woonomstandigheden en de gezondheidszorgvoorzieningen flink verbeterden, was de
gezondheid steeds minder een opzichzelfstaande reden om opgenomen te worden. Het accent

Kinderdorp Sint Godelieve

verschoof naar kinderen met psycho-sociale en gedragsproblemen. Rechtsvoorgangers van
Kompaan waren het Medisch Kleuterdagverblijf Kleuterheil waar bleekneusjes konden
aansterken en het B-koloniehuis Sint Godelieve, later medisch kindertehuis.
Massajeugd en bestrijding van onmaatschappelijkheid
Rond de Tweede Wereldoorlog kwam er een nieuwe doelgroep bij in de jeugdzorg: de zogenaamde massajeugd. Dat waren jongeren uit het arbeidersmilieu die vroeg gingen werken en
een vrijetijdsbesteding hadden die de burgerij verwerpelijk vond: roken, drinken, dansen en
omgang met het andere geslacht. De gedachte was dat de jeugd het slachtoffer was van de
breuk tussen de cultuur van hun ouders en de moderne consumptiemaatschappij. Deze breuk
uitte zich in een generatieconflict, en de normloosheid die daardoor ontstond, werd gezien als
een gevaar voor de jongeren zelf en voor de maatschappij. Om dat te beteugelen stelde het
ministerie van Maatschappelijk Werk in de jaren veertig-vijfig een uitgebreid programma van
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onmaatschappelijkheidsbestrijding op. Er kwamen regelingen om deze groep jeugd in het spoor
te houden. De zorg die hieruit voortkwam, richtte zich vooral op jeugdigen en stond relatief los
van de gezinnen. De opvang van deze jeugd was meestal buiten het gezin, in het club- en
buurthuiswerk.
De bestrijding van onmaatschappelijkheid werd in Tilburg onder andere ter hand genomen door
de kapucijnen in de in 1944 opgerichte Stichting Jeugdzorg Don Bosco. Deze stichting zorgde
voor de opvang en begeleiding van opgroeiende jeugd uit onmaatschappelijke gezinnen.
Jeugdclubs en huisbezoeken waren belangrijke middelen bij het verlenen van geestelijke en
sociale bijstand aan maatschappelijk onaangepasten. In 1957 veranderde de naam in Jeugd- en
Centraal bureau van de Sociaal Agogische
Samenwerking Tilburg (SAST)

Gezinswerk Don Bosco, omdat het werk werd verbreed met gezinszorg. Ook Stichting Wijkwerk
uit 1947 opereerde op dit terrein. Vanuit katholieke beginselen wilde Wijkwerk bijdragen aan de
geestelijke en maatschappelijke verheffing van gezinnen in onaangepaste milieus. Daartoe nam
de stichting maatschappelijk werksters in dienst; de eerste maatschappelijk werkster had haar
werkterrein in de al lang verdwenen Tilburgse wijk Koningswei. Don Bosco en Wijkwerk waren
beide voorlopers van de huidige Tilburgse welzijnsorganisatie De Twern, die in 1984 ontstond.
In eerste instantie was het doel om mensen aan te passen aan de waarden en normen, maar
vanaf de jaren zestig werden deze waarden en normen zelf onderwerp van discussie. Uit de
paternalistische onmaatschappelijkheidsbestrijding ontwikkelde zich het sociaal-cultureel werk
waarbij zelfbeschikking en mondigheid centraal stond.
Gezagscrisis in de kinderbescherming
Twijfels over het gunstige effect van een verblijf in een kindertehuis waren er al langer, maar er
was vaak geen alternatief. Na de oorlog kwam er nog meer kritiek op de orga-nisatie van de
jeugdzorg: het was te versnipperd, ondoelmatig en er was te veel wildgroei door de verzuiling.
Daarnaast waren er te weinig voorzieningen voor speciale behandeling en was er te weinig differentiatie. In de tehuizen zaten allerlei kinderen door elkaar: kinderen met een lage intelligentie, kinderen met een ondertoezichtstelling en kinderen die overtredingen hadden begaan. De kritiek op de organisatie leidde tussen 1947 en 1956 tot een aantal wetswijzigingen. Zo vervingen
in 1956 de Raden voor de Kinderbescherming de Voogdijraden.
Eind jaren zestig ontstond een gezagscrisis in de kinderbescherming zowel ten aanzien van het
werk van de Raad van de Kinderbescherming als ten aanzien van de opvoedingsmethoden en de
structuren in de tehuizen. Pupillen, ouders, werkers en wetenschappers kwamen in verzet. De
werkers maakten een zwartboek waarin ze pleitten voor meer inspraak, verlichting van de werkdruk en verhoging van de salarissen. Het aantal hoger en wetenschappelijk opgeleide werkers
was enorm toegenomen. De nieuwe generatie werkers wilde meer democratie in de streng
hiërarchisch bestuurde instellingen. Het vertrouwen in het nut van gedwongen heropvoeding
was na twee eeuwen snel afgenomen. Er heerste afkeer van repressie- en dwangmethoden en
men vond hulp het meest zinvol als jeugd en ouders er zelf om vroegen. Ook eisten de werkers,
de ouders en de Belangenvereniging Minderjarigen dat dwang, recht en straf werd gescheiden
van hulp, vrijwilligheid en autonomie.
Als reactie op de golf van kritiek verschenen veel nota’s om de versnippering en verkokering op
te heffen en werden de ideeën ontwikkeld over een omvattend en geregionaliseerd systeem waar
hulp en recht gescheiden zijn. Maar ook ontstonden er nieuwe hulpvormen.
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Vernieuwingen in de hulp
Omdat niet voor elk kind met problemen thuis een opname in een tehuis noodzakelijk was,
kwamen er rond 1970 op veel plaatsen in Nederland Boddaerthuizen. Amsterdam had al
sinds 1903 Boddaerthuizen. In deze dagtehuizen verblijven de kinderen overdag en ’s avonds
zijn ze weer thuis. Naast het verblijf van een kind in de groep, is er ondersteuning voor de
ouders door de maatschappelijk werker van Boddaert.
Eind jaren zestig, begin jaren zeventig ontstonden de Release centra, de Sosjale Joenit en de
Jongerenadviescentra. Bij het JAC werkten vooral vrijwilligers die jongeren
begeleidden die van huis wegliepen. De redenen van weglopen hadden vaak te maken met gezagsconflicten met ouders, voogd of tehuis. Uitgangspunt van het JAC was dat individuele problemen niet los gezien moesten worden van de maatschappelijke context waarbinnen ze waren
ontstaan. Volgens de JAC’s keken bestaande instellingen alleen naar ieders individuele problemen
en bleef de samenleving als het ware buiten de deur. De aanpak van het JAC bestond uit in actie
komen tegen onrechtvaardige maatschappijstructuren. Een van de actiepunten was verzet tegen
het wetsartikel dat het verbergen van weggelopen jongeren verbood. De hulp van het JAC en
aanverwanten was laagdrempelig, anoniem en de hulpverleners stonden onvoorwaardelijk aan
de kant van jongere. Vanuit het JAC ontstonden diverse bonden en belangengroepen zoals de
Belangenvereniging Minderjarigen, de Bond voor Wetsovertreders en belangengroepen voor
jongerenhuisvesting.
Binnen het JAC verschilden de radicalen en de realisten van inzicht over hoe het JAC zijn doel
moest bereiken. De realisten trokken uiteindelijk aan het langste eind en actie voeren maakte
plaats voor samenwerking, overleg en actieve beleidsbeïnvloeding. Tevens ontstond vanuit het
JAC een nieuwe professie: de ambulante hulpverlening, hulp zonder opname in een (dag)tehuis.
In deze tijd kwam er ook aandacht voor een gezins- en systeemgerichte benadering waarbij de
zorg voor een kind verbonden werd met het gezin en de omgeving. Nieuwe methodieken richtten
zich op de krachten van de gezinnen in plaats van op de tekorten; activeren werd het motto.
Het geloof in de maakbaarheid van de samenleving had plaatsgemaakt voor het geloof in het
individu als vormgever van zijn eigen situatie.
Ondertussen hadden in Tilburg Huize Nazareth en het kinderhuis Maria Goretti de samenwerking opgezocht en vormden zij samen met de Stichting Dagtehuizen Tilburg, de Vereniging
Sociaal Agogische Samenwerking Tilburg: SAST.
Nieuwe hulpvormen, nieuwe methodieken en daarbij kwam eind jaren tachtig ook een nieuwe
doelgroep in de jeugdzorg: de alleenstaande minderjarige asielzoekers. Voor hen startte de SAST
in 1992 met project MAAT: Minderjarige Alleenstaande Asielzoekers Tilburg.
De resten van de verzuiling opruimen
De sector van de jeugdzorg heeft een verbrokkeld verleden, want elke werksoort had wel een
protestantse, katholieke en algemene versie en daarnaast was er het alternatieve aanbod.
De overheid wilde al deze aparte verzuilde instellingen laten toegroeien naar een regionaal
georganiseerd, flexibel en functioneel aanbod om efficiënt en vraaggericht in te kunnen spelen
op de variatie in hulpvragen en problemen. Dat was het doel van een nieuwe wet: de Wet op
de jeugdhulpverlening. De uitgangspunten van de wet waren:
- De hulp zo kort, zo licht, zo nabij en zo tijdig mogelijk.
- Vrijwillige hulp heeft de voorkeur boven justitiële hulp.

Boddaertcentrum voor oudere jeugd

- De verkokering moet verdwijnen door intensieve samenwerking.
11

Hink-stap-sprong

door de jeugdzorg

De wet had betrekking op activiteiten gericht op het bij jeugdigen voorkómen, verminderen of
opheffen van lichamelijke of geestelijke problemen van sociale of pedagogische aard die hun
ontwikkeling naar volwassenheid ongunstig konden beïnvloeden. De wet is in gedeeltes
ingevoerd en werd definitief van kracht op 1 januari 1992. Tot 1992 was de jeugdhulpverlening
voornamelijk een zaak van de rijksoverheid. Het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur (WVC) besloot echter om de jeugdhulpverlening te decentraliseren en delegeerde taken,
bevoegdheden en middelen gedeeltelijk naar de provincie. Het slotstuk van de invoering van de
wet was dat de planning en het beleid overgingen van het rijk naar de provincies en de grootstedelijke regio’s. Elke provincie ontvangt sindsdien een doeluitkering van het rijk en kan daarmee
binnen kaders een eigen beleid voeren.
Om na invoering van de wet verdere eenheid in de organisatie en de uitvoering te brengen,
verscheen in 1994 de nota Regie in de jeugdzorg van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn
en Sport (VWS), de opvolger van WVC. Een van de kernpunten daarvan was dat onder regie van
de provincie een samenhangende jeugdzorg vorm moest krijgen. Een activiteit op dit gebied was
Voetbalteam van MAAT, Minderjarige Alleenstaande
Asielzoekers Tilburg

het stimuleren van samenwerking tussen de diverse instellingen met pleeggezinnen in een
Voorziening Voor Pleegzorg.
Door haar beleid stimuleerde de overheid schaalvergroting als middel tegen versnippering en
overlap. Het gevolg was dat veel instellingen fuseerden tot MFO’s: multifunctionele organisaties
met een gevarieerd aanbod. Een MFO heeft meerdere functies in huis en kan daardoor hulp op
maat bieden. Functies zijn: advisering en informatie, voorlichting, signalering, verblijf,
observatie, opvoeding, vorming, begeleiding en behandeling. De Wet op de jeugdhulpverlening
en de nota Regie in de jeugdzorg, zorgden voor vernieuwingen. Het denken in termen van voorzieningen maakte plaats voor denken in termen van functies. Een voorziening kreeg voortaan
geld op basis van activiteiten en niet op basis van verworven rechten.
Wet op de jeugdzorg
Op 1 januari 2005 verving de Wet op de jeugdzorg de Wet op de jeugdhulpverlening. De basis
voor deze nieuwe wet is gelegd in 1994 toen het kabinet besloot dat er in iedere provincie één
toegang tot alle voorzieningen in de jeugdzorg moest komen: het Bureau Jeugdzorg. Ouders en
jeugdigen kunnen daar terecht met ernstige problemen rond opvoeden en opgroeien.
De wet heeft twee doelen: betere zorg voor jeugdigen en hun ouders en opvoeders én het
versterken van hun positie. De hoofdpunten uit de wet zijn:
- De vraag van de cliënt staat centraal.
- Er is één centrale en herkenbare toegang tot de jeugdzorg: een onafhankelijk Bureau Jeugdzorg.
Dit bureau beoordeelt het verzoek om hulp; stelt de indicatie.
- De jeugdige heeft een aanspraak op zorg als Bureau Jeugdzorg hiervoor een indicatie heeft
gesteld.
- De Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK), de (gezins)voogdij en de jeugdreclassering zijn onderdeel van Bureau Jeugdzorg.
- De wet regelt gezinscoaching bij gezinnen met problemen op verschillende gebieden zoals
verslaving, opvoeding en financiën. De coach zorgt ervoor dat verschillende vormen van hulp
op elkaar worden afgestemd en ondersteunt het gezin.
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De spelers in het veld
Jeugdzorg is hulp aan jeugdigen en ouders of opvoeders om ernstige opgroei- en opvoedproblemen op te lossen. De problemen zijn niet via de algemene voorzieningen zoals het onderwijs,
de jeugdgezondheidszorg of het maatschappelijk werk te verhelpen. Oorzaken van de problemen
kunnen liggen in de jeugdige zelf, het gezin, de omgeving of de maatschappelijke
positie. Het doel van de jeugdzorg is het voorkomen, signaleren en verhelpen van dergelijke
problemen. De zorg kan in het gezin of elders, bijvoorbeeld bij een zorgaanbieder zoals
Kompaan geboden worden.
De jeugdzorg zoals bedoeld in de Wet op de jeugdzorg omvat: jeugdhulpverlening, jeugd
geestelijke gezondheidszorg, zorg voor licht verstandelijk gehandicapte jeugdigen en civiele
plaatsingen in justitiële jeugdinrichtingen. Maar er zijn meer organisaties die zich inzetten voor
de gezondheid en het welzijn van de jeugd.

Wonen in een pleeggezin als het thuis niet kan

Wat begrippen uit het werkveld op een rij:
- De jeugdhulpverlening omvat activiteiten die gericht zijn op het bij jeugdigen voorkómen,
verminderen of opheffen van problemen of stoornissen van lichamelijke, geestelijke, sociale of
pedagogische aard die hun ontwikkeling naar volwassenheid ongunstig kunnen beïnvloeden.
Dat is het dagelijks werk van Kompaan.
- De jeugdbescherming moet het recht van een kind op een gezonde en evenwichtige ontwikkeling
waarborgen. De rechter kan ter bescherming van een jeugdige een maatregel uitspreken. De
meest voorkomende maatregel is de ondertoezichtstelling (OTS). Op dit terrein werken de Raden
voor de Kinderbescherming, de (gezins)voogden, de kinderrechter en instellingen voor zeer
intensieve behandeling.
- De jeugd geestelijke gezondheidszorg heeft te maken met de jeugdpsychiatrie en dat is het werkterrein van de jeugd GGZ (geestelijke gezondheidszorg). De naast Kompaan gelegen Markstroom
is hier een onderdeel van.
- De jeugdgezondheidszorg heeft als belangrijk doel het voorkomen dat de gezondheid in gevaar
komt en het bevorderen van de gezondheid. Dat is het werk van de schoolartsen van de GGD’s
(gemeenschappelijke gezondheidsdiensten) en de consultatiebureaus, die in Tilburg onderdeel
zijn van de thuiszorgorganisatie Thebe.
- Pedagogische preventie en opvoedingsondersteuning zijn taken van de thuiszorgorganisatie
Thebe. Samen met andere organisaties vorm Thebe het Loket Vroeghulp Kind en Jeugd. Dit biedt
ondersteuning als een kind te maken heeft met een (dreigende) achterstand in de ontwikkeling.
- Het Algemeen Meldpunt voor Kindermishandeling (AMK) is een onderdeel van Bureau Jeugdzorg.
In Brabant zijn vestigingen in Breda en Helmond. Het meldpunt is voor iedereen die zich zorgen
maakt over kinderen in zijn of haar omgeving en denkt aan kindermishandeling.
- Het jeugdwelzijnswerk, het jongerenwerk, richt zich op het versterken van de sociaal-culturele
positie en de mogelijkheden van jeugdigen. Preventie en signaleren zijn belangrijke doelen.
Vanaf 2005 is het jongerenwerk in Tilburg een onderdeel van de welzijnsorganisatie De Twern.
- Het schoolmaatschappelijk werk wil problemen vroegtijdig signaleren en aanpakken. Het vervult
een brugfunctie tussen kind, ouders, school en (jeugd)zorginstellingen. In Midden-Brabant is dit
werk sinds de Wet op de jeugdzorg door Bureau Jeugdzorg overgedragen aan het Instituut voor
Maatschappelijk Werk.
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Gebruik van video-opnames bij hulp in het gezin

Literatuur
Algemeen
Gorisse, C. (hoofdredactie), Tilburg, stad met een
levend verleden. (Tilburg 2001)
Doremalen, H. van, Als een feniks uit zijn as
1945-2000
Oord, A. van den, Een industriële samenleving
1780-1945
Heijden, C. van der, Ach lieve tijd deel 11.
(Zwolle 1994)

Pleegzorg
Portengen, R., Dichter bij huis. Netwerkpleegzorg in
Nederland. (Utrecht 2002)
Voorziening Voor Pleegzorg Midden-Brabant. (1997)
Kleuterheil
Gooijer, B. de, Het kostbare kind: duur en dierbaar.
(2001)
Hengeveld, B., Het Medisch Kleuterdagverblijf. (1977)

Kemmeren, T., Huismeesters van het sociale.
(Tilburg 1995)

Keyzer, J., Kleuterdagverblijven in Nederland. (1960)

Matthijs M. en M. Vincken, De zorg voor de jeugd.
(Utrecht 1997)

Het kleuterdagverblijf, verzameling artikelen,
(ca. 1950)

Peeters, R. en E. Schilders, Katholiek Tilburg in beeld.
(Tilburg 1990)

60 jaar Medisch Kleuterdagverblijf Kleuterheil, diverse
samenstellers. (Kleuterheil 1993)

Put. C. van de, Volksleven in Tilburg rond 1900.
(Assen 1971)

Kompaan
Nota van uitgangspunten voor een organisatie voor
jeugdwelzijn en jeugdzorg in Midden-Brabant. (1994)

Diverse statuten, nota’s, jaarverslagen, personeelsbladen, brochures en overige publicaties van
Kompaan en rechtsvoorgangers.

Kompaan, de uitdaging aangegaan. (1996).

Sint Josephhuis Sint Anna of Kinderhuis Maria Goretti
De dienares Gods Moeder Maria Teresa van de Heilige
Sint Joseph, autobiographie. (jaartal onbekend)
Regelen voor de opvoeding der kinderen in de
St. Josephshuizen. (jaartal onbekend)
Een rondgang door het Sint Josephshuis Sint Anna
(ca. 1920)
Huize Nazareth
Andriessen, frater Gondulfus, Huize Nazareth, gesticht der Vereeniging "Liefdewerk voor
Kinderbescherming" voor voogdij-jongens. (1919)
Huize Nazareth, internaat voor jongens, brochure
50-jarig bestaan. (1966)
Mols, frater Reinardus, Huize Nazareth, van voogdijinternaat naar orthopedagogisch instituut. (1972)
Schouten Balduïnus frater, Het werk van Huize
Nazareth, 25-jarig bestaan. (1941)
Schouten Balduïnus frater, Drie artikelen uit de
richtlijnen over Huize Nazareth. (jaartal onbekend)
Sociaal Agogische Samenwerking Tilburg SAST
Integratienota SAST. (1977)
Boddaert
Dijk, C. van (redactie), Boddaert 100 jaar. (Amsterdam
2003)
Stegeren, T. van, De freule moest eens weten …
75 jaar Boddaertcentra (1978)
MAAT
Snijders, J. (redactie), In Holland staat een huis.
Twaalfeneenhalf jaar kleinschalige opvang van ama’s.
(Amsterdam 2004)

14

Kompaan
jeugdhulpverlening vanaf 1996

Kompaan

jeugdhulpverlening vanaf 1996

Het ontstaan van Kompaan is een logisch gevolg van het beleid van de overheid en de Wet op de jeugdhulpverlening
die in 1992 van kracht werd. Afstemming en samenwerking waren belangrijke doelen van deze nieuwe wet. De wet
stimuleerde schaalvergroting, maar de hulp moest op maat worden geboden. Een andere ontwikkeling was functieverbreding door de oprichting van multifunctionele organisaties (MFO’s) of trajectorganisaties. De in het verleden in
aparte organisaties gescheiden sectoren van ambulante hulpverlening, dagbehandeling en residentiële hulpverlening
werden geïntegreerd tot op elkaar aansluitende werkvormen. Zo ontstond een grote organisatie met een breed aanbod.

Veel functies in huis
Drie instellingen op het terrein van jeugdwelzijn, jeugdhulpverlening en jeugdgezondheidszorg tekenden in mei 1993 een intentieverklaring om te streven naar
een samenwerkingsverband. De Stichting Sociaal Agogische Samenwerking
Tilburg (SAST), de Stichting Jeugdhulpverlening en Jeugdgezondheidszorg
Brabant (SJJB) en de Stichting Jeugd en Jongerenwerk Tilburg (SJJT). De belangen
van die drie organisaties lagen zo dicht bij elkaar, dat ze besloten om de
toekomst samen tegemoet te gaan. Een jaar later vormden op 4 mei 1994 de drie
besturen een personele unie. Het directieberaad bestond uit de directeuren van
de instellingen: Hein Abbing van de SAST werd directeur algemene zaken, Joss
Boukens van de SJJT werd directeur vrij toegankelijk aanbod en Peter Nouwens
van de SJJB werd directeur niet vrij toegankelijk aanbod. Voor dat laatste had de
cliënt een indicatie nodig. De samenwerking moest leiden tot inhoudelijke meerwaarde: een kwalitatief beter aanbod, een groter bereik, verdere differentiatie en
versterking van de samenhang. Daarnaast moesten de middelen doelmatiger en
efficiënter worden gebruikt. Op de derde plaats zou samenwerking de strategische positie versterken en de continuïteit en zekerheid bevorderen. Een belangrijke overeenkomst tussen de drie partijen was de over-tuiging dat ouders
medeverantwoordelijk zijn en blijven voor het behandelproces. Ouders werden
betrokken bij de behandeling en men wilde opvoedingsondersteunend zijn in
plaats van vervangend.
De drie instellingen besloten om te fuseren en op 29 december 1995 ondertekenden ze de fusieacte. Bij de inrichting van de organisatie waren de behoeften en
wensen van jongeren en hun ouders of verzorgers bepalend. Het motto was:
grootschalig organiseren en kleinschalig uitvoeren. Het hulpaanbod van de
nieuwe organisatie moest een activerend aanbod zijn: opvoedingsondersteunend,
cliëntgericht, dicht bij de hulpvraag, bereikbaar en toegankelijk. Daarnaast waren
versterking van preventie en ambulante hulp belangrijk. Er kwam een breed
aanbod gericht op (combinaties van) vraagstukken van sociaal-pedagogische,
didactische, psychische, psychiatrische, medische en materiele aard. De multifunctionele organisatie had diverse functies in huis: preventie, onderwijs,
hulpverlening, jeugd- en jongerenwerk. Men wilde samenwerking met andere
sectoren en flexibel en innovatief inspelen op nieuwe ontwikkelingen in de
vraag.
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Krachtig mengsel
De praktijk binnen de nieuwe organisatie zal antwoorden moeten geven op vragen
en problemen die zich op dat moment zullen aandienen en waar vanachter de
tekentafel geen rekening mee is gehouden. Wij gaan ervan uit dat de nieuwe
Elk jaar is er bij Kompaan in Goirle een feest voor
de jeugd.

organisatie in potentie een krachtig mengsel vormt, met ingrediënten als schaalgrootte, een breed spectrum aan specialisaties en innovatief vermogen. Maar niet
alle mogelijkheden van dat mengsel zijn vooraf te voorzien en te berekenen.
In deze vorm van samenwerking moet je ook een beetje geloven.
Uit: nota van uitgangspunten
Kompaan
com panis = met wie men het brood deelt.
Voor de naam Kompaan is gekozen vanwege associaties met bondgenootschap,
solidariteit, dingen gezamenlijk doen, maatjes, vrienden, makkers, metgezel,
kameraden. Daarbij is gedacht aan de omgang met de cliënten maar ook tussen
medewerkers onderling en met collega’s in het werkveld.
School: een belangrijke peiler van de behandeling
School was en is een belangrijk element bij de behandeling van de jeugd.
Kleuterheil en Godelieve hadden een eigen school en beiden kwamen samen in
De Boschkens. Op 1 augustus 2004 vormde De Boschkens samen met de
Openluchtschool San Domenico Savio de scholengemeenschap De Keyzer: een
scholengemeenschap voor langdurig zieke kinderen en voor kinderen met een
gedragsmatige, sociaal emotionele of psychiatrische problematiek.
De school ligt naast Kompaan en veel leerlingen komen van de Dagbehandeling
0-7 jaar of de Dag-en-nachtbehandeling 0-15 jaar van Kompaan of van het naastgelegen Markstroom, een centrum voor jeugdpsychiatrie. Bij elk kind wat naar
De Keyzer komt, wordt gekeken welke groep het beste aansluit bij de hulpvraag,
het niveau van de leerling en hoeveel onderwijstijd de leerling aankan. De school
heeft verschillende afdelingen: onderbouw (drie kleuterklassen en speelleerklas),
middenbouw (zeven groepen) bovenbouw (negen groepen) en voorgezet speciaal
onderwijs (vijf groepen). Er is plaats voor zo’n 300 kinderen en er werken ruim
100 medewerkers.
In het hulpverleningsplan van een kind staan aandachtpunten voor school en er is
veel contact tussen school en groepsleiding. Behandeling en onderwijsaanbod worden op elkaar afgestemd. Als in het behandelplan bijvoorbeeld staat aangegeven
dat het voor het kind belangrijk is om succeservaringen op te doen om weer
(zelf )vertrouwen te krijgen, is dit ook een belangrijk item in de aanpak op school.
Het is belangrijk om door middel van onderzoek snel zicht te krijgen op het niveau
van het kind, zodat het niet wordt overvraagd en ook op school in brede zin
succeservaringen op kan doen.
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JAC Tilburg en SJJT
Een van de drie organisaties waaruit Kompaan ontstond was de Stichting Jeugden Jongerenwerk Tilburg (SJJT). De voorgeschiedenis van het SJJT in een notendop:
In Tilburg ontstond midden jaren zeventig een Jongeren Advies Centrum (JAC) met
een sterke band met de krakersbeweging. Democratie stond bij het JAC hoog in het
vaandel. De medewerkers streden voor de rechten van de jongeren in het algemeen
en de Belangenvereniging Minderjarigen (BM), ontstaan vanuit het JAC, kwam
speciaal op voor jongeren in internaten zoals het kinderhuis Maria Goretti. Ook
hielp het JAC meisjes die ongewenst zwanger waren en dienstweigeraars. Daarnaast had het JAC als doel jongeren te informeren over hun rechten, bijvoorbeeld
bij echtscheiding van de ouders. Verder gaf het JAC voorlichting op scholen over
seksualiteit en drugs.
Rond 1984 ontstond vanuit het JAC de Stichting Maatschappelijke Hulp aan
Jongeren. Een taak naast het JAC-werk was drughulpverlening. In 1989 werd de
drughulpverlening afgesplitst en het werd een taak van het Consultatiebureau voor
Alcohol en Drugs, het latere Kentron. De Stichting Maatschappelijke Hulp werd
vervolgens samengevoegd met diverse organisaties voor het jongerenwerk en zo
ontstond de SJJT. Tot het ontstaan van de SJJT was het jongerenwerk versnipperd
over verschillende wijkgebonden organisaties.
Het doel van de SJJT zoals omschreven in de statuten luidde: ‘Bevorderen van het
welzijn van jeugd en jongeren, direct dan wel in de voorwaardenscheppende zin,
door het uitvoeren dan wel doen uitvoeren van activiteiten op het gebied van maatschappelijke hulp- en dienstverlening, sociaal-culturele activiteiten, belangenbehartiging, vorming, educatie en recreatie en al hetgeen in de ruimste zin
daarmee verband houdt ten behoeve van individuele jongeren dan wel groepen
jongeren, waarbij bijzondere aandacht uitgaat naar die categorieën jongeren
waarbij in economische, sociale, sociaal-culturele en/of educatieve zin sprake is
van maatschappelijke achterstelling.’
De SJJT had twee poten: de vrijwillige hulpverlening en het jongerenwerk. Er was
ook een nauwe band met de al voor het ontstaan van de SJJT bestaande Stichting
Jongerenhuisvesting Tilburg (SJHT). Deze organisatie bemiddelde tussen de
krakersbeweging en de Gemeente Tilburg. De gemeente kocht een gekraakt pand,
knapte het op en bestemde het voor kamerverhuur. De SJHT inde de huren en deed
het onderhoud waarbij het klussenbedrijf van het JAC werd ingezet.
De beginperiode van de SJJT was een tijd met grote jeugdwerkloosheid en arbeidshulpverlening was dan ook een belangrijke taak van de SJJT. Een tweede taak was
het schoolmaatschappelijk werk dat in Tilburg op alle scholen voor voortgezet
onderwijs aanwezig was. Ook de kindertelefoon en het Jongereninformatiepunt
waren een onderdeel van de SJJT.
Het Marietje-Kessels project, ontstaan in 1990, is een succesvol SJJT-product dat
ook in andere plaatsen in Nederland is opgezet. Het doel van het project, genoemd
naar een jong Tilburgs meisje dat in 1900 is misbruikt en vermoord, is het
vergroten van de weerbaarheid van jonge kinderen om misbruik en mishandeling te
voorkomen. In deze serie lessen voor de hoogste groepen van de basisschool gaat
het bijvoorbeeld over pesten, bang zijn, hulp vragen en uitdrukken wat je voelt.
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Een herkenbare toegang tot de hulp
Op maandag 20 april 1998 opende een Bureau Jeugdzorg in de Alleenhoudersstraat in Tilburg, en in Waalwijk kwam een bureau aan de Mr. Van Coothstraat.
In Midden-Brabant was Bureau Jeugdzorg aanvankelijk een samenwerking van
Kompaan, Stichting Jeugdzorg en Stichting Maas en Leye. Bij Bureau Jeugzorg
kunnen jeugdigen, ouders en opvoeders terecht met vragen over opvoeding en
opgroeien. Het is een eerste aanspreekpunt bij problemen.
Vervolgens ging het rijk aan de slag met het maken van een nieuwe wet: de Wet
op de jeugdzorg moest de Wet op de jeugdhulpverlening gaan vervangen.
Een uitgangspunt van deze wet is dat er per provincie een onafhankelijk Bureau
Jeugdzorg is als toegang naar de jeugdhulpverlening, jeugdbescherming, Jeugd
GGZ, zorg voor jeugd met een licht verstandelijke handicap en de justitiële jeugdinrichtingen. De overheid wil een scheiding tussen vraag en aanbod om het
cliëntgericht werken van de instellingen te bevorderen. De fusie lag nog vers in
het geheugen toen vooruitlopend op de nieuwe wet op 1 januari 2001 de organisatie veranderde en Kompaan opsplitste in: Bureau Jeugdzorg/Jongerenwerk en
Kompaan. Facet werd opgericht om voor de organisaties de ondersteunende diensten te verzorgen. Bureau Jeugdzorg en het Jongerenwerk bleven nog even bij
elkaar. In 2003 fuseerde Bureau Jeugdzorg Midden-Brabant met andere bureaus in
Noord-Brabant tot een provinciaal Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. Het jongerenwerk, een gemeentelijke taak, werd toen een onderdeel van de Tilburgse
welzijnsorganisatie De Twern.
Bureau Jeugdzorg bood veel ambulante hulp maar in de nieuwe Wet op de jeugdzorg is de taak veranderd; het schoolmaatschappelijk werk ging over naar het
Instituut voor Maatschappelijk Werk en de opvoedingsondersteuning is nu een
taak van de thuiszorgorganisatie Thebe. Het Bureau Jeugdzorg nieuwe stijl zorgt
nog voor de indicaties voor de hulp en voor het casemanagement.

-

-

Dicht bij de vraag en activeren
Op basis van de landelijke nota Regie in de Jeugdzorg uit 1994 ontwikkelden
Bureau Jeugdzorg, GGZ Midden Brabant, GGD, de Raad voor de
Kinderbescherming en Kompaan in samenwerking met de financiers en de overheden een regiovisie. De partijen geven daarmee uiting aan hun gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor het realiseren van een integraal aanbod dat antwoord
geeft op hulpvragen van jeugdigen en hun opvoeders in Midden-Brabant.
In het beleid van Kompaan staan de volgende uitgangspunten centraal:
De hulpverleners sluiten zo goed mogelijk aan bij de aanwezige krachten en
kwaliteiten van de jeugdige en het gezin.
Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding en de verzorging van
hun kind. De hulp is aanvullend op de zorg van ouders en andere belangrijke
personen in de omgeving en op de algemene voorzieningen zoals het onderwijs
en de gezondheidszorg.
De hulpvraag van de jeugdige en de ouder staat centraal en beiden hebben een
actieve rol bij het opstellen en uitvoeren van het hulpverleningsplan.
Een jeugdige kan het best opgroeien bij zijn ouders. Dat is vastgelegd in het
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Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Waar het kan, bieden we
daarom begeleiding bij het gezin thuis, tenzij de veiligheid en een gezonde
ontwikkeling in het gevaar zijn. De hulpverlening is zoveel mogelijk gericht op
de eigen leefomgeving (thuis, school en buurt), zo mogelijk ook wanneer er
sprake is van uithuisplaatsing.
- De hulpverlening is zo kort en licht als mogelijk en zo lang en intensief als
nodig is.
Systeemgericht werken en loyaliteit
Veel van de hulp van Kompaan is gebaseerd op de systeemtheorie. In deze visie
ontstaan problemen niet door het gedrag van één afzonderlijke persoon, maar juist
door de samenhang en de continue interactie tussen de personen in het gezin
onderling en met personen uit de omgeving bijvoorbeeld familie of school. Ook al
ligt een deel van de problematiek bij de jeugdige, dan nog moet de hulpverlener
aandacht besteden aan de invloed van de gezinsleden en andere belangrijke
personen in de omgeving. Door hun gedrag kunnen zij het probleem van de
jeugdige versterken of verzwakken.
Daarnaast is er in de hulp veel aandacht voor loyaliteit. Een kind maakt zich de
gewoontes van denken, kijken en handelen van zijn gezin eigen. Deze bepalen in
hoge mate de identiteit van een kind; deze gewoontes zijn een deel van zijn zelf
geworden en bepalen zodoende ook zijn gedrag buiten het gezin. Het zijn onzichtbare banden, loyaliteiten die hem met zijn gezin blijven verbinden. Wanneer

Dag-en-nachtbehandeling 0-15 jaar

bijvoorbeeld een meisje in een groep zeer hulpvaardig is en de taken van andere
jongeren overneemt, toont zij hiermee de gewoontes van haar gezin van afkomst
maar ook houdt zij op die manier de band met dat gezin levendig door trouw te
blijven aan deze gezinsregel.
Project Omgangsbegeleiding
Dit project biedt begeleiding aan ouders en kind bij conflicten over de omgang
met de kinderen bij echtscheiding. Kind en ouder kunnen elkaar onder begeleiding
ontmoeten bij Kompaan in Goirle. Omgangsbegeleiding is tot stand gekomen in
samenwerking met de Raad voor de Kinderbescherming, de provincie NoordBrabant, de gemeente Tilburg en Stichting ZorgSaam. Vanaf 1 september 2006
hoort ambulante omgangsbegeleiding tot het reguliere aanbod van Kompaan en is

Naar de bus

de drie jaar durende projectperiode afgerond.

Dagbehandeling 0-7 jaar
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De Architecten Werkgroep uit Tilburg ontwierp de
nieuwbouw van Kompaan in Goirle.

Het hulpaanbod van Kompaan
Iedere jeugdige en elk gezin heeft een eigen verhaal, een eigen achtergrond en
problematiek. Er is dan ook geen standaardbehandeling. Voor iedere cliënt wordt
die combinatie van hulpvormen gezocht, die het best aansluit bij de mogelijkheden van de jeugdige en de ouders of opvoeders. Daartoe is in 2001 het hulpaanbod van Kompaan opgesplitst in een aantal onderdelen: de modulen. Door
deze onderdelen in verschillende verhoudingen met elkaar te combineren,
ontstaat een individueel aanbod dat aansluit bij de hulpvraag.
De hulp is onder te verdelen in drie categorieën: verblijf, jeugdhulp en verblijfsdiagnostiek en observatie. Van verblijf is sprake als een kind overdag of 24-uur
per dag in één van de groepen of pleeggezinnen van Kompaan verblijft. Het
verblijf in de groep kan afhankelijk van de hulpvraag worden aangevuld met
specifieke (para)medische of therapeutische hulp zoals: medische consultatie of
behandeling; onderzoek; fysiotherapie; logopedie; spelobservatie en speltherapie.
Daarnaast is er jeugdhulp die vaak in het gezin wordt gegeven bijvoorbeeld om
uithuisplaatsing te voorkomen of de terugkeer naar huis te bespoedigen en goed
te laten verlopen. Verblijfsdiagnostiek en observatie zijn bedoeld om de
problematiek te verduidelijken om zo een juiste behandeling te kiezen.
De toegang tot de hulp van Kompaan gaat via Bureau Jeugdzorg. Als er problemen zijn rondom de opvoeding of de ontwikkeling, dan kunnen mensen daar in
eerste instantie terecht. Als de problemen dermate complex zijn dat intensieve
hulp of behandeling nodig is, kan Bureau Jeugdzorg een indicatie geven voor de
hulp van een zorgaanbieder zoals Kompaan. Op basis van de indicatie maakt een
behandelcoördinator van Kompaan in nauw overleg met de cliënt een hulpverleningsplan wat medewerkers vanuit diverse disciplines vertalen in concrete
behandeldoelen. Regelmatig worden deze plannen besproken met de
betrokkenen en bijgesteld. De ouders spelen een grote en een onmisbare rol bij
een voorspoedig verloop van de behandeling van hun kind. Bij de hulpverlening
is sprake van een gedeelde zorg waarbij de ouders, als het kan, verantwoordelijk
blijven. De hulpverlening is erop gericht om de eigen mogelijkheden van de
ouders te versterken. Bij Kompaan krijgt dit in de praktijk vorm door bijvoor21
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beeld verblijf in een groep te combineren met Praktisch Pedagogische Thuisbegeleiding waarbij een pedagogisch medewerker uit de groep van het kind in
het gezin komt om bij de opvoeding te begeleiden.
Nu volgt een korte beschrijving van alle hulpvormen van Kompaan, de locaties
en het aantal plaatsen op de datum 31 december 2004. Achtereenvolgens:
ambulante hulp, pleegzorg, dagbehandeling, dag-en-nachtbehandeling en MAAT
(opvang en begeleiding alleenstaande minderjarige asielzoekers).

Video-opnames in het gezin worden gebruikt om de
communicatie tussen ouder en kind te verbeteren.

In 2004 werkte Kompaan in 194 gezinnen met
Videohometraining en Intensief Orthopedagogische
Gezinsbegeleiding.

Ambulante hulp
De snelle groei van ambulante hulp is een gevolg van het beleid vanaf de jaren
negentig om de hulp zo kort mogelijk en zo licht mogelijk te laten zijn en zo
dicht mogelijk bij huis plaats te laten vinden. Als er problemen in het gezin zijn,
wordt meestal eerst gekeken of ambulante hulp een oplossing kan bieden.
Kompaan kent de volgende vormen van ambulante hulp:
Video Hometraining en Intensief Orthopedagogische Gezinsbehandeling
Bij de Videohometraining maakt de hulpverlener in het gezin opnames van
dagelijkse situaties zoals spelen en eten. Door deze beelden samen te bekijken en
te bespreken, leren de ouders wat bouwstenen zijn van een goede communicatie
met hun kind. De nadruk ligt op positieve interactie en het uitbouwen van wat
goed gaat.
Het doel van Intensief Orthopedagogische Gezinsbegegeleiding is uithuisplaatsing te voorkomen. De begeleiding is intensief en duurt circa zes tot negen
maanden; de begeleider komt meestal twee keer per week in het gezin. De duur
en de frequentie van de bezoeken wordt aangepast aan de hulpvraag. De hulpverlener begeleidt ouders bij de omgang met hun kind en bij de opvoeding maar
de hulp is tevens gericht op andere zaken zoals de huishouding of de financiën.
Er wordt aangesloten bij de aanwezige krachten in het gezin en als hulpmiddelen kunnen video of spellen worden gebruikt. Een voorwaarde voor deze vorm
van begeleiding is, dat de ouders en de jeugdige meewerken en de veiligheid van
de jeugdige niet bedreigd wordt.
Kortdurende Intensieve Gezinsbegeleiding en Crisisinterventie In Gezinnen
Deze twee hulpvormen worden ingezet als er sprake is van een crisissituatie.
In gezinnen waarin de Crisisinterventie In Gezinnen (CIG) wordt ingezet, is altijd
sprake van een dreigende uithuisplaatsing van één of meerdere kinderen. Een
gezinswerker probeert in vier weken de crisis voor alle partijen zodanig
beheersbaar te maken dat een uithuisplaatsing voorkomen wordt. Vaak kunnen
de gezinnen na de inzet van de CIG zelfstandig verder, soms is nabegeleiding of
een andere vorm van (intensieve) ambulante hulp nodig.
Een gezinswerker van de Kortdurende Intensieve Gezinsbegeleiding (KIG) wordt
ingezet op het moment dat een jeugdige in één van de crisisopvangplaatsen van
Kompaan wordt geplaatst. De gezinswerker regelt binnen vijf werkdagen na
opname een intakegesprek waarvoor de ouders en de jeugdige van 12 jaar en
ouder worden uitgenodigd. De gezinswerker gaat na in hoeverre het contact
tussen de ouders en de jeugdige nog te herstellen is, en begeleidt hen hierbij.
Is thuis gaan wonen op korte termijn niet meer mogelijk, dan wordt gezocht
22

naar een passende vervolgplaats voor de jeugdige.
Hulpverlening na seksueel misbruik
Seksueel misbruik is een traumatiserende gebeurtenis en kan ernstige emotionele problemen veroorzaken. De individuele hulp is erop gericht om problemen
hanteerbaar of draaglijk te maken of te voorkomen. Er is vooral aandacht voor
de gevolgen van het misbruik die het leven van het slachtoffer ernstig dreigen
te ontregelen. Jeugdigen die te maken hebben gehad met seksueel misbruik en
daarvan aangifte willen doen bij de politie, krijgen informatie over de procesgang
en zij krijgen ondersteuning bij de aangifte en het proces en bij het indienen van
een schadeclaim.
Naast de individuele hulp is er een verwerkingsgroep voor seksueel misbruikte
meiden. Het bespreken van de ervaringen met seksueel misbruik met lotgenoten
kan de slachtoffers uit hun isolement halen doordat ze herkenning en steun
ervaren van leeftijdsgenoten die hetzelfde hebben meegemaakt.
Begeleid Zelfstandig Wonen en Vertrektraining
Begeleid Zelfstandig wonen is begeleiding van jongeren vanaf 16 jaar die
zelfstandige woonruimte hebben en ondersteuning nodig hebben bij een aantal
praktische en sociaal-emotionele vaardigheden. De eigen mogelijkheden van de
jongeren worden benadrukt en daarbij wordt een beroep gedaan op de eigen
verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid.
Bij Vertrektraining is de begeleiding bestemd voor jongeren die bijvoorbeeld thuis
of uit de hulpverlening moeten vertrekken en extra steun nodig hebben om zelfstandig te gaan wonen. De begeleiding is gericht op zaken zoals het zoeken van
woonruimte, werk of het leggen van contacten.
Pleegzorg
Als ambulante hulp niet voldoende is en kinderen door problemen in het gezin
(tijdelijk) niet thuis kunnen wonen, komt pleegzorg meestal als eerste in aanmerking. Verblijf bij Kompaan is alleen wenselijk als het kind problemen heeft
waarvoor intensieve behandeling nodig is.
Dat pleegzorg maatwerk is, blijkt uit de grote hoeveelheid varianten die er
binnen Kompaan zijn: crisisopvang, kort verblijf, langdurig verblijf en weekenden vakantieopvang. Daarnaast was het mogelijk om met extra middelen verkregen van de provincie Noord-Brabant in het kader van het project versterking
pleegzorg, diverse nieuwe vormen te ontwikkelen zoals dagpleegzorg, overbruggingsopvang, pleegzorg voor moslims en pleegzorg voor jeugdigen met een
licht verstandelijke beperking. De laatste jaren worden enkele pleegouders
betaald die een pleegkind opnemen die veel aandacht of zorg nodig heeft,
bijvoorbeeld door een licht verstandelijke beperking, en daardoor moeilijk
plaatsbaar is. Het doel is om opname in een internaat te voorkomen.
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De ruim 400 medewerkers van Kompaan dragen bij aan de hulp
aan jeugdigen en hun gezin. Direct in de hulpverlening en zorg of
indirect bij de ondersteunende diensten: facilitaire dienst,
secretariaat, personeel en organisatie, inhoudelijke ondersteuning,
administratie en automatisering.
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Pleegzorg Kompaan heeft 303 plaatsen
voor pleegkinderen.

Kinderen leren zichzelf te uiten door te voelen en te
werken met vervormbaar materiaal.

In eerste instantie wordt voor een kind een plaats gezocht in het netwerk van
het kind, bijvoorbeeld bij familie of kennissen. Zo blijft het kind in de vertrouwde
omgeving en kan de band met thuis beter bewaard blijven waardoor terugkeer
naar huis soepeler kan verlopen. Lukt dat niet, of is het beter dat een kind uit de
eigen omgeving gaat, dan gaat het kind naar onbekende pleegouders.
Pleegouders ontvangen een vergoeding en worden begeleid door Kompaan.
Het uitgangspunt is dat indien mogelijk pleegouders, familie en mensen uit het
netwerk een actieve rol hebben en samenwerken in het belang van het kind. De
pleegzorgwerker begeleidt daarbij.
Dagbehandeling 0-7 jaar, voorheen Kleuterheil
Medisch Kleuterdagverblijf Kleuterheil; in Goirle een naam die voor veel MiddenBrabanders herkenbaar is, maar die de lading niet langer meer dekte. Daarom
werd in 2001 bij de organisatiewijziging van Kompaan met enige weemoed afscheid genomen van deze naam. Daarmee was Dagbehandeling 0-7 jaar geboren.
Op 31 maart 1998 opende Kompaan een dependance in Waalwijk (Mikado) met
28 plaatsen. Inmiddels is mede onder invloed van de opkomst van de ambulante
hulp, de vraag naar dagbehandeling zodanig teruggelopen dat Mikado in 2004 is
gesloten.
Voor kinderen in deze leeftijdsfase is kenmerkend dat verschillende aspecten van
de ontwikkeling nauw met elkaar verbonden zijn en elkaar voortdurend
beïnvloeden. Dit zijn bijvoorbeeld motorische, psychologische, sociaal-emotionele
en cognitieve aspecten. Verstoringen in de ontwikkeling in deze fase worden dan
ook in hun samenhang bekeken en benaderd. Bij de dagbehandeling kunnen
kinderen worden opgenomen die extra medische of verpleegkundige zorg nodig
hebben en kinderen met emotionele of gedragsproblemen of een vertraagde of
verstoorde ontwikkeling.
De dagbehandeling heeft drie peilers: de behandeling in de groep, gezinsbegeleiding en de school voor speciaal onderwijs De Keyzer. Het kind komt in die
groep die het best bij zijn leeftijd, karakter, ontwikkeling en hulpvraag past. Er
zijn drie groepstypen met elk een eigen benadering. Bij kinderen met een
emotionele problematiek staan ordening en invoelbaarheid centraal. Uitlokking
en geborgenheid zijn uitgangspunten in de groepen voor kinderen met een
contactproblematiek. Het derde groepstype biedt structuur en veiligheid aan
kinderen met een gedragsproblematiek.
Vooral voor jonge kinderen is het belangrijk dat de ruimte en de mensen om
hen heen zekerheid en vertrouwen bieden. Kompaan probeert dat te bereiken
door kleine overzichtelijke behandelgroepen met ongeveer acht kinderen en
twee pedagogisch medewerkers. Elke groep heeft een eigen woon- en speelruimte en de kinderen hebben zoveel mogelijk hetzelfde dagpatroon als iedere
peuter en kleuter. Dat betekent dat zij op gebruikelijke tijden eten, drinken,
slapen, eventueel naar school gaan en vooral veel spelen. Spelen is heel
belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Tijdens het spel zijn kinderen
zichzelf, hebben ze contact met leeftijdsgenootjes, uiten ze hun emoties en
ontdekken ze de wereld om hen heen.
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De tweede peiler van de behandeling is de thuisbegeleiding. De laatste jaren is er
de Praktisch Pedagogische Thuisbegeleiding en komt de pedagogisch medewerker
in het gezin om de ouders te begeleiding bij de opvoeding. De pedagogisch
medewerker geeft concrete en praktische ondersteuning bij de opvoeding. Dat
kan bijvoorbeeld betrekking hebben op eetproblemen, grenzen stellen, geborgenheid of structuur bieden of het bevorderen van de ontwikkeling door spel. Er
wordt gezocht naar manieren waarop ouders in hun opvoedende handelen beter
kunnen aansluiten bij het kind.
Tot slot is het onderwijs geïntegreerd in de behandeling. De kinderen kunnen
naar school bij de achter Kompaan gelegen scholengemeenschap voor speciaal
onderwijs De Keyzer (zie blz. 17).

-

-

-

Dagbehandeling 6-18 jaar, voorheen Boddaert
De wortels van Dagbehandeling 6-18 jaar liggen bij de kindertehuizen Maria
Goretti en Huize Nazareth. In Tilburg zijn drie dagcentra voor kinderen van 6-12
jaar en één voor jongeren van 13-18 jaar. Om de hulp dichter bij huis te brengen
opende in 1998 in Waalwijk een centrum voor een groep 6-12 jarigen. In elke
groep is plaats voor acht kinderen. Bij de jeugdigen is sprake van gedrags- en/of
ontwikkelingsproblemen, vaak in combinatie met een problematische
opvoedingssituatie. Door middel van dagbehandeling wordt eraan gewerkt de
problemen te verminderen of op te lossen. De maatschappelijk werker onderhoudt de contacten met de ouders over bijvoorbeeld de doelen van de hulpverlening, en de pedagogisch medewerker begeleidt de kinderen in de groep en
geeft praktische ondersteuning bij het realiseren van de doelen. De gastvrouw
zorg voor het eten, doet huishoudelijk werk en helpt met de kinderen.
Belangrijke onderdelen van de behandeling in de groep zijn het bieden van
structuur, leren omgaan met leeftijdsgenoten en leren voor jezelf op te komen.
Dit gebeurt door het aanbieden van spel en activiteiten binnen een vast programma. Bij deze activiteiten oefent de jeugdige vaardigheden die het nog niet
zo goed beheerst. Als het goed gaat, mag het kind als beloning een speciale
activiteit kiezen. Door positieve aandacht leert de jeugdige nieuwe vaardigheden
en gedrag. Aanvullend kunnen er nog andere manieren van werken worden
ingezet zoals:
De rem-wegtraining, waardoor een druk kind zichzelf leert te stoppen. De jeugdige leert eerst goed kijken, luisteren en denken, voordat het iets doet. De ouders
leren hoe ze hun kind in de thuissituatie kunnen helpen.
Het maken van video-opnames in het gezin of in de groep met als doel de
communicatie te verbeteren. Met behulp van de opnames wordt gekeken naar de
sterke kanten in de omgang met elkaar.
Begeleiding door de pedagogisch medewerker in de thuissituatie bij jongere
jeugd.
Oudertraining om de opvoedingsvaardigheden te vergroten.
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Dagbehandeling 0-7 jaar heeft 59 plaatsen verdeeld over
7 groepen aan de Rillaersebaan 75 in Goirle.

Opening dagbehandeling Energieplein in 2003.

Dagbehandeling 6-18 jaar heeft 34 plaatsen in Tilburg:
Energieplein 10, Professor Dondersstraat 19,
Biervlietplein 31, Luchthavenlaan 77 en 9 plaatsen in
Waalwijk aan het Max Regerpark 61
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Weekoverzicht van de individuele activiteiten van de
jeugd van de Dag-en-nachtbehandeling 0-15 jaar

Dag-en-nachtbehandeling 0-15 jaar heeft 49 plaatsen
verdeeld over 6 groepen aan de Rillaersebaan 75
in Goirle en één behandelplek binnen een gezinshuis
in Tilburg.

Dag-en-nachtbehandeling 0-15 jaar, voorheen Sint Godelieve
In 2001 veranderde de naam Sint Godelieve in Dag-en-nachtbehandeling 0-15
jaar. De reden hiervoor was, dat door alle veranderingen in de doelgroep en de
werkwijze de naam niet meer passend was voor de hulpverleningsvorm. De
problematiek is namelijk veel breder dan alleen medisch. De problemen van de
jeugdigen en hun ouders zijn heel divers en kunnen zowel kind- als gezinsfactoren betreffen. De overeenkomst is dat een tijdelijk verblijf buiten het gezin
het beste is voor de ontwikkeling van de jeugdige. Het kan de spanning doorbereken, rust bieden en leiden tot herstel van het evenwicht.
Binnen de Dag-en-nachtbehandeling 0-15 jaar wordt begeleiding, ondersteuning,
hulp en behandeling geboden aan jeugdigen en hun gezinnen met complexe opgroei- en opvoedingsvragen. De totale behandeling wordt sterk gevormd vanuit
de systeemtheoretische visie, waarin alle aspecten worden meegenomen die
mogelijkerwijs van invloed kunnen zijn op het functioneren in het leven van
alledag. Vanuit dit brede kader worden vele denkmodellen en methodieken
gehanteerd, in antwoord op de verschillende hulpvragen (medisch, gedragstherapeutisch, psychodynamisch).
De behandeling richt zich op de vraag hoe een veranderingsproces tot stand
gebracht kan worden aansluitend bij de mogelijkheden van ouder en kind.
Daarnaast wordt bekeken hoe de draagkracht van de ouders vergroot kan
worden zodat ze de problematiek weer zelfstandig aan kunnen en een volledige
terugkeer van het kind naar huis mogelijk wordt. De mogelijkheden en steun van
een eigen netwerk worden steeds vaker onderzocht en gebruikt.
De behandelgroep biedt het kind naast basisvoorwaarden als veiligheid, bescherming en overzichtelijkheid veel oefenmomenten. In de groep leert het kind tal
van (sociale) vaardigheden zoals contacten leggen, zich aanpassen, weerbaar zijn
en rekening houden met anderen. In elke behandelgroep wordt een specifieke
pedagogische sfeer gerealiseerd waarin getracht wordt om de ontwikkeling op
gang te brengen, het algemeen functioneren te optimaliseren en een gezonde
uitgroei mogelijk te maken. Een kind komt in de groep die het best aansluit bij
de hulpvraag. Er zijn drie accentverschillen in de benadering: een algemeen
ontwikkelingsgericht therapeutisch klimaat voor (zeer) jonge kinderen, een
losmakend en relatiebiedend klimaat en een structuurbiedend klimaat.
Naast de behandeling in de groep is ondersteuning in de thuissituatie van groot
belang, zodat de terugkeer naar huis goed kan verlopen. Het doel is dat de ouders zelf weer de opvoeding ter hand kunnen nemen. De ouders worden daarom
nadrukkelijk bij de behandeling betrokken; zij blijven primair verantwoordelijk
voor de opvoeding van hun kind. Er wordt gestreefd naar maximalisering van het
contact met en het verblijf in de thuissituatie met ondersteuning van het gezinssysteem. Hierbij wordt getracht zo min mogelijk onderscheid te maken tussen
plaatsingen in een vrijwillig kader en plaatsingen die vallen onder een justitiële
maatregel. Ook de school heeft een belangrijke plaats in de behandeling
(zie blz. 17).
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Dag-en-nachtbehandeling 14-18 jaar, voorheen SAST residentieël
De Dag-en-nachtbehandeling 14-18 jaar is 24-uurs verblijf voor de oudere jeugd.
Er zijn verschillende groepen:
De Woongroep is voor jongeren die om diverse redenen niet thuis kunnen
wonen, maar geen specifieke vaardigheidstekorten hebben.
De Gedragstherapeutische (GT) Trainingsgroep is voor jongeren met behoefte aan
structuur en behandeling om probleemgedrag te stabiliseren of om te buigen.
Vaak is er sprake van problemen met agressie, impulsiviteit en moeite met gezag.
De Gedragtherapeutische (GT) Begeleidingsgroep is voor jongeren die behoefte
aan structuur hebben maar ook aan veiligheid en controle. Het probleemgedrag
gaat vaak samen met sociaal-emotionele problemen en de begeleiding richt zich
vooral op emoties en persoonlijkheid.
De Zelfstandigheidstraining en de Zelfstandigheidtraining Intensief zijn voor
jongeren vanaf 16 jaar voor wie thuis wonen (tijdelijk) niet mogelijk is en zelfstandig wonen nog niet haalbaar is. De jongeren leren stapsgewijs praktische en
sociaal-emotionele vaardigheden. Bij de intensieve variant is er meer begeleiding.
Het Kursushuis (zie blz. 72) is de meest intensieve vorm van begeleiding van
jongeren bij Kompaan. Er zijn continu (vervangend) Kursushuisouders aanwezig,
het gedrag van de jongeren wordt intensief gevolgd en beoordeeld. De jongere
krijgt punten bij goed gedrag en kan zo privileges verdienen.
In alle groepen is de werkwijze gebaseerd op het competentiemodel (zie blz. 73).
De gedachte daarachter is dat mensen om goed te functioneren, afhankelijk van
hun leeftijd, over verschillende competenties moeten beschikken. Samen met de
jongere wordt bekeken welke competenties een jongere heeft en welke hij of zij
nog moet ontwikkelen. Daarbij gaat het vooral om praktische en sociale vaardigheden zoals jezelf verzorgen, huishoudelijke vaardigheden, je zaken leren regelen

De Gedragstherapeutische
Begeleidingsgroep
Prinsenhoeven.
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Dag-en-nachtbehandeling 14-18 jaar bestaat uit de
Woongroep, GT Trainingsgroep en GT Begeleidingsgroep
met totaal 15 plaatsen. De locaties zijn: Leharstraat 28,
Prinsenhoeven 14 en 16.
Ook is er Zelfstandigheidstraining en Zelfstandigheidstraining Intensief (ZTI), met totaal 21 plaatsen aan de
Nieuwe Bosscheweg 8 en Ringbaan-Oost 212 (ZTI) in
Tilburg en aan de Ambrosiusweg 27 in Waalwijk.
In het Kursushuis aan de Brahmsstraat 94-96 in Tilburg
zijn 6 plaatsen.

Kompaan

jeugdhulpverlening vanaf 1996

en op tijd komen. Bij sociale vaardigheden is er bijvoorbeeld aandacht voor
omgaan met jezelf, je huisgenoten, je ouders en gezag maar ook voor communicatieve vaardigheden, respect en verstandig vrijen. In het hulpverleningsplan van
een jongere zijn de competenties vertaald in individuele leerdoelen.
Bij een gedragstherapeutische (GT) aanpak wordt gewenst gedrag versterkt en
ongewenst gedrag afgezwakt. Een versterker kan een extra uitgaansavond zijn,
maar ook een compliment. Dagelijks worden de leerdoelen gescoord en bij het
behalen van een vooraf afgesproken gemiddelde score, verdient de jeugdige zijn
privileges bijvoorbeeld bezoek mogen ontvangen of afspraken buitenhuis mogen
maken.

Kompaan heeft totaal 8 plaatsen in gezinshuizen
aan de Spoorlaan 36 en Watertorenstraat 1 in Tilburg.

De gezinsgroep aan de Kwaadeindstraat 2
heeft 6 plaatsen.

De O en O groep is in de Leharstraat 26 en heeft
6 plaatsen.

Voor crisisopvang zijn er 35 plaatsen
in diverse crisisopvanggezinnen, de Bocht, de
Gezinsgroep en open plaatsen in één van de
groepen van Kompaan.

Overige vormen van dag-en-nachtverblijf
Gezinshuizen
Jeugdigen wonen bij gezinshuisouders en hun eventuele kinderen.
De gezinshuisouders zijn in dienst van Kompaan.
Gezinsgroep
In 2004 is met het aantrekken van een nieuw echtpaar de doelgroep gewijzigd
van jongere naar oudere jeugd. Naast vier crisisopvangplaatsen zijn er twee
long-stayplaatsen. Tijdens het verblijf in de gezinsgroep wordt bekeken wat de
gewenste vervolgplaats voor de jongere moet worden: terug naar huis of naar
een andere vorm van verblijf bij Kompaan. In een gezinsgroep heeft een echtpaar
de leiding. Dit echtpaar wordt ondersteund door een pedagogisch medewerker
en een huishoudelijke hulp.
Observatie- en oriëntatiegroep (O en O)
De O en O-groep is voor jongeren van 13 tot 18 jaar, waarbij sprake is van een
ernstig verstoorde opvoedingssituatie en waarbij vragen zijn omtrent de ontwikkelingsmogelijkheden van de jongeren. De jongere wordt geobserveerd in de
groep, er is overleg met school en er zijn gesprekken met ouders. Indien wenselijk wordt er ook een diagnostisch onderzoek uitgevoerd. Binnen twee maanden
is er een adviesgesprek met de jongere en de ouders.
Crisisopvang
Sinds de Wet op de jeugdzorg van kracht werd, is de opnameduur voor de
crisisopvang beperkt tot 4 weken. Is er meer tijd nodig om tot een verantwoorde
vervolgplaats voor de jeugdige te komen, dan moet hiervoor een indicatie
worden afgegeven door Bureau Jeugdzorg. De crisisopvang is voor jeugd van
0 tot 18 jaar. Direct nadat de jeugdige geplaatst is, wordt een gezinswerker van
de Kortdurende Intensieve Gezinsbegeleiding (zie blz 22) ingezet om te onderzoeken wat het perspectief voor de jeugdige dient te worden.
MAAT
Kompaan heeft voor de opvang van alleenstaande minderjarige asielzoekers
(ama’s) vier kleine wooneenheden waar vier of vijf jongeren wonen. Voor de wat
jongere ama’s is er de woongroep Atlas in Waalwijk. De ama’s staan onder
voogdij van de landelijke stichting Nidos, die plaatst de ama’s bij instellingen als
Kompaan of in pleeggezinnen.
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Het huidige vreemdelingenbeleid in Nederland is gericht op terugkeer van een
asielzoeker naar het hand van herkomst. Daardoor nam het aantal ama’s dat bij
Kompaan geplaatst werd enorm af. Dat betekent daarnaast dat het voorbereiden
van de minderjarige asielzoeker op de eventuele terugkeer, in de begeleiding een
belangrijke rol is gaan spelen. Met onderwijsinstellingen worden afspraken
gemaakt over de inhoud van het onderwijs, zodat de jongeren iets leren waar ze
in het land van herkomst wat aan hebben. De situatie in het land van herkomst
is echter vaak zeer onduidelijk en onzeker, wat de begeleiding moeilijk maakt.
De begeleiding is, net als de begeleiding van andere Kompaanjongeren, gebaseerd op werken met het competentiemodel (zie blz 73). MAAT werkt nauw
samen met onderwijsinstellingen en het Vluchtelingenwerk.

Vakantiekamp voor alleenstaande minderjarige asielzoekers en Nederlandse jongeren
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MAAT heeft kleine wooneenheden aan de Batenburglaan
67, Meelstraat 17, Generaal Smutslaan 31 en de
Haydnstraat 188 in Tilburg.
De woongroep Atlas aan de Mr. Van Coothstraat 29-31
in Waalwijk heeft 12 plaatsen.
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Koen Jansen (geboren in 1986, verblijft bij Kompaan vanaf 2003)
Bijna twee jaar woont Koen nu in de Woongroep van Kompaan. Hij heeft net zijn
VWO diploma gehaald en gaat scheikunde studeren in Utrecht.
Koen was 12 jaar en ging naar de brugklas toen zijn moeder stierf. Zijn vader zorgde
voor hem en zijn jongere broertje maar kon dat op een gegeven moment niet meer
aan. Ten einde raad klopte zijn vader aan bij de buren omdat het niet meer ging.
De vader van Koen werd opgenomen in het psychiatrisch centrum Jan Wier, Koen ging
naar een tante en zijn broertje kon terecht bij een andere tante. Koen was toen 16 jaar.
Omdat zijn tante medische problemen had, kon Koen niet langer bij haar blijven wonen. Binnen de familie was er geen andere mogelijkheid om Koen op te vangen en hij
ging naar de crisisopvang in Dordrecht en later in Den Bosch. Daarna kon hij bij zijn
vriend en diens ouders wonen. Daar heeft hij negen maanden gewoond maar Koen
trok zich steeds meer terug uit het gezinsleven en in overleg is besloten om naar een
andere oplossing uit te kijken. Toen kwam hij bij de Opvang en Oriëntatiegroep van
Kompaan, van daaruit werd bekeken wat er verder moest gebeuren. De jongeren bij de
O en O-groep waren heel divers. Er was veel structuur in de groep omdat een aantal
jongeren dat ook echt nodig had. Koen had al een bijbaan en ging naar school en
wilde die ook afmaken. Koen had die structuur niet nodig maar wilde rust en een plek
waar hij kon wonen, zijn school kon afmaken en zijn leven kon leven. De Woongroep
leek het beste bij hem te passen maar hij kwam op de wachtlijst. Toen een van de
bewoners van de Woongroep een rode kaart kreeg en direct moest vertrekken, kwam er
een plaatsje voor Koen vrij. De leerdoelen van Koen in de Woongroep zijn bijvoorbeeld
zijn school afmaken en contact met zijn familie onderhouden. Koen heeft inmiddels
twee zelfstandige dagen per week. Dat houdt in dat hij dan alles alleen moet doen
zoals boodschappen doen en koken om zich voor te bereiden op het zelfstandig wonen.
Hij is lid van de jongerenraad en één keer in de drie weken is er een overleg. Best
gezellig en zo kan hij ook nog wat voor de andere jongeren binnen Kompaan doen. In
de jongerenraad worden dingen besproken die in de groepen leven, zoals het afschaffen van de munttelefoons, werving van nieuwe leden, organisatie van een feest voor de
jongeren van Kompaan, hoeveel mag je houden van je bijverdiensten enzovoort. In de
Woongroep is 24 uur per dag een groepsleider aanwezig. De gastheer zorgt voor de
maaltijden en het huishouden, maar de jongeren hebben ook poets- en opruimtaken in
het huis. In de keuken hangt naast de takenlijst een lijst met daarop wie wat niet lust.
Voor Koen geen sperziebonen uit blik of pot en geen witte bonen in tomatensaus. Er
ligt een hele map met regels maar op zich vindt Koen het heel flexibel en in overleg
mag er veel. Hij hoeft geen privileges te verdienen maar kan ze wel verliezen. Koen
woont graag in de Woongroep. Hij kan het goed met zijn huisgenoten en de leiding
vinden en hij heeft de rust gevonden die hij zocht.
Peter Nouwens (geboren in 1947, in dienst van 1994 tot 2005)
Na een technisch-commerciële opleiding aan de Hogere Textielschool in Enschede
werkte Peter een aantal jaren in het bedrijfsleven. Voor zijn werk ging hij naar de
Verenigde Staten en naast zijn werk was hij vrijwilliger bij een rehabilitatiecentrum.
Daar kwamen slachtoffers uit de Vietnamoorlog, mensen die mentaal en fysiek geknakt waren, om geholpen te worden bij hun terugkeer in de maatschappij. In deze
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periode kwam zijn omslag van het bedrijfsleven naar de non-profitsector. Wat hem
aantrok in de non-profit was om in samenwerking met mensen iets te bereiken
waardoor ze mentaal sterker worden.
Peter werkte onder andere bij De Twern, een welzijnsorganisatie en De Bocht, een organisatie voor hulpverlening aan vrouwen en kinderen voor hij in 1994 directeur van
Stichting Jeugdhulpverlening en Jeugdgezondheidszorg Brabant (SJJB) werd. De SJJB
was ontstaan uit een fusie van Kleuterheil en Godelieve en had onlangs het principebesluit tot fusie met de Stichting Sociaal Agogische Samenwerking (SAST) en Stichting
Jeugd- en Jongerenwerk Tilburg (SJJT) genomen. De organisatie had net een zware tijd
achter de rug met bezuinigingen en gedwongen ontslagen. Medewerkers hadden forse
argwaan. De opdracht van Peter was om vertrouwen bij de medewerkers in de noodzaak tot fusie te krijgen. De organisatie was te klein om zelfstandig te overleven en
fusie bood mogelijkheden voor het uitwisselen van deskundigheden. Bovendien vulden
de drie organisaties elkaar goed aan, er was bijna geen overlap.
Verken de wijde wereld! was Peter’s motto en hij adviseerde mensen om in het land te
gaan kijken. Wat kun je elders leren? Leer afstand te doen van wat je hebt en durf
bestaande patronen los te laten. De instelling was erg gesloten, wat nog eens werd
versterkt door de plek in de bossen. Peter wilde de ramen openzetten.
Vernieuwingen in het beleid ontstaan langs drie invloedslijnen: de overheid, de ontwikkeling van de vraag en de ontwikkeling van de visie binnen de organisatie. Kompaan
ontwikkelde zich in de loop van de tijd van een gesloten naar een open, toegankelijke
organisatie. Die openheid kenmerkt zich ook door de samenwerking met allerlei organisaties, zoals met De Bocht bij crisisopvang voor meiden; met woningcorporaties voor
huisvesting van groepen en jongeren; met de Raad voor de Kinderbescherming bij het
Project Omgangsbegeleiding; met collega-jeugdzorginstellingen in de Alliantie en het
Jeugdzorgberaad; met het onderwijs en natuurlijk met Bureau Jeugdzorg. Vaste patronen zijn gaan schuiven en nieuwe werkvormen ontstonden. De ambulante hulp is
vanaf 2001 enorm gegroeid.
Over de verzakelijking die momenteel gaande is in de jeugdzorg is Peter niet onverdeeld enthousiast. Termen als productiviteit, doorstroomsnelheid, zorgaanspraken en
verzilveren leggen eenzijdig de nadruk op de kwantiteit. De kwaliteit, kijken naar de
effecten van methodieken, verdient meer aandacht. Daarom is cliëntenfeedback een
basis voor het beleid van Kompaan en is Kompaan een voorstander van meer onderzoek naar effecten.
Christel Heeren (geboren in 1972, in dienst van 1993 tot heden)
Er verandert veel bij Kompaan. Christel vindt dat Kompaan ver vooruitloopt op andere
zorginstellingen; maar is het nog wel bij te houden door de medewerkers? De werkwijze is enorm veranderd. Christel is er een paar keer in verband met de geboorte van
haar kinderen wat langer tussenuit geweest. Bij terugkomst zeiden haar collega’s:
‘Het is zo veranderd, ik weet niet of je dat wel aankunt’. Maar de nieuwe manier van
werken sluit veel beter aan bij haar; bij haar pedagogische opvattingen maar ook bij
zichzelf als moeder. Ruim 12 jaar geleden kwam Christel werken bij de Witte Olifant
van Godelieve. Het was een groep voor moeilijk opvoedbare jongens, een voor
Godelieve relatief nieuwe doelgroep. Er waren hier veel kinderen met een ondertoezicht31
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stelling. Vaak stonden de ouders niet achter de plaatsing en daardoor had de groepsleiding ook niet de loyaliteit van de kinderen. Als deze kinderen buiten gingen spelen,
liep het meestal snel uit de hand en ze werden ook regelmatig gepest door kinderen uit
andere groepen. Het waren kwetsbare kinderen. De omgang met ouders was gebaseerd
op de gedachte: Wij zorgen goed voor het kind en de ouder komt daarbij. Er was nog
geen methodiek, althans niet beschreven, en er waren veel personele wisselingen. Een
externe orthopedagoog kwam om de methodiek te beschrijven. Zij schreef het rapport
"Ze doen het niet expres" over kinderen met ADHD die snel zijn afgeleid. De aanpak
kenmerkte zich door heel veel structuur en de omgeving moest prikkelarm zijn. Dat
hield bijvoorbeeld in: een strak weekprogramma, geen felle kleuren, tafels zo neerzetten dat kinderen elkaar niet kunnen zien enzovoort. Maar de overgang met thuis was
dan vaak erg groot.
De vernieuwingen begonnen zo’n vijf jaar geleden met het invoeren van de Praktisch
Pedagogische Thuisbegeleiding. De behandeling is niet meer alleen in de groep maar
de pedagogisch medewerker komt ook in het gezin. Ouders staan in de thuissituatie
meer open voor hulp dan in de groep bij Kompaan. Samen met ouders spreek je af wat
je gaat doen. Je gaat bijvoorbeeld samen boodschappen doen, daarbij zie je wat er gebeurt en dat verwoord je. Je moet zeggen wat je ziet, zonder daarover een oordeel uit
te spreken. Sinds ze zelf moeder is, kijkt ze anders tegen dingen aan. Elke ouder wil het
beste voor zijn kind; het is vaak onmacht als dat niet lukt.
Als vervolgstap in de vernieuwing startte ruim een jaar geleden een pilot in de Witte
Olifant. Daarbij is er voorafgaand aan de plaatsing een voortraject waarin het doel is
om de hulpvragen van ouders, kind en hulpverlener op een lijn te krijgen en het kind
te laten wennen voor het wordt opgenomen. De verblijfperiode in de groep is ook niet
meer standaard de hele week. Als het bijvoorbeeld beter aansluit om enkele dagen in
de week in de groep te zijn met daarnaast begeleiding thuis, dan kan dat ook. De duur
van het verblijf is ook korter geworden. Je signaleert nu eerder wanneer een kind naar
huis kan en naarmate het beter gaat, schep je meer oefenmomenten thuis. Er is na
vertrek uit de groep drie maanden nabegeleiding met behulp van Praktisch
Pedagogische Thuisbegeleiding en eventueel daarna Intensieve Orthopedagogische
Gezinsbegeleiding. Het is goed dat deze diverse hulpvormen binnen een organisatie
mogelijk zijn.

32

Kinderhuis
Maria Goretti
tot 1950 Sint Josephhuis Sint Anna

Kinderhuis Maria Goretti

tot 1950 Sint Josephhuis Sint Anna

Voogdijkinderen, wezen en verlaten kinderen woonden ruim tachtig jaar in het Sint Josephhuis Sint Anna van de
karmelietessen, vanaf 1950 beter bekend als het Maria Gorettihuis. Dit grote internaat voor meisjes tot 21 jaar en jonge
jongens, stond aan het Wilhelminapark in Tilburg. In de drukste tijd woonden er circa 180 kinderen. Het internaat bood
de kinderen verzorging en opvoeding maar geen behandeling. Kinderen met ernstige psychische - of gedragsproblemen
gingen naar andere instituten. In de jaren zeventig ontstond steeds meer kritiek op dergelijke grootschalige internaten.
De kinderen moesten zoveel mogelijk opgroeien in een op een gezin lijkende situatie met een meer individuele benadering. Dat leidde tot de decentralisatie; langzamerhand werden in de stad diverse gewone huizen gekocht of gehuurd
waar de kinderen uit het tehuis in kleine groepen gingen wonen. In 1984 sloot het kindertehuis aan het
Wilhelminapark zijn deuren. Veel kinderen die vroeger in het kinderhuis Maria Goretti werden geplaatst, zouden nu in
een pleeggezin wonen of thuis met ambulante begeleiding.

Gebedje voor het naar
school gaan
O Jezus liefste kindervriend,
Verhoor ons nederig
smeeken,
Wij willen nu naar school
toe gaan;
Geleid ons veilig op de baan
Ga gij bij elke schrede,
Mijn heilige engel mede
(begin twintigste eeuw)

Flinke, degelijke en brave r.-k. meisjes
In 1900 startten de zusters karmelietessen in een huisje aan het Sint Annaplein
in Tilburg, het Sint Josephhuis Sint Anna, met de opvang van verlaten kinderen.
Al snel liep het kindertal op naar bijna twintig en in 1905 verhuisden de zusters
en de kinderen naar een groter huis aan het Wilhelminapark. Kort daarna moest
het tehuis bijna sluiten door geldgebrek maar een inzamelingsactie onder de
Tilburgse bevolking voorkwam dat. De zusters kregen in 1911 bij Koninklijk
Besluit toestemming voor de opname van voogdijpupillen. Het aantal kinderen
nam verder toe en in 1912 ging de schop de grond in voor de nieuwbouw waar
circa 150 kinderen konden wonen. In het huis konden rooms katholieke meisjes
en jongens terecht. Jongens vanaf 6 jaar gingen naar een kindertehuis van de
zusters in Sittard en later ook naar Huize Nazareth in Tilburg. De meisjes bleven
tot hun opvoeding voltooid was en er een passende betrekking of geschikte
dienst voor ze gevonden was. Bij vertrek kregen de meisjes een uitzet van
onder- en bovenkleding mee.
Kenmerkend voor de opvoeding was het familiesysteem dat in tehuizen in die
tijd nog onbekend was. Doordat de kinderen in kleine groepen leefden, werd
beter aan de behoefte van een kind aan een thuis tegemoet gekomen. De opvoeding was daardoor meer individueel en er konden hechtere banden ontstaan.
Een groep bestond uit leeftijdsgenoten en was meestal niet groter dan zestien
kinderen. Elke groep had een woonkamer en een slaapzaal met bij elk bed een
tafeltje met een waskom. De zuster sliep in de chambrette naast de zaal. Het doel
van de zusters was om aan de meisjes "een degelijke christelijke opvoeding te
geven, ze te onderwijzen in allen nuttigen vrouwelijken handarbeid en ze tevens
herhalingsonderricht te geven in lager en meer uitgebreid lager onderwijs. De
meisjes leren de keuken, het naaien, breien, stoppen, strijken en wasschen, terwijl
bij eenigen aanleg ook meer fijneren arbeid geleerd wordt als mazen, teekenen,
borduren. Met den specialen aanleg der meisjes wordt steeds rekening gehouden,
zoodat meer begaafde kinderen opgeleid kunnen worden tot naaister, kinderjuffrouw, onderwijzeres zoodat, wanneer ze later in de maatschappij terugkeeren, zij
op een fatsoenlijke en eerlijke manier in hun onderhoud kunnen voorzien."
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In de tuin van het Sint Josephhuis aan het
Wilhelminapark (ca. 1920)

De opvoeding was gebaseerd op de volgende gedachtegang:
"Bij de opvoeding der kinderen worden zachtheid en goedheid steeds betracht,
zonder echter dat deze twee goede hoedanigheden ontaarden in weekhartigheid
of vrouwelijke zwakheid. De ondervinding heeft geleerd dat wegens het milieu
waaruit deze kinderen voortkomen, de gehoorzaamheid en volgzaamheid, bij
hen dikwijls veel te wenschen overlaat; dat zij soms met onhebbelijkheden en
slechte gewoonten behept zijn, terwijl de erfelijke belasting zich dikwijls sterk
bij hen doet gelden. De kinderen worden met zachte, doch daarom niet minder
met vaste hand geleid. Volgzame en oppassende kinderen worden beloond.
Ondeugende of twistzoekende ondergaan straf. De belooningen bestaan onder
andere in uitstapjes per spoor of rijtuig en het vieren van sommige feesten.
Kinderen, die wegens ernstige redenen gestraft zijn, worden van de viering dezer
feesten buitengesloten. Het is allerstrengst verboden de kinderen te straffen door
onthouding van voedsel, hen op te sluiten in donkere plaatsen of hen het knielen
tot boete op te leggen."
De stichteres van de Sint Josephhuizen
Anna Maria Tauscher, later moeder Maria Teresa van de Heilige Joseph, werd
geboren op 19 juni 1855 in Sandow, Mark Brandenburg. Ze voelde zich geroepen
om de noden van haar tijd te lenigen. Haar ideaal was om de contemplatieve kant
van de religie, de overweging en het gebed, te combineren met het concrete
apostolaatswerk voor de verbreiding van het geloof. Op 2 juli 1891 stichtte zij de
congregatie de Karmel van het Goddelijk Hart van Jezus. In datzelfde jaar opende
ze in Berlijn het eerste huis voor dakloze en zwervende kinderen. Uiteindelijk
heeft ze 60 kloosters in Europa, Canada en de Verenigde Staten gesticht.
Op 20 september 1938 stierf ze in het Moederhuis in Sittard.
In Sittard, Haarlem, Leiden, Amsterdam, Vogelenzang en Tilburg hadden de
karmelietessen een kindertehuis. Deze Sint Josephhuizen waren bestemd voor
kinderen die door moeilijke familieomstandigheden tijdelijk of langdurig niet thuis
konden wonen, bijvoorbeeld wezen en verwaarloosde kinderen.
De geest van de opvoeding volgens Maria Teresa
Op de eerste plaats moest een zuster moeder zijn voor de kinderen en geen onderwijzeres of verpleegster. Zij moest zichzelf wegcijferen voor de kinderen. De ideeën
van Maria Teresa over de opvoeding blijken uit de raadgevingen die zij voor haar
zusters schreef. Enkele voorbeelden van deze raadgevingen zijn:
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- Iedere bodemsoort vraagt speciale studie en zorg. Zo ook ieder kind. Een verstandig en goed opvoeder moet daarom eerst het kind bestuderen; zelden zal hij
straffen en nooit in drift of boosheid.
- Men zegt dat in een gezond lichaam een gezonde ziel woont. Zorg er daarom voor,
dat de gezondheid en de normale groei van het kind verzekerd zijn, anders zult ge
bij de opvoeding geen succes hebben.
1

- Kinderen zonder godsdienst laten opgroeien is een misdaad tegenover hun jonge
zielen, die aan God toebehoren. Maar erger is het de kinderen te overladen met
vroomheid en hen te kwellen met veel te lange en veel te veel gebeden. Want veel
gemakkelijker vinden die mensen, die zonder God of godsdienst zijn opgegroeid,
de weg naar het Goddelijk Hart dan anderen die tot valse en overdreven vroomheid
gedwongen werden; hen heeft men afkerig gemaakt van al wat godsdienstig is.

2

3
Beelden van het kindertehuis in de jaren twintig.
Naast het huis stond het zusterhuis en Noviciaat.
De buitenruimte bestond uit vier speelplaatsen en
lust- en moestuinen.
1 ziekenzaal
2 slaapzaal
3 gymzaal
4 washuis
5 badkamer
6 woonkamer voor kinderen tot 3 jaar
7 klaslokaal voor het herhalingsonderwijs
8 gevel aan de Stedekestraat

4

5

6

7
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"Elke gift, klein of groot, zal met dankbaarheid aanvaard worden. Volgens een
gebruik van onze kloosterorde, bidden de kinderen en de zusters dagelijks voor hun
weldoeners, zoodat wij overtuigd zijn, dat uwe gift u voordeel zal brengen voor uw
tijdelijk en eeuwig welzijn. Het zal ons streven zijn om zowel aan de verlatene als
aan de voogdijkinderen eene zorgzame opvoeding deelachtig te doen worden, om
ze later aan de maatschappij terug te geven als flinke, degelijke en brave R.K.
meisjes." (Uit: brochure ca. 1920)

Vorming tot gelukkige mensen
Bij het veertigjarig bestaan van het tehuis in 1940, deden de zusters via de krant
een oproep aan de burgers van Tilburg om te spreken van Sint Josephkinderen in
plaats van verlaten kinderen. Er woonden toen 30 zusters en 150 kinderen in het
tehuis. In de oorlogsjaren was het huis overbezet met kinderen en vaak moesten
bij een spoedgeval twee broertjes of zusjes door plaatsgebrek in één bed slapen.
Hoewel het voedsel schaars was, hoefden de kinderen geen honger te lijden. In
1945, toen het Noorden van Nederland nog bezet was, werd er tijdelijk een afdeling van het Engelse Rode Kruis in de gymnastiekzaal ondergebracht. De militaire
wagens stonden op de speelplaats. Waarschijnlijk had de vijand dit vanuit de
lucht gezien, want op een ochtend in februari lieten Duitse bommenwerpers een
bom op het tehuis vallen. De bom vernielde de slaapkamer van de kleine meisjes
en splinters van de bom drongen door het plafond en richtten in de slaapkamer
van de jongens ook veel schade aan. Maar gelukkig waren er geen mensenlevens
te betreuren.
Op 24 augustus 1950 was de viering van het vijftigjarig jubileum. Paus Pius XII
stuurde een telegram met de mededeling dat Maria Goretti voortaan patrones
van de kapel en beschermheilige van het internaat mocht zijn. In dit jaar woonden circa 180 kinderen in het huis. Het leven van deze kinderen moest lijken op
het leven van andere kinderen. Er was veel aandacht voor muziek. Bijna elk groot
meisje had een eigen instrument, meestal een mandoline, blokfluit of gitaar.
De muziekclub Gaudio gaf in 1954 circa twintig uitvoeringen. Er was een gymzaal met toneel die tevens heel geschikt was als amusementszaal en een goede
dansvloer had. De vroegere Orpheus-concertzaal die naast het tehuis lag, werd
bij het huis getrokken en omgebouwd tot kapel. Bij het huis hoorden ook een
naaischool en een kleuterschool. Het aantal kinderen daalde begin jaren vijftig
naar 160 en de 26 zusters werden inmiddels bijgestaan door zeven leken,
waarvan drie kinderverzorgsters.
De meisjes boven de 15 jaar, ongeveer twintig, leefden op de derde etage. Daar
waren chambretten en elf zit-slaapkamers met een wastafel. Deze grote meisjes
gingen naar school of hielpen in het tehuis. Als ze 16 of 17 jaar waren, gingen ze
in betrekking of zochten een ander baantje. De meeste meisjes in betrekking
kwamen een avond in de week en op zondag naar het huis. Daar was een aparte
kamer voor hen om met elkaar bij te praten. Hun loon, minus wat zakgeld, ging
naar het spaarbankboekje. In 1957 werd het huis naast het Maria Gorettihuis,
Wilhelminapark 52, aangekocht voor de grote meisjes en omgedoopt tot
Margohuis.
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Maria Goretti
Op 16 oktober 1890 wordt Maria Theresia Goretti (Mariëtta) geboren in Italië. In
1899 besluiten haar ouders om te verhuizen, op zoek naar een beter leven. Ze vinden woonruimte en delen een huis met de heer en mevrouw Serenelli en hun zoon
Allesandro. Vader Goretti gaat werken in de ontginning van de moerassen en sterft
aan moeraskoorts. Daarna gaat moeder op het land werken om de kost te verdienen
terwijl Mariëtta voor haar broers en zusjes en voor familie Serenelli zorgt.
Mariëtta werkt hard en als ze niet werkt, bidt ze. Ze offert zich op, stelt zichzelf
altijd op de laatste plaats en klagen is haar vreemd.
Terwijl Mariëtta steeds dichter bij Jezus komt door te bidden en hard te werken,
dwaalt Allesandro steeds verder van God af. Zijn moeder is overleden, zijn vader is
aan de drank en er is niemand die zich om Allesandro druk maakt. Hij wil Mariëtta
verleiden maar zij wil liever sterven dan de zonde begaan. Als Allessandro haar met
geweld wil dwingen, verzet ze zich hevig en Allesandro steekt haar neer. De volgende dag, 6 juli 1902, sterft zij en op haar sterfbed vergeeft zij de dader. Ze is dan
bijna twaalf jaar. Voor de kerk is zij een martelares der zuiverheid. Bij haar heiligverklaring op 17 mei 1950 door paus Pius XII noemde men haar een kleine heldin
van de arbeid. Allessandro bekeerde zich na een visioen en ging in 1928 als
boeteling naar het klooster.

Het huis aan het Wilhelminapark vlak voor de sloop
ten behoeve van de nieuwbouw.

Aan het Sinterklaasfeest werd veel aandacht besteed.
In 1908 werd het Sint Nicolaascomite opgericht.
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"Veel meer dan vroeger voelen we ons onzeker ten aanzien van de opvoeding van
de kinderen. Er worden dikke pedagogiekboeken geschreven, er worden cursussen
gehouden enzovoort. Maar evenals alle ouders en opvoeders blijven we ons de
vraag stellen, hoe moet het, wat is het beste? Het geleidelijk ingroeien in de vrijheid van het leven is in een kinderhuis een van de grootste problemen. Als er een
kind bij ons binnenkomt is het steeds weer de vraag: wat is het beste voor jou,
waarin moet ik je bij de hand nemen en waarin moet ik je vrijlaten?" (Uit: jaarverslag 1958)
"In een verantwoorde opvoeding en samenwerking trachten wij onze pupillen zo te
vormen, dat zij gelukkige mensen in de maatschappij kunnen worden en ook anderen gelukkig kunnen maken." (Uit: jaarverslag 1954)

Minimum aan regels en maximum aan vrijheid
Hoe keek men rond 1960 aan tegen de opvoeding van de kinderen in het
tehuis? De methodiek vroeg om actief-passieve opvoeders die voorzichtig waren
met direct ingrijpen bijvoorbeeld door correctie. Ze bereikten hun doel langs
indirecte weg. In het bijzonder door veel aandacht te besteden aan de omgeving
en aan hun houding tegenover het kind. Het voornaamste in de methodiek was
te proberen de omgeving voor ieder kind zo gunstig mogelijk te maken. Men was
zich ervan bewust dat een internaat voor een kind altijd een minder gunstige en
onnatuurlijker omgeving was dan een eigen goed gezin. Het was belangrijk dat
de opvoeder van het kind hield en geestelijk gezond in het leven stond. Ook
kennis van de wetenschap van de pedagogiek was waardevol, maar er ging niets
boven een liefdevol hart en een mens van goede wil. De waarde van het diploma
moest niet worden overdreven. De opvoeders moesten ieder kind een beetje leren
kennen en aanvaarden en liefhebben zoals het was. Zij leerden het kind zichzelf
te accepteren, met de eigen talenten en in de eigen omstandigheden.
Men wilde opvoeden met een minimum aan regels en een maximum aan
vrijheid. De poort stond overdag open, de kinderen konden vrij in- en uitlopen,
en ze mochten vriendjes meebrengen of bij hen gaan spelen. Er waren op dit
vlak nog wel wat wensen zoals: meer aansluiting van de kinderen bij clubs in de
stad, de kinderen de waarde van geld leren kennen door boodschappen doen en
zakgeld geven en meer gemengde bijeenkomsten voor de grotere meisjes.
De groepsindeling was nu anders dan in de beginjaren. Rekening houdend met
verschillende behoeftes van kinderen, waren er groepen waar de leeftijd uiteenliep van 6 tot 17 jaar, groepen met kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd,
gemengde groepen en groepen van alleen jongens of meisjes. Aan de hand van
rapporten en observatie werd beoordeeld welke omgeving geschikt was voor een
kind. De leiding van een groep bestond uit een religieuze, het stabiele element in
de groep, en een lekenleidster. Men wilde de leiding zo weinig mogelijk
wisselen. Dat betekende voor de medewerksters meestal een meer dan achturige
werkdag en de vrije zaterdag was net als voor huismoeders niet aan de orde.
Naast de pedagogische taak hadden de groepsleidsters huishoudelijke taken,
zoals de zorg voor het eten, de kleding en de schoonmaak.
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Maria Goretti
Die zo teer voor U Heer
Als een lieflijke bruid
Zijt ontloken, Maria Goretti
Hoe zijt gij een voorbeeld
Voor ons, in de strijd
Die ons wacht, elke dag
Van ons leven
Geef dat wij
Zoals gij
Voor eer en deugd
Als het moet ook
Ons leven graag geven
(ca. jaren zestig)
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Ook kinderen uit de buurt gingen naar de kleuterschool
Maria Goretti.

De keuken (ca. 1948)

Kleuters bezochten de eigen kleuterschool en de leerplichtige kinderen gingen
naar veertien verschillende scholen in de stad. Het streven was om een school te
vinden waar het kind zich thuisvoelde en de kinderen te spreiden over scholen.
De spreiding was ook bedoeld om het eigen kringetje te doorbreken. Door bezoek
aan ouderavonden en andere activiteiten van de scholen en door het uitnodigen
van leerkrachten bij evenementen in het huis, trachtte de leiding van het huis de
samenwerking te versterken. Naast school was het belangrijk dat kinderen de
vreugde konden ervaren van een goede vrijetijdsbesteding. Liefhebberijen werden
gestimuleerd, met name die waarbij kinderen zich scheppend konden uiten in
woord, tekening, boetseren, knutselen, muziek en dans. In het huis waren diverse
clubs: de voetbalclub De Margo-boys, de mandolinclub De Margo-zusjes en er
werd gewerkt aan een eigen drumband. De jongens hadden een hond en goudhamsters en op verschillende afdelingen waren kanaries of was een
aquarium.

Kinderen in de huiskamer (ca. 1956)

Leefgroepen met een eigen karakter
De visie op de pedagogische mogelijkheden van het tehuis in de jaren zeventig
was gebaseerd op de ervaring dat kinderen in een tehuis meer dan gewone pedagogische begeleiding nodig hadden. Meestal hadden zij thuis weinig geborgenheid gekend en ontbrak het aan begeleiding. Vaak bleek dat nogal wat negatieve
factoren een evenwichtige persoonlijkheidsontwikkeling in de weg stonden.
Met de mogelijkheden die een internaat als Maria Goretti had, werd geprobeerd
de achterstanden en onevenwichtigheden in de ontwikkeling bij te trekken.
Parttime specialistische medewerkers, de arts, de psycholoog, de pedagoog en de
pastor, stonden de groepswerkers daarin bij. De pedagogische mogelijkheden
waren allereerst het bieden van een geborgen sfeer, gezelligheid, regelmaat bij
het eten, drinken, slapen enzovoort. Allerlei sfeerbepalende factoren kregen
bijzondere aandacht, zoals aankleding van de woonruimte, maaltijden, feesten,
prettige en ook minder prettige ervaringen van een kind of de hele groep. Het
zoeken van geschikte scholen of een goede werkkring, hoorde ook tot de
pedagogische mogelijkheden van het huis.
Elke leefgroep had een eigen, min of meer duidelijk karakter. In het Arendsnest
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Deur open voor leken en mannen
In de jaren vijftig kwamen bij Maria Goretti de eerste leken, aanvankelijk alleen
vrouwen, in de groepen werken. In de jaren zeventig kreeg de kerk te maken met
een roepingscrisis. Er was enerzijds een gebrek aan toestroom van jonge zusters en
anderzijds waren er zusters die uittraden. Ook bij de karmelietessen was dit merkbaar. Tegelijkertijd eiste het ministerie vier opvoeders per groep en daarnaast was
er personeel nodig voor de huishoudelijke en technische dienst, de administratie
en de keuken. Daarom werd het noodzakelijk om steeds meer leken in dienst te
nemen. Na het aanstellen van leken in de groepen, tot circa 1960 alleen als
verzorgster en later ook als leidster, was een volgende stap het aannemen van de
eerste mannelijke groepsleider in 1971.
Onder de bijna tachtig medewerkers die in 1971 bij Maria Goretti werkten, waren
zeventien zusters waarvan nog maar drie zusters in de kindergroepen werkten.
In 1972 deed de congregatie afstand van de leiding van het huis en op 1 augustus
nam Bert van Leeuwen het werk van Zuster Francisca over. Een laatste stap in het
terugtrekken van de congregatie was de wijziging van de statuten in 1977. De eis
verviel dat in het bestuur vier leden van de congregatie moesten zitten. Daarmee
kwam een einde aan de rol van de congregatie in het huis.

kwamen de kinderen bij aankomst. Kabouters I en Kabouters II was bestemd voor
zeven peuters en zeven kleuters. De Meesjes en Vlinders waren groepen voor
jongens en meisjes van de basisschoolleeftijd, Hertenkamp en Kwikstaartjes
voor jongens en meisjes van ongeveer 5 tot 16 jaar. In de groep Klimop woonden
jongens van ongeveer 12 tot 15 jaar. Voor moeilijk lerende kinderen was de groep
Edelweiss. De Zonnebloemen was een groep voor oudere meisjes van 14 tot 17
jaar en de Margo’s voor meisjes vanaf 17 jaar. Voor meisjes vanaf 17 jaar die
binnen afzienbare tijd hun internaatsperiode af zouden sluiten en zelfstandig
gingen wonen, was er kamertraining. Behalve de peuter- en kleutergroepen
bestonden de groepen uit ongeveer dertien kinderen. Elke groep had drie of vier
leidsters, vaak aangevuld met een stagiaire.
Het tehuis bevorderde contacten van het kind met vader en moeder, broertjes en
zusjes, opa en oma en andere familieleden zoveel mogelijk. Afhankelijk van de
situatie, werden bezoek- en vakantieafspraken gemaakt. De bezoektijd op het
internaat was op zondagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur. Als de mogelijkheid
bestond, kon een kind zelf op bezoek gaan bij de ouders of familie. Meestal begon zo’n bezoek op vrijdagavond en kwamen de kinderen op zondagavond terug.
Een andere ontwikkeling in deze tijd was de afname van de gemiddelde
verblijfsduur tot ca. 2 jaar. Vroeger bleven de meisjes vaak tot hun trouwen in
het huis. Inmiddels was er het streven om de kinderen naar huis te laten terugkeren of in een pleeggezin te plaatsen. Om terugkeer te bevorderen, moest het
contact met het gezin blijven bestaan. Ook moest er zoveel mogelijk contact zijn
met de maatschappij; de eigen clubs raakten uit en de kinderen gingen meer
naar clubs in de stad.
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Decentralisatie en openheid
Om het 75-jarig jubileum te vieren, was er in augustus 1975 een feestweek.
Er waren allerlei activiteiten voor de kinderen, de medewerkers, relaties en de
omwonenden. Zoals een eucharistieviering met het thema "licht in de schaduwzijde", een uitstapje voor de jongeren, een feestavond en een open dag. Ook een
inzamelingsactie ontbrak niet: dit keer actie Kinderfor(t)tuin voor een kinderboerderij, voetbalveld en volkstuintjes.
In deze periode werd veel gediscussieerd over de voor- en nadelen van tehuizen
en de werkwijze binnen de kinderbescherming.
Op 14 juni 1975 stond in het Nieuwsblad van het Zuiden een interview met een
groepsleidster. Ze had kritiek op de kinderbescherming en wilde bij Maria Goretti
een democratiseringsproces op gang brengen. Haar voornaamste bezwaar was,
dat de pupillen, maar ook de groepsleidsters, te veel beperkingen kregen opgelegd. Ze wilde meer vrijheid voor de meisjes. Bijvoorbeeld vrije keuze van huisarts omdat niet iedere dokter de pil makkelijk verstrekte. Daarnaast streed ze
voor medezeggenschap bij de overplaatsing naar een andere groep of een ander
tehuis en inzage in de rapporten. Andere eisen waren een sleutel van het huis om
’s nachts binnen te kunnen komen en de vrijheid om zich met een vriend terug te
trekken in de kamer. Ook moest er meer aandacht komen voor de voorkeur van
een kind bij de plaatsing in een pleeggezin. Wat het werk betreft, was ze voor
uitbreiding van het personeel, het betrekken van het groepsteam bij de selectie
van sollicitanten, grote zeggenschap van oudere en meer ervaren groepsleiders in
beleidskwesties ten opzichte van pupillen en vooral ook voor een betere begeleiding van de groepsleiders bij moeilijkheden.
Ook de jongeren lieten van zich horen. De Belangenvereniging Minderjarigen
(BM), een onderdeel van het Jongerenadviescentrum (JAC), was uitgenodigd om
zich op de open dag samen met andere organisaties te presenteren. De BM was
niet aanwezig maar had een plakkaat neergelegd met de tekst: "Wij zijn niet hier.
75 jaar KB (kinderbescherming) is geen reden om feest te vieren. 75 jaar KB is wel
een reden om BM op te richten." De BM wilde veranderingen onder andere op het
gebied van het bezoekrecht. Volgens de vereniging werden ouders te veel buiten
de deur gehouden. Andere wensen waren: inzage in rapportage, inspraak bij de

In 1963 is de nieuwe vleugel aan het Wilhelminapark 56 in gebruik genomen. Daar was onder andere: een doorgangsafdeling voor nieuwe kinderen en voor observatie; ruimte voor een maatschappelijk werkster, bezoekkamers, een huisje
voor de rector, een ziekenafdeling en een verblijf voor de zusters.
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schoolkeuze en meer vrijheid zodat de meisjes bijvoorbeeld hun vriend konden
ontvangen. Overigens waren de toenmalig directeur Van Leeuwen en veel medewerkers van het tehuis het met veel ideeën eens, maar de meningen over het
tempo waarin de veranderingen moesten worden doorgevoerd, waren verschillend.
In zijn toespraak bij de viering van het 75-jarig bestaan vroeg de toenmalig
staatssecretaris van Justitie, waaronder het kinderhuis toen hoorde, zich af in
hoeverre de samenleving nog behoefte had aan kinderhuizen in het algemeen en
aan grote tehuizen in het bijzonder. Doordat het aantal kinderen in tehuizen was
teruggelopen was een overcapaciteit ontstaan. In 1970 waren er ruim 14.000 kinderen in door het ministerie goedgekeurde tehuizen en eind 1974 was dit aantal
gedaald tot ruim 11.000 kinderen. Een grotere verdraagzaamheid ten opzichte
van afwijkend gedrag was een van de oorzaken van deze daling. Vroeger werd
eerder een maatregel van kinderbescherming uitgesproken. Toen zag men het uitspreken van een maatregel meer als een echte en daadwerkelijke oplossing. Vaak
werd een kind bij voorkeur geplaatst in een internaat op vele kilometers
afstand van het oorspronkelijke leefmilieu. Daarnaast was het werk in de preventieve sfeer sterk uitgebreid. Er waren meer adviesbureaus, begeleidingscentra en
maatschappelijk werkers. Het aantal mogelijkheden om in een vroeger stadium
hulp te krijgen en uithuisplaatsing te voorkomen, was toegenomen. Een derde
factor was de toename van de zogenaamde doorstroomsnelheid. Vroeger
bleven de kinderen vaak in een tehuis tot ze volwassen waren. In 1969 woonden
kinderen gemiddeld 20 maanden in een tehuis en in 1975 was de verblijfsduur
teruggelopen tot 15 maanden.
Hoe lag in het algemeen in die periode de pedagogische waardering voor het
grote tehuis met name in vergelijking met kleine tehuizen, gezinshuizen,
therapeutische units? De tehuizen waren vaak zo groot omdat het idee was dat
het tehuis moest voorzien in de hele opvoeding. Dus ook school en werk moesten
intern geboden kunnen worden. Er ontstond behoefte tot bezinning op het nut
van grote tehuizen door het gevoel van onbehagen over het pedagogisch leefmilieu in een groot tehuis. Er was veel kritiek. Zo zou de hulpverleningsmethodiek te massaal en te uniform zijn, waardoor de individuele problematiek
van het kind te weinig aandacht kreeg. De verzorging zou vooral materieel zijn
en er was te weinig aandacht voor de affectieve en emotionele behoefte van het
kind. Verder was het verblijf in een groot tehuis stigmatiserend en dat was
nadelig voor het identiteitsgevoel. Door deze kritiek was men gaan zoeken naar
andere en betere vormen van hulp. De filosofie achter nieuwe initiatieven was
dat het kind zich het best kan ontwikkelen in een gezinsachtige leefgemeenschap, waarin het die basisveiligheid krijgt geboden, welke noodzakelijk is voor
een gezonde ontwikkeling. Overigens hadden kleine instellingen ook zo hun
nadelen en beperkingen. Er was bijvoorbeeld weinig ruimte voor groepsdifferentiatie en er was slechts een beperkt aantal uren beschikbaar voor
deskundigen als een psycholoog of pedagoog.
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Onder invloed van de maatschappelijke discussie over de nadelen van grootschalige internaten zoals Maria Goretti en Huize Nazareth, ontstonden in de jaren
zeventig nieuwe initiatieven in de jeugdhulpverlening. Zo werd vanuit Maria
Goretti de Stichting Dagtehuizen Tilburg opgericht en startte Huize Nazareth met
het dagverblijversproject. Hier kwamen de kinderen overdag, en ‘s avonds gingen
ze weer naar huis. Daarnaast ontstonden er ambulante hulpvormen om te voorkomen dat een kind uit huis geplaatst werd. Ouders werden hierdoor meer
ondersteund bij de opvoeding van hun kind. Een derde vernieuwing was de
decentralisatie: langzamerhand verhuisden groepen kinderen vanuit het tehuis
naar gewone huizen in de stad. In 1978 gingen kinderhuis Maria Goretti, Huize
Nazareth en Stichting Dagtehuizen Tilburg samenwerken in de Sociaal Agogische
Samenwerking Tilburg, de SAST. De gemeente Tilburg kocht in 1980 het Maria
Gorettihuis en de laatste groep medewerkers verliet op 24 januari 1984 het huis
en vertrok naar het centraal bureau van de SAST aan het Korvelplein 214.

Het kinderhuis had een stuk bos in Tilburg waar de kinderen
die in de vakantie niet naar huis of naar een pleeggezin
konden, op kamp gingen.
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Rie de Boer (geboren in 1928, in dienst van 1960-‘69 en van 1970-‘88)
Een groot huishouden met een winkel op zolder
Dit werk moet je niet tot je 65ste doen vond Rie de Boer toen ze negen jaar als groepsleidster had
gewerkt bij Sint Josephhuis Maria Goretti. Ze maakte een uitstapje van nog geen jaar naar
Kleuterheil in Goirle. Daar werd ze hoofd huishoudelijke dienst. Toen ze bij Maria Goretti ook een
hoofd huishoudelijke dienst nodig hadden, is ze teruggekomen. Ze miste de sfeer in het huis. Ze
is gebleven tot haar pensionering in 1988 en kijkt nog steeds met een goed gevoel terug op deze
tijd. Geen dag ging ze met tegenzin naar haar werk en ze heeft nog altijd contact met oudcollega’s en oud-pupillen.
Toen Rie groepsleidster was moesten de kinderen nog dagelijks naar de mis, nuchter in verband
met de communie. In de tussentijd zette Rie het ontbijt klaar. Er waren geen huishoudelijke
hulpen en de leidsters en de kinderen deden al het huishoudelijk werk. Op donderdag werden de
chambrettes schoongemaakt en op vrijdag kregen de woon- en de eetkamer een grote beurt.
Later kregen de leidsters andere taken en moesten ze bijvoorbeeld rapporten over de kinderen
schrijven. Het huishoudelijke werk werd langzamerhand overgenomen door huishoudelijke
hulpen en ook de meisjes uit het Margohuis, het huis van Maria Goretti voor oudere meisjes,
kwamen helpen. In de tijd dat de kinderen naar school waren, deed Rie naaiwerk. De naaivaardigheid van Rie kwam goed van pas in het huis. In textielstad Tilburg werden regelmatig
stoffen aan het huis geschonken. Daarvan maakte Rie kleding voor de kinderen. Behalve dagelijkse kleding heeft Rie trouwjurken gemaakt voor de meisjes die uit het Margohuis trouwden.
Bij het maken van kleding voor de toneelstukken die in de gymzaal werden opgevoerd, hielpen
veel meisjes en leidsters mee.
Als hoofd huishoudelijke dienst zorgde Rie voor de voorraden en de inkopen voor het huis. Maar
ook de kampuitrusting verzorgde ze, en samen met huishoudelijke hulpen maakte ze de huisjes
in het bos klaar voor de vakanties. De decentralisatie rond 1980 bracht voor Rie het nodige werk
mee. De kinderen gingen naar gewone huizen verspreid in de stad. Er waren bijvoorbeeld huizen
voor de Boddaertgroepen en voor kamertraining. Elke groep kreeg een gastvrouw en een huishoudelijke hulp. In 1978 ging de eerste leefgroep uit huis en vertrok naar Ringbaan-Oost 212. Het
hele huis werd door Rie in samenspraak met de groepsleiding ingericht. Ze had zo haar vaste
adresjes in Tilburg waar ze het goedkoopst uit was en goede service kreeg. Meters gordijnstof
zijn door haar handen gegaan, want de gordijnen naaide ze zelf. Een keer had ze zo’n 100 meter
gordijnstof in banen geknipt en netjes klaargelegd voor de volgende dag. Maar de volgende dag
was het verdwenen. Tien uur werk voor niks. In de tien jaar tot haar pensioen in 1988 heeft ze
twintig huizen ingericht.
Zuster Francisca van der Vooren (geboren in 1928, in dienst van 1967 tot 1972)
De rust van de religie in een huis vol actie
In 1967 "belandde" zuster Francisca vanuit Sittard, waar ze bij de karmelietessen een groep kinderen leidde, in het Maria Gorettihuis in Tilburg. Daar was in 1966-‘67 geleidelijk een moeilijke
situatie ontstaan. De staf van het huis meende dat de zusters in de groep te oud waren geworden en dat zij het best het kindertehuis in lekenhanden konden geven. Maar het bestuur van de
congregatie was voorlopig niet van plan om het kindertehuis op te geven en verzocht de andere
tehuizen in Nederland om een zuster af te staan voor Tilburg. Daarmee begon het werk van
zuster Francisca in Tilburg. Meer nog dan in Sittard, trof ze in Tilburg veel nood en verdriet van
kinderen aan. Zelf geboren en opgegroeid in een warm bakkersgezin van negen kinderen, waar
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liefde en geborgenheid was, greep haar het leed van zoveel kinderen aan.
Door het conflict met het bestuur was de staf opgestapt, en de directrice, die daardoor onder
druk stond, trad uit de congregatie. Het begin was dus verre van eenvoudig. Zuster Francisca
werd adjunct-directrice en er kwam een nieuwe directrice, een leek. Helaas waren de problemen
niet opgelost en namen in 1967-’68 de spanningen onder het personeel toe. Uiteindelijk werd de
directrice op non-actief gesteld. Pas daarna kon een nieuwe staf worden opgebouwd en keerde de
rust en de vrede in het huis terug. De sfeer werd geleidelijk weer prettig. Dit was vooral te
danken aan de grote inzet van goed gemotiveerde leidsters en leiders, een goede staf en een fijne
samenwerking. Zuster Francisca werd tot directrice benoemd en deed het werk met liefde omdat
ze veel van kinderen hield en zorg had voor hun welzijn in het grote tehuis. Het werk nam heel
veel tijd en aandacht in beslag, de kinderen waren er immers dag en nacht. Soms werden kinderen uit een noodsituatie gehaald en bracht de kinderbescherming of de kinderpolitie ze in de late
avond bij het kindertehuis. Emotioneel vroeg het werk zeer veel van de leiding. Het apostolaat
van de congregatie was steeds en vooral: een ‘thuis’ bieden aan kinderen die dat moeten missen.
Voor zuster Francisca kwam daar de contemplatieve dimensie nog bij. Zij kon het gebedsleven
soms heel moeilijk verenigen met het zeer actieve leven in het kindertehuis. Toen zij daar op een
dag met haar geestelijke leider over sprak, kreeg ze als bemoediging te horen: "God kan je soms
meer geven als je van de ene spreekkamer naar de andere loopt, dan wanneer je twee uur in de
kapel zou zitten." Toch vond zij het leiden van zo’n groot tehuis geen werk meer voor een religieuze. Inmiddels waren er zo’n zeventig personeelsleden en er werkten nog maar een klein aantal zusters in het tehuis. Zij adviseerde om de leiding over te dragen aan een manager. Dat gebeurde in 1972 toen Bert van Leeuwen de leiding overnam. Eind 1972 namen de zusters afscheid
van de stad Tilburg, van de instanties, van de kinderen en het personeel. Zuster Francisca ging
terug naar Sittard. Nog altijd is zij actief in de Karmelgroepen voor leken, om de spiritualiteit
van de Karmelorde over te dragen. Haar belangrijkste herinnering aan Tilburg is de grote liefde
van de medewerkers, zusters én leken, voor de kinderen.
Joop Heeren (geboren in 1948, in dienst van 1971 tot heden)
De kinderen een goede tijd geven
Carnaval februari 1968. Met zijn platenkoffer onder zijn arm stapte Joop Heeren het gebouw
van Maria Goretti binnen. Als disc jockey droeg hij in de kelder zijn steentje bij aan een onvergetelijk carnavalsfeest. Zeker voor hemzelf, want het was het begin van zijn loopbaan bij Maria
Goretti en nog steeds werkt hij bij Kompaan.
De eerste jaren werkte hij als vrijwilliger mee aan allerlei activiteiten zoals het organiseren van
kampen. Op 1 januari 1971 trad hij in dienst als onbevoegd assistent groepsleider. Samen met
zuster Hiltrudis en vier leidsters had hij De Zonnebloemen, een groep van negentien meisjes in
de leeftijd van 1 tot 20 jaar onder zijn hoede. Hij was de eerste mannelijke groepsleider. De
slaapdiensten deed zuster Hiltrudis voor hem. Op de tuinman en de timmerman na, was
Maria Goretti een vrouwenbolwerk toen Joop in dienst kwam. Om bij Maria Goretti meer de
natuurlijke familiesituatie te benaderen, was het wenselijk dat er ook mannen in beeld kwamen.
Joop kan zich nog goed herinneren dat zijn thuissituatie een belangrijk onderwerp van het
sollicitatiegesprek was. Zuster Francisca wilde vermoedelijk weten of Joop wel genoeg ervaring
met de vader-kindband had. Van Joop werd speciaal verwacht dat hij activiteiten voor de kinderen organiseerde.
Jong en zonder kennis van opvoeden, begon hij met zijn werk. Er werd niet gesproken over hoe
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je het moest aanpakken om de meisjes een goede opvoeding te geven. Hij leerde door te kijken
naar hoe anderen zaken aanpakten en oplosten. Met de komst van pedagoog Jan Verhallen
kwam er meer aandacht voor de pedagogische aanpak van de kinderen. Het boek van Knoops
over de drie R-en: rust, reinheid en regelmaat, werd toen de "bijbel". Tot die tijd was de aanpak
volgens Joop gebaseerd op het creëren van een prettige woonsfeer voor de kinderen. Als een kind
verdriet had, dan troostte je het door het af te leiden en iets lekkers te geven. Het doel was de
kinderen een goede tijd te geven. Over problemen werd met ouders en kind niet gesproken. Dat
kwam pas zo medio jaren zeventig.
Volgens Joop waren de zusters bij Maria Goretti moderne nonnen, ze waren vroom maar drongen
dat niet op aan anderen. Als een kind bij Maria Goretti kwam, dan werd het gedoopt tenzij de
ouders dit niet wilden. Bidden en naar de kerk gaan, werd zeer op prijs gesteld, maar het wasniet verplicht. Mensen werden in hun waarde gelaten. Zelf ging Joop wel met zijn groep naar de
kapel.
Joop zou het zo weer overdoen. Hij voelde zich thuis in de familiaire sfeer bij Maria Goretti. Veel
familieleden van het personeel waren betrokken en hielpen mee bij activiteiten voor de jeugd,
bijvoorbeeld bij de kampen. Het was wel heel gesloten; iedereen wist van alles van elkaar en dat
had zijn voor- en nadelen.
Marlien, Yvonne en Tonneke
Opgroeien in kinderhuis Maria Goretti
Ze bewaren goede herinneringen aan de tijd bij Maria Goretti. Elke aanleiding werd door het
huis aangegrepen om iets leuks te doen: Sinterklaas op de vliegbasis in Gilze Rijen, musicals,
carnaval, vakanties in het bos, het kerkkoor. Ook zijn ze ervan overtuigd dat ze er zonder het
huis veel slechter vanaf waren gekomen. Marlien, Yvonne en Tonneke; ze woonden bij Maria
Goretti in de periode van eind jaren vijftig tot midden jaren zeventig. Ze delen de mening dat je
als kind van Maria Goretti een stempel had, en nu nog. In allerlei dingen was herkenbaar waar
je woonde, bijvoorbeeld in de kleding die in het huis werd gemaakt of door een bonnetje met een
stempel van het huis wat je bij de kapper moest laten zien. Mensen wisten amper wat voor
kinderen er in het huis woonden en dachten vaak dat je niet deugde.
Marlien (geboren in 1959, woonde bij Maria Goretti van 1965 tot 1978)
Dertien jaar en een maand heeft ze bij Maria Goretti gewoond. Toen haar ouders gingen
scheiden, moesten de kinderen die jonger waren dan 13 jaar naar Maria Goretti. Marlien vond
het helemaal niet streng in het huis. Alleen als ze in de zomer zes weken naar het bos gingen,
waren de leiders strenger. De kinderen die niet naar huis of naar een pleeggezin konden, gingen
naar het kamp in het bos, maar dat hoefde voor haar niet zo. Wel handig dat je het eten dat je
niet lustte ongezien in een kuiltje in het zand kon begraven. Ze herinnert zich nog goed dat de
kapel werd verbouwd tot recreatieruimte. Er was veel feest bij Maria Goretti, carnaval werd
altijd gevierd en op je verjaardag kreeg je een snoepbord. Ook werd er veel aan toneel gedaan.
Ze heeft nog een foto van haar eerste communie in 1966, de foto is in de tuin van de zusters
genomen, een domein waar de kinderen anders niet mochten komen.
Toen ze ongeveer 16 jaar was, kreeg ze een betaald baantje in de keuken van het tehuis. Na haar
vertrek bij Maria Goretti heeft ze een jaar in een pleeggezin gewoond en daarna is ze in 1980
gaan samenwonen. Ze heeft gewerkt als administratief medewerker en werd fulltime huisvrouw
toen haar eerste kind werd geboren.
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Yvonne (geboren in 1959, woonde bij Maria Goretti van 1970 tot 1975)
Yvonne was elf jaar toen tegen haar en haar broer en zus werd gezegd dat ze een jaar met
vakantie gingen. Haar vader had het gezin verlaten omdat hij de druk niet meer aankon. De
moeder van Yvonne raakte overspannen en kon niet meer voor haar kinderen zorgen. Ze bleef
geloven in de terugkeer van haar man, dan zouden de kinderen weer thuiskomen. De "vakantie"
duurde uiteindelijk haar hele jeugd. Tot haar vijftiende jaar woonde ze in het tehuis. Vervolgens
ging ze naar een pleeggezin, dat vond ze geweldig. Maar dat ging niet goed en ze liep er weg,
woonde bij een vriendin en ging van daaruit naar een nieuw pleeggezin. Dat was een fijn gezin
maar de pleegmoeder kon de zorg niet combineren met haar eigen gezin. Yvonne ging terug
naar het tehuis, naar de kamertraining. Daar heeft ze haar man leren kennen en ze zijn gaan
samenwonen.
Praktisch kwam ze niks tekort bij Maria Goretti. Tussen de kinderen ging het meestal goed en de
leiding deed erg haar best om het de kinderen naar hun zin te maken. Maar ze miste een gezinsleven, de warmte en vooral haar vader. Ze schreef hem brieven maar later hoorde ze dat die
nooit zijn verstuurd omdat contact niet goed was. Ook de brieven die haar vader haar naar
eigen zeggen stuurde, heeft ze nooit ontvangen. Toen ze 35 jaar was, heeft ze weer contact met
hem gezocht.
Tonneke (geboren in 1957, woonde bij Maria Goretti van 1958 tot 1977)
Nog steeds heeft Tonneke contact met Leny, die ook in het tehuis woonde, en samen kijken ze
terug op een leuke tijd in het tehuis en halen herinneringen op aan de streken die ze uithaalden.
Minder leuk was als er op zondag geen bezoek voor je kwam, als troost kreeg je een zak snoep.
Wie Maria Goretti was wist ze niet maar wel dat moeder Maria Teresa de oprichtster van het
huis was. De meisjes moesten voor haar bidden en dankbaar zijn.
Net als alle meisjes droeg Tonneke een schort van het huis en na schooltijd moesten ze zich
omkleden in de speelkleren. Als je een nieuwe jurk nodig had, mocht je een patroon kiezen en op
zolder stof uitzoeken en dan werd de jurk gemaakt. Ze herinnert zich de velourse jurken,
iedereen dezelfde jurk maar in verschillende kleuren. Mooie jurken maar Tonneke wilde liever
een broek dragen. Broeken waren aanvankelijk uit den boze. Na veel vijven en zessen mochten
de meisjes een broek aan, maar dan moest je er wel een rok overheen dragen.
Tonneke kon een week niet slapen toen ze haar eerste spijkerbroek mocht kopen. Groot was de
teleurstelling toen er een zuster mee moest.
Toen ze een jaar of vijftien was, zou ze blijven zitten op de MULO. Ze werd door de psycholoog
van het huis getest en daarna werd ze overgeplaatst naar Groesbeek, naar een huis voor
kinderen die wel konden maar niet wilden leren. Daarmee was het helemaal gedaan met haar
inzet voor school en ze heeft het diploma nooit behaald. Na Groes-beek ging ze bij haar oom
wonen. Het ging slecht met Tonneke en ze keerde terug naar het Maria Gorettihuis en kreeg daar
kamertraining in het Margohuis. In het huis woonden ongeveer acht meisjes. Je kreeg fl 70,- per
week en je moest zelf koken en wassen. Na de kamertraining is ze gaan samenwonen. Ze kreeg
vier kinderen.
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Huize Nazareth was in Tilburg de mannelijke tegenhanger van Sint Josephhuis Sint Anna, het latere kinderhuis Maria
Goretti. Het was een kinderbeschermingshuis waar voornamelijk voogdijjongens in de leeftijd van 6 tot 21 jaar woonden. Het huis was opgericht door de Vereniging Liefdewerk voor Kinderbescherming en na de uitbreiding bood het
plaats aan 120 jongens. De Fraters van Tilburg zorgden voor hun opvoeding. De kern van de pedagogische opvatting
van de grondleggers was opvoeden tot vrijheid in vrijheid. De jongens kregen een bepaalde mate van vrijheid, die toenam naarmate ze ouder werden. Zo werden ze voorbereid op het omgaan met vrijheid in de maatschappij. Met deze
filosofie was Huize Nazareth in het begin van de twintigste eeuw de tijd ver vooruit. Drie factoren speelden een hoofdrol
bij de opvoeding: godsdienst, een vaste vaderhand en een zorgzaam en gevoelig moederhart. Vanaf de jaren zestig
schakelde het tehuis om van voogdijpupillen naar kinderen met leer- en opvoedingsproblemen. Dit leidde tot veranderingen in het huis en de werkwijze. Samen met het kinderhuis Maria Goretti en met de Stichting Dagtehuizen, vormde
Huize Nazareth in 1978 de SAST: Sociaal Agogische Samenwerking Tilburg.

Huize Nazareth in de beginjaren.
De naam van het huis is gekozen omdat de heilige
familie patroon was van het huis en men de naam
voogdijgesticht wilde vermijden. (1941)

Zusters van Liefde en Fraters van Tilburg
In de geschiedenis van het katholieke Tilburg is monseigneur Zwijsen (1794 1877), pastoor van ’t Heike en later bisschop en aartsbisschop, een belangrijk
persoon. Hij zette zich in voor de armen en wilde voor hen scholen oprichten
waar ze konden leren lezen, schrijven, naaien en breien. Daarvoor richtte hij in
1832 een kloosterorde op: de Zusters van Onze Lieve Vrouw Moeder van
Barmhartigheid, beter bekend als de Zusters van Liefde. Het devies van de congregatie was "liefde zonder eigenliefde". Bij het moederhuis van de zusters aan
de Oudedijk in Tilburg, was in de loop der tijd een lyceum, een kweekschool, een
lagere school, een mulo, een naaischool, een weeshuis, een school voor zwakzinnige kinderen en een huishoudschool. De liefdezusters hielden zich met name
bezig met het onderwijs aan weesmeisjes. De orde betekende veel voor het
onderwijs maar ook de ziekenzorg, de zorg voor wezen en de zorg voor ouden
van dagen behoorden tot het werkterrein.
De zusters richtten zich vooral op de meisjes. Voor jongens uit de werkende
klasse vond men onderwijs in het algemeen minder noodzakelijk. De leerplicht
bestond nog niet en een vak leren deed je al werkende. Zwijsen zag echter wel
de noodzaak van onderwijs aan jongens en op 15 september 1845 startte hij met
vier fraters in Tilburg de congregatie van de Fraters van Onze Lieve Vrouw
Moeder van Barmhartigheid, algemeen bekend als de Fraters van Tilburg. Een
van de eerste activiteiten van de fraters was de oprichting van een drukkerij in
1846. Meer dan honderd jaar zou deze drukkerij van het Roomsch Katholiek
Jongensweeshuis een belangrijke bijdrage leveren aan het maken, drukken en
verspreiden van leerboeken, opvoedingsbrochures en katholieke tijdschriften.
Voorbeelden van publicaties zijn het tijdschrift de Engelbewaarder en de
Opvoedkundige brochurereeks. Uit deze drukkerij ontstond uitgeverij Zwijsen,
gespecialiseerd in educatieve materialen.
Evenals de Zusters van Liefde, zetten de fraters zich in voor het onderwijs. In
1850 startten de fraters in Tilburg een lagere school en een kweekschool en eind
1930 werkten de fraters aan zeventien lagere scholen, een blo-school en vier
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ulo-scholen. Daarnaast had de congregatie zich in diverse plaatsen buiten Tilburg
gevestigd. In 1930 hadden ze in Nederland en België ruim 15.000 leerlingen en in
de missie stonden meer dan 22.000 kinderen onder de hoede van de fraters.
De fraters richtten zich ook op de zorg. Ze hadden een klooster met een jongensweeshuis in de Capucijnenstraat, het Sint Antoniusgesticht. Daar startten ze in
een bijgebouw in 1911 met de opvang van voogdijkinderen.
De samenwerking tussen Huize Nazareth en het Sint Josephhuis Sint Anna, dateert
al vanaf 1900 toen de Fraters van Tilburg Maria Teresa Tauscher hielpen met het
oprichten van het Sint Josephhuis Sint Anna in Tilburg. Daar verzorgden de karmelietessen jongens tot ze 6 jaar werden, daarna gingen ze meestal naar Huize
Nazareth. Aanvankelijk deden de zusters ook de was voor Huize Nazareth. Huize
Nazareth bakte weer het brood voor de bewoners van het Sint Josephhuis. In de
distributietijd kwam dat goed van pas omdat de zusters met de vele kleine
kinderen de broodkaarten niet allemaal nodig hadden. Zo hadden de fraters en de
Helpen bij het huishouden was een onderdeel van
de dagelijkse routine. (1923)

jongens voldoende brood te eten.

Een goede vrijetijdsbesteding was belangrijk:
spelen op de speelplaats en handenarbeid in de
huiskamer. (ca. 1920)

Vincentiusvereniging en liefdewerken
In Parijs werd in 1833 de Sint Vincentiusvereniging opgericht. In 1846 kwamen er
afdelingen in Nederland en twee jaar later ontstond op initiatief van pastoor
Zwijsen de afdeling in Tilburg. De Sint Vincentiusvereniging was een katholieke
lekenorganisatie. De leden wilden door charitatief werk getuigen van de liefde van
Christus met als doel de zelfheiliging van de leden. Zij zamelden geld en goederen
in en gaven hulp aan geloofsgenoten die financieel in de problemen zaten. De bedoeling was om door gezinsbezoek en gesprek de mensen die hulp nodig hadden,
geestelijk te verheffen. Bedeling was hierbij een hulpmiddel.
Op 7 november 1907 besloot de Vincentiusverening Tilburg tot het oprichten van
een Vereniging Liefdewerk voor Kinderbescherming. Het doel van dit liefdewerk
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was de duurzame verzorging van minderjarigen naar de geest der kinderwetten en
in het algemeen de bescherming van minderjarigen. Het liefdewerk wilde dit doel
bereiken door de opvoeding van bepaalde groepen kinderen ter hand te nemen in
pleeggezinnen of gestichten zoals het Sint Josephhuis Sint Anna en Huize Nazareth.
De instellingen moesten de kinderen vormen tot goede burgers en hen afhouden
van ellende en misdaad. Tot hun meerderjarigheid bleven de kinderen onder de
macht van de vereniging. Naast verzorging kregen de kinderen onderwijs en konden
zij een ambacht leren.
De wet bepaalde dat op de eerste plaats de liefdadigheidszin zich het lot der kleine
ongelukkigen aan zou trekken. Het uitgangspunt was dat de maatschappij haar
steentje moest bijdragen aan liefdadigheid omdat het werk haar ook ten goede
kwam. De vereniging deed daarom een beroep op de liefdadigheidszin van de
Tilburgers met de woorden: "Van uwe hulp zal in de eerste plaats het u en ons zoo
dierbare Tilburg de zoete vruchten plukken. Dat deel der bevolking, wat aan-gewezen was tot het schuim, zult gij verheffen, zult gij waardig maken den naam van
Tilburger te dragen."
In 1965 ontstond als voortzetting op de Vereniging Liefdewerk voor
Kinderbescherming de Vereniging voor Kinderbescherming te Tilburg. In bijzondere
gevallen konden vanaf toen ook niet-katholieke minderjarigen onder de zorg
worden genomen.

Een tehuis voor voogdijjongens
Vanaf 1901 maakten de Kinderwetten het in Nederland mogelijk om ouders uit
de ouderlijke macht te ontheffen of ontzetten en kinderen gedwongen in internaten te plaatsen. Vanaf toen ontstonden er voogdijraden en voogdijverenigingen
onder de naam Liefdewerk voor Kinderbescherming. Bij de katholieken werden
dergelijke verenigingen opgericht als onderafdeling van de Sint Vincentiusvereniging. De Vereniging Liefdewerk voor Kinderbescherming gaf de voorkeur
aan gezinsverpleging boven gestichtsverpleging. Maar de gezinsverpleging bleek
voor veel jongens geen succes te zijn, met name doordat nogal wat mensen bij
wie de jongens werden uitbesteed, uit waren op eigen financieel voordeel.
Anderen waren juist weer te toegevend, waardoor de jongens niet meer te handhaven waren. Daarom koos de vereniging toch maar voor gestichtsverpleging en
besloot ze tot het oprichten van instituten. De fraters startten vervolgens met de
opvang en de verzorging van voogdijjongens in het gebouw ten oosten van het
fraterhuis aan de Capucijnenstraat, het huis van de Heilige Antonius van Padua.
Op negen december 1910 was het oprichtingsfeest en op 4 januari kwamen de
eerste drie jongens in het tehuis. Na vier maanden kwam het vierde kind en nog
eens een maand later werd de groep uitgebreid met vier jongens uit een gezin.
Het aantal jongens nam snel toe en het gebouw met plaats voor 30 jongens, was
al snel te klein. De vereniging besloot tot het bouwen van een groter huis: Huize
Nazareth. In 1916 verhuisde overste frater Gondulfus Andriessen met drie fraters
en 34 jongens naar het nieuwe gebouw. De bok Kees werd voor de bokkenwagen
gespannen en verhuisde de spullen. Op 21 december in dat jaar was de officiële
opening. Aanvankelijk was er plaats voor 60 jongens verdeeld in twee groepen
van 30: de schoolgaande en de schoolvrije jeugd.
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In de hoofdbouw woonden de fraters, was de spreekkamer, de directeurskamer,
de portierskamer en de kapel. De keuken, fratersrefter en recreatiezaal grensden
aan de tuin. Op de eerste etage waren de kamers van de fraters, de ziekenzaal en
de studiezaal met bibliotheek. De noordervleugel was bestemd voor de jongens.
Beneden waren de lokalen en boven de chambrettes met in het bovenpaneel een
jalouzie waarvan de stand zo was dat de jongens elkaar niet konden zien, maar
de surveillant in het voorbijgaan gemakkelijk een blik in de chambrettes kon
werpen. De jongens stonden om 6 uur ’s morgens op en wasten zich met het water uit de waskom die ze ’s avonds voor hun deur hadden klaargezet. In de tuin
was een bakkerij en enkele bijgebouwen zoals een koestal en paardenstal. Aan de
overzijde van de binnentuin waren een paar werkplaatsen voor de jongens. In
1923 was de zuidvleugel van het huis klaar en was er plaats in het tehuis voor
drie groepen van circa 45 jongens en twee begeleiders. De jongens gingen naar
de lagere school in de buurt of naar de ambachtsschool. De schoolvrije jongens
werkten in de fabriek of bij een patroon. Op zaterdag droegen zij hun werkloon
af en kregen ze zakgeld. De hoogte daarvan was afhankelijk van de leeftijd en de
verdienste. Een deel van het zakgeld werd op de spaarbank geplaatst en van de
rest konden de jongens bijvoorbeeld rookmateriaal kopen.
De leeftijdsgrens van aan te nemen jongens was van 6 tot 13 jaar. Zodoende kon
een kern worden gevormd van zeer geschikte en aanhankelijke jongens, die leefden en handelden en behandeld werden als in een gewoon gezin. De jongens die
erbij kwamen, namen als vanzelf de goede geest en het huishoudelijk karakter
over van de aanwezige jongens. Jongens tot 6 jaar werden opgevoed door de
zusters karmelietessen in Sint Josephhuis Sint Anna aan het Wilhelminapark. De
jongens kwamen in de beginjaren vooral uit Tilburg. Maar in de jaren dertig ging
het rijk bezuinigen op de voogdij en werden alleen in de hoogstnodige gevallen
de ouders ontzet uit de ouderlijke macht. Daardoor kwamen er minder jongens
uit de voogdijkring Tilburg en in plaats daarvan kwamen jongens uit andere
plaatsen zoals Den Haag, Haarlem en Eindhoven.
Bond van oud-pupillen
Na het vertrek van een jongen was Huize Nazareth nog steeds betrokken bij zijn morele en maatschappelijke belangen. Daarom ontstond in 1934 het initiatief om een
oud-leerlingen-bond op te richten. De doelen van deze bond waren onder andere het
bestendigen van het godsdienstig leven van de leden, het versterken van de vriendschapsbanden en waar mogelijk de morele en sociaal-maatschappelijke welstand
bevorderen. De bond wilde ook bijdragen aan de algemene ontwikkeling van de
leden. Deze doelen trachtte men te bereiken door bijvoorbeeld het organiseren van
lezingen en cursussen en door invloed uit te oefenen op het moreel en godsdienstig
De oudere jongens op kamp (ca. 1948)

leven van de leden door raadgevingen en door het goede voorbeeld te geven.
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De leden waren meerderjarige (oud-)pupillen, zij werden aangenomen door het
bestuur in overleg met de rector en directeur. Leden konden geroyeerd worden bij
het niet vervullen van godsdienstplichten, het aangaan van een gemengde verkering of het georganiseerd zijn in een door de kerkelijke overheid verboden vereniging. Ieder lid gaf maandelijks een bedrag voor het steuncomité van de bond
om in gevallen van financiële nood van een van de leden steun te bieden. Er werd
ook een naaikring opgericht voor vrouwen en verloofdes van bondsleden. Van stoffen gekregen van fabrikanten maakten zij kleding voor de pupillen. Hierdoor werd
op de kosten van kleding bespaard. De activiteiten van de bond hadden nog een
andere goede kant; de interne jeugd kwam zo in contact met het vrouwelijk element waardoor ze naast een gepaste, keurige, beschaafde omgang der verloofden,
eerbied, hoogachting en fijngevoeligheid leerden ten overstaan van het meisje.
Ons Genoegen
Een zinvolle vrijetijdsbesteding was in Huize Nazareth belangrijk bij de opvoeding.
Harmonie, toneel en voetbalclub waren tevens middelen om de jongens een gezond
gevoel van eigenwaarde mee te geven. Al in het tweede jaar van het bestaan van
het huis werd de voetbalvereniging Vincent opgericht. In 1919 richtte Huize
Nazareth het R.K. Muziekgezelschap Ons genoegen op. Het werk van Huize
Nazareth trad op deze manier naar buiten. Een machtige opvoedingsfactor, een
gezond middel tot ontspanning en een doeltreffend middel om de bevolking voor
het werk te interesseren. Door opluistering van festiviteiten en muzikale attenties
bij gouden bruiloften, ontstond sympathie bij de bevolking. De opkomst van de tv
en het feit dat de jongens op een gegeven moment in het weekend en vakantie

Ons Genoegen, de harmonie van Huize Nazareth

naar huis mochten, maakte dat het animo voor de harmonie afnam.
Nazareth had ook een actieve toneelvereniging; toneelstukken werden binnen en in
de openlucht gespeeld. In het huis was een toneelzaal en in 1949 werd buiten een
tribune gebouwd voor toeschouwers van buitenspel. De oudere jongens mochten lid
zijn van een dansclub. Men vond het van belang dat de jongens in contact konden
komen met nette meisjes. Het aankweken van hoogachting voor het meisje op
grond van haar toekomstig moederschap, werd gezien als een waardevolle bijdrage
voor het op een hoger plan brengen van de moraliteit en het zou tevens gunstig
werken op het veredelen van de zaalgesprekken.
In de naoorlogse jaren voor Huize Nazareth

Op weg naar het bevrijdingsfeest (4 november 1944)
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Opvoeden tot vrijheid in vrijheid
De grondlegger frater Gondulfus Andriessen doorbrak de in het begin van de
twintigste eeuw heersende internaatsmethodiek en maakte van Huize Nazareth
een eerste "open inrichting" van Nederland. In een brochure uit 1941 ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het tehuis, gaf frater Balduïnus Schouten, toenmalig directeur, een toelichting op de aanpak van de opvoeding. Hij schrijft dat
de doelstelling van Huize Nazareth voor die tijd zeer progressief was: "opvoeding
tot vrijheid in vrijheid, zo trachten we onze jeugd te vormen tot godsdienstige,
karaktervaste, blije jongens die het leven aandurven wanneer ze op 18-, 19- of
20-jarige leeftijd het volle leven in gaan". De opvoeding moest individueel zijn;
aangepast aan aanleg en karakter. Volgens de grondleggers kon het opvoedingswerk alleen slagen als het de ware christelijke geest van een goed geregeld gezin
zo dicht mogelijk kon benaderen. Die geest was belichaamd in drie factoren:
de godsdienstige vorming, een consequent gezag en een zorgzame moederliefde
Deze drie factoren hadden het meeste resultaat als de leerlingen een beperkte
vrijheid hadden. Het knellende en benauwende van een opsluiting wilde men
zoveel mogelijk vermijden. Het verantwoordelijkheidsgevoel van de jongens
werd bevorderd en naarmate ze ouder werden, kregen ze meer vrijheid. De oudere jongens mochten bijvoorbeeld zonder toezicht gaan wandelen. Een strenge
controle was echter vanzelfsprekend. Een goed psychologisch inzicht en waken
voor zwakheid en te goeder trouw, waren ook belangrijke voorwaarden. Het feit
dat meer dan 85% goed bleef na het uittreden, schreef men toe aan de beperkte
vrijheid waardoor de jongens in contact bleven met de buitenwereld. Als de
jongens grepen naar verboden vruchten zoals bioscoopbezoek of een bezoek bij
de familie, dan moest krachtig worden opgetreden. Men vond het geestelijke
klimaat van de grote stad een ongunstig milieu voor de jongens. Maar eens
zouden ze er terugkeren en door de beschermende maatregelen in het internaat,
zouden ze dan beter bestand zijn tegen de gevaren van de stad.
Godsdienstige vorming
De overtuiging was dat een blijvende ommekeer ten goede alleen mogelijk was
indien de neigingen van de mens werden gebogen naar het goede en de overtuiging rijpte dat de mens alleen met steun van boven kon uitgroeien boven zijn
fouten, misslagen en zedelijkheidsdelicten. Bij iedere gelegenheid moest de
jongens worden ingehamerd dat redding alleen van boven kan komen. Door
liefde en wederzijds vertrouwen zouden de pupillen niet kunnen ontkomen aan
de geestelijke invloedssfeer. "Liefde zonder eigenliefde" moest het devies zijn
voor de voogdijleiding.
Consequent gezag
Liefde alleen was niet voldoende om krachtige naturen te kweken. Opvoeding
werd gezien als een zaak van het hart en het verstand. Een consequent gezag
moest de liefde vergezellen en ondersteunen. Iedere jongen zou houden van een
rechtvaardige en strenge leiding. Een ander motto was "opvoeding door zelfopvoeding". Wanneer een leerling de fout in ging, moest de opvoeder steeds
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bedenken of hijzelf verstandig en met overleg had gehandeld. Er werd gewaarschuwd voor veelvuldige bevelen en onophoudelijke verwijten, want het woord
dat beveelt is gauw vervlogen; het maakt ongeduldig en kwetst. De opvoeders
moesten ook hun eigen misvattingen kunnen erkennen en er de nadruk op
leggen dat ieder, ook een kind, recht heeft op een eerlijke loyale en rechtvaardige
behandeling.
Zorgzame moederliefde
Het ontbreken van het vrouwelijke element in het tehuis vond men een nadeel in
de opvoeding. Want de moeder was het centrale punt in het gezin, de spil van het
huiselijk leven. Daarom moesten de leiders hun eigen jeugdwensen en het beeld
van hun eigen moeder voor ogen houden. Het grote geheim van de opvoeder lag
in de gaven van het moederhart als: liefde, toewijding bij dag en nacht, geduld en
spontane blijheid bij iedere uiting van kindergeluk. "In de diepe oogskens weten te
lezen wat hen gelukkig kan maken en welk leed te verzachten is. Het geknakte riet
niet breken maar de zwakkeling met een bemoedigend woord weten op te heffen
en te sterken waar moedeloosheid de zielen belaagt." Ook oudere pupillen zouden
week en kneedbaar worden in de warmte van deze moederlijke zorgen.

Etenstijd (ca. 1970)
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Van voogdijinternaat naar orthopedagogisch instituut
Begin jaren zestig wilde de Vereniging Liefdewerk voor Kinderbescherming een
aantal zaken veranderen. Met welke zaken was de vereniging niet tevreden?
Met het jarenlange verblijf van kinderen in internaten zonder duidelijke
verantwoording;
met een plaatsingsbeleid dat soms meer door traditie dan door kritische
beoordeling van de mogelijkheden van een bepaald internaat werd bepaald;
met het plaatsen van pupillen in pleeggezinnen zonder gedegen onderzoek van
de pleeggezinnen en zonder behoorlijke rapportering van de bevindingen;
met een werkwijze, waarbij men de inschakeling van de ouders in het
opvoedingsplan achterwege liet.
Een van de maatregelen die werden genomen was het aanstellen in 1960 van een
medewerker voor werving en selectie van pleeggezinnen.
Ook in Huize Nazareth stond de tijd niet stil en een aantal wezenlijke veranderingen volgden elkaar in snel tempo op. Zes open plaatsen in het internaat en
een voorstel van het Medisch Opvoedkundig Bureau (MOB) om enkele jongens
met leer- en opvoedingsmoeilijkheden op te nemen, bleken later beslissend voor
de verdere toekomst van het internaat. Het was een nieuwe gedachte bij het
MOB om bij wijze van proef bepaalde kinderen met leer- en opvoedingsproblemen enige tijd uit huis en in een internaat te plaatsen met een daaraan
verbonden school waar mogelijkheden waren voor meer aangepast onderwijs.
Het ging om vrije pupillen die een heropvoeding zouden krijgen maar met regelmatig gezinscontact op de achtergrond. Met deze preventieve aanpak hoopte
men een kind te behoeden voor scheefgroei. Deze pupillen werden geplaatst op
aanvraag van het MOB of de schoolpsychologische dienst. Omdat er overeenkomsten waren tussen de voogdijkinderen en de moeilijk opvoedbare kinderen,
besloten de leiding en het bestuur van het tehuis om deze nieuwe groep
kinderen op te nemen. Zo werden via het MOB vanaf 1962 kinderen met karakterologische stoornissen en partiële defecten opgenomen en verschoof het accent
van de justitiële kinderbescherming naar preventieve kinderbescherming. Het
werk van Huize Nazareth boog om van zorg voor het voogdijkind naar een
orthopedagogisch-didactische opvang van moeilijk opvoedbare kinderen.
Het internaat, de school, de staf en het maatschappelijk werk werden aangepast
aan de ombuiging. In 1962-’63 werd het interieur van het tehuis en de leefsituatie aangepast aan de hernieuwde pedagogische aanpak. Zo kwamen er
halfhoge schotten te staan tussen de bedden op de slaapzalen. Ten tweede veranderde de samenstelling van de groepsleiding. Onder invloed van de visie vanuit
de menswetenschappen dat een gemengde groepsleiding een voorwaarde was
voor efficiënt kinderbeschermingswerk en door de vergrijzing en de terugloop
van roepingen bij de fraters, besloot het tehuis om leken in dienst te nemen. In
1963 werden vijf vrouwelijke en vijf mannelijke lekengroepsleiders aangetrokken
om een moderne internaatsopvoeding te realiseren. In vijf van de zes groepen,
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Tot 1953 volgden alle pupillen van Huize Nazareth
onderwijs in de stad. De kinderen bleken op deze scholen
aparte groepen te vormen. In hun onderbewuste voelden
zij zich blijkbaar getekenden en dat verklaarde hun minderwaardigheidscomplexen en hun terughoudendheid
bij het aangaan van contacten met andere kinderen.
Wanneer zij normaal begaafd waren, functioneerden
deze jongens dikwijls toch veelal op een zwakbegaafd
niveau als gevolg van opgedane ervaringen die in hoge
mate remmend hadden gewerkt op een gezonde
psychische uitgroei. Dit was de gedachte achter de oprichting van een eigen voogdijschool naast het tehuis.
In 1953 werd de nieuwe voogdijschool met zes klaslokalen geopend De patroon van de school was
Dominicus Savio. De school viel aanvankelijk onder het
buitengewoon lager onderwijs, maar had het leerprogramma van het gewoon lager onderwijs. In 1964
werd het een LOM school, een school voor leerlingen met
leer- en opvoedingsmoeilijkheden en in 1972 een ZMOK
school (Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen); het aantal
leerlingen in de klas daalde verder van 16 naar 12.
De school heet nu Panne Hoeve.
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Het dagelijks leven in Huize Nazareth (ca. 1965)

bestond de groepsleiding voortaan uit een frater, een vrouwelijke en een mannelijke leek. De fraters hadden de algehele leiding in de groepen. Tevens werden
deskundigen zoals een psycholoog, een psychiater en een maatschappelijk
werker in dienst genomen.
Huize Nazareth veranderde in een weekinternaat, de jongens gingen in het weekend en in de vakanties naar huis. Er was plaats voor 60 jongens in de lagereschoolleeftijd met leer- en opvoedingsproblemen. De gedragsstoornissen van de
jongens waren veroorzaakt door bijvoorbeeld pedagogische- en/of affectieve
verwaarlozing, MBD (minimal braindamage) en structuurzwakte of opvoedingsmoeilijkheden na traumatische ervaringen. Nog maar een klein percentage van
de kinderen viel onder de voogdij.

Tussen tehuis en thuis
Het verlenen van het predikaat ZMOK aan de school van Huize Nazareth en de
wens om zoveel mogelijk te kunnen betekenen in de sector van de welzijnszorg,
leidden begin jaren zeventig tot een bezinning. Deze bezinning resulteerde in het
toekomst-perspectief van Huize Nazareth met een dubbelfunctie: internaat en
dagverblijf. Het dagverblijf was een overgangssituatie voor de terugkeer naar het
gezin. De bedoeling was om met het dagverblijf in 1973 te starten maar uiteindelijk opende het op 7 april 1975 in een zaal van het tehuis.
Kenmerkend voor het dagverblijf was dat het gezin bereid en in staat moest zijn
om mee te werken aan de behandeling van kind en gezin. Het was onmogelijk
om een jongen met gedragsstoornissen te behandelen zonder begeleiding van
het gezin waarin hij is opgevoed en waarin hij teruggeplaatst moest worden.
Soms was een behandeling of therapie voor het gezin nodig; vandaar dat er
naast orthopedagogische en therapeutische behandeling ook veel aandacht was
voor maatschappelijk werk. De filosofie was om niet zozeer kindgericht maar
gezinsgericht te werken. De maatschappelijk werkers begeleidden de gezinnen.
Ze gingen regelmatig bij het gezin op bezoek en vaak ging dan ook de groepsleider mee om met de ouders ervaringen over de omgang met de jongen uit te
wisselen. Soms nam een ouder deel aan het leven in de groep. Daarnaast waren
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er de contacten op zondagavond wanneer ouders hun kind terug kwamen
brengen. Het paste in de filosofie om zoveel mogelijk contact tussen kind en
ouder te hebben.
Per kind en gezin werd bekeken welke hulp nodig was. Elk kind kreeg op de
eerste plaats groepsopvoeding doordat de groepsstructuur en de normen in de
groep het gedrag beïnvloedden. Alle jongens gingen naar een basisschool, naar
de ZMOK-school naast het tehuis of naar een gewone basisschool. Bij ernstige
leerproblemen werd een SIO school (school voor individueel onderwijs) ingeschakeld. Verder was er bij de behandeling mogelijkheid voor psychotherapie,
fysiotherapie en logopedie.

Op 15 augustus 1972 ging directeur frater Reinardus Mols met pensioen en de
fraters droegen bij deze gelegenheid de leiding van het huis over aan leken.
Wim van den Broek werd de nieuwe directeur. In de jaren die volgden,
vertrokken de jongens uit het tehuis naar het kinderhuis Maria Goretti, naar
eengezinswoningen in de Kwaadeindstraat 2 en aan Ringbaan-Oost 212, en de
twee groepen van de dagbehandeling verhuisden naar de Van Hogendorpstraat
117 en het Korvelplein 177-178. In 1978 ging Huize Nazareth samenwerken met
het kinderhuis Maria Goretti en de Stichting Dagtehuizen in de SAST (Sociaal
Agogische Samenwerking Tilburg).
Het pand aan de Nazarethstraat werd met sloop bedreigd, maar kreeg uiteindelijk een nieuwe bestemming. Stichting De Woonstad, inmiddels Wonen Breburg,
renoveerde het internaat en verbouwde het tot wooneenheden voor studenten
van kunstopleidingen. In 1995 werd de nationale renovatieprijs toegekend aan
dit project.
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Harrie (geboren in 1936, woonde bij kinderhuis Maria Goretti en Huize Nazareth van 1938
tot 1946)
Het was niet makkelijk, maar ik heb veel geleerd
Harrie was 1 jaar oud toen hij bij kinderhuis Maria Goretti kwam wonen. Zijn vader heeft hij
nooit gekend en wat er precies met hem gebeurd is, weet hij ook niet. Zijn moeder kon moeilijk
alleen voor haar negen kinderen zorgen. Bovendien is ze later hertrouwd en dat mocht niet
vanwege het geloof. Bijna al zijn broers en zussen hebben in Maria Goretti of Huize Nazareth gewoond. De meeste kinderen in het tehuis waren halfwees of hun ouders waren uit elkaar.
Toen Harrie 7 jaar oud was, vertrok hij bij Maria Goretti. Een half jaar heeft hij thuis gewoond
maar daarna moest hij naar Huize Nazareth. Eén keer per drie maanden mocht zijn moeder
langskomen. Kort daarna mocht Harrie op bezoek bij zijn zusjes in Maria Goretti en één keer per
jaar mocht hij naar huis. Dan verwende zijn moeder hem en gingen ze met het gezin naar de
Tilburgse kermis.
De jongens in het tehuis moesten elke dag naar de kerkdienst in de kapel van het huis. Daarna
ontbijten en dan naar de school op het Heike onder leiding van frater Siegfried. Als je thuiskwam van school, dan stonden er korsten met boter klaar en om 18.00 uur was het avondeten.
De jongens moesten werken in het tehuis: gangen schuren, in de bakkerij werken, aardappels
schillen enzovoort. Ook deden ze klussen voor bedrijven om wat geld te verdienen. In de zomer
gingen de jongens onder de twaalf jaar op kamp in de Rimboe in Goirle, het bos van Huize
Nazareth naast Kleuterheil. De oudere jongens fietsten naar Groesbeek om te kamperen, onderweg aten ze bij het blinden-instituut in Grave.
In het tehuis was veel aandacht voor vrijetijdsbesteding. Veel handenarbeid zoals figuurzagen
en boekbinden en voetballen op de speelplaats, waarvan in de winter een ijsbaan werd gemaakt.
Huize Nazareth had een eigen harmonie: Ons Genoegen. Harrie blies de bas. Maar de bas ging
kapot, er was geen geld voor een nieuwe en Harrie mocht tamboer spelen. Daar praat Harrie
nog steeds met veel plezier over en hij is trots op de prijzen die de harmonie in de loop der tijd
heeft behaald. De harmonie trad regelmatig op in processies en bij gouden bruiloften. Toen de
tamboer-maître werd uitgenodigd om te komen schaatsen bij de revue in Amerika, kreeg Harrie
de kans om deze taak over te nemen. Een beetje show erin brengen, dat deed hij graag. Later
heeft hij ook nog lesgegeven in marcheren aan harmonieën.
Harrie kijkt op zijn jeugd bij Huize Nazareth terug met gemengde gevoelens. Hij heeft er veel
geleerd en genoten van de harmonie maar de aanpak was hard. Toen hij van het tehuis foto’s
maakte bij de verbouwing van Huize Nazareth tot studentenhuis, kwam er iemand naar hem
toe die zei: ‘Ze moesten er een bom op gooien.’ Zo voelt Harrie dat niet, maar het was zonder
meer geen makkelijke tijd. Ook niet voor de fraters.
Simon van den Broek (geboren 1936, in dienst van ca 1965 tot 1996)
Van ordebewaker naar opvoeder
Simon werd in 1954 frater en op zijn 23-ste jaar ging hij aan de slag bij het jeugdwerk in Den
Bosch. Daar organiseerde hij in een clubhuis voor kinderen in een achterstandswijk, allerlei
activiteiten op het gebied van vrijetijdsbesteding. Overdag was hij kok in het fratershuis en
’s avonds werkte hij voor de jeugd. Dit heeft hij zeven jaar gedaan maar toen het blindeninstituut in Grave dringend een kok nodig had, is hij overgeplaatst. Van daaruit werd hij weer
overgeplaatst naar Leeuwarden waar hij de opleiding voor jeugdbescherming heeft gevolgd.
Hij besloot zijn toog op te bergen want in zijn fraterskledij was hij in het noorden des lands een
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vreemde eend in de bijt. Toen hij in 1967 werd overgeplaatst naar Huize Nazareth en terugkwam
naar het katholieke zuiden, heeft hij zijn toog achtergelaten en ging voortaan alleen nog als
frater in burger door het leven. Hij werd surveillant van groep 1, een groep van zestien kinderen
van 7 tot 10 jaar. De bedden in de slaapzalen waren inmiddels gescheiden door halfhoge wandjes. Simon sliep in het surveillantenkamertje achter in de zaal en door kijkgaten kon hij de jongens in de gaten houden. Dat was ook een belangrijke taak van de leiding; de moeilijk opvoedbare jongens in de gaten houden en corrigeren. De directeur haalde de moeilijkste jongens uit de
groep om in het koor te zingen en zo de rust in de groep te kunnen houden. Het was streng
geregeld in Huize Nazareth. Simon zelf was niet zo’n voorstander van de strenge aanpak. Als
bijvoorbeeld een kind iets niet lustte, moest het van hem één hapje proeven, maar bij hoog en
laag volhouden dat het kind zijn bord leegat was niet zijn stijl.
Bij de samenwerking van Huize Nazareth met kinderhuis Maria Goretti in de SAST ontstond een
vacature voor de crisisopvang. Simon ging bij de groep De Springplank werken. Tijdens de
periode dat de kinderen in de crisisopvang verbleven, werd bekeken waar het kind naartoe kon.
Terug naar huis of naar een leefgroep? De kinderen van Maria Goretti waren volgens Simon een
stuk makkelijker dan de jongens van Nazareth. Ook de aanpak bij de SAST verschilde van
Nazareth, het werk was meer individueel gericht en opvoedkundig. Simon was niet langer de
politieagent. Bij de decentralisatie ging de crisisopvang naar de Leharstraat. In die tijd woonde
Simon met vijf fraters in een gewoon huis. Na enige tijd werken in de crisisopvang, kwam Simon
in de knel met het werk want hij trok zich de ellende erg aan. In Huize Nazareth had hij geen
idee van de achtergrond van de jongens, maar in de crisisopvang werd hij geconfronteerd met
de problemen die de kinderen hadden meegemaakt. Hij heeft zich toen twee weken teruggetrokken bij de fraters in Scheveningen. Daar heeft hij geleerd om als hij thuiskwam zijn jas
met problemen aan de kapstok te hangen.
In 1982 opende de congregatie in de De Ruyterstraat in Tilburg de Vuurhaard. In dit huis konden
kinderen terecht die de SAST nergens kon plaatsen: kinderen die niet naar huis konden, die niet
in een leefgroep pasten en waarvoor geen pleeggezin was. Simon ging in de Vuurhaard wonen
om voor deze jongeren te zorgen en had daarnaast nog zijn fulltimebaan in de Leharstraat.
Inmiddels is de Vuurhaard verhuisd naar Udenhout en biedt het tijdelijk onderdak aan uitgeprocedeerde asielzoekers. Daarnaast werkt Simon een paar dagdelen per week bij Exodus in
Den Bosch; een huis voor ex-gedetineerden die nergens terecht kunnen.
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Louis van Boxtel (geboren in 1943, woonde in Huize Nazareth van 1949 tot 1959,
in dienst van 1959 tot 2002)
Punten verdienen
Louis was een half jaar oud toen hij in het kinderhuis Maria Goretti kwam. Zijn vader zat door
de werkverschaffing in Duitsland en zijn moeder kon wegens geldgebrek niet voor haar kinderen
zorgen. Zijn moeder overleed toen Louis 12 jaar was, hij heeft haar een keer of vier gezien.
De zus van Louis woonde ook in het kinderhuis Maria Goretti, hij zag haar af en toe op de
speelplaats.
Toen hij naar de lagere school ging, werd hij overgeplaatst naar Huize Nazareth. De overgang
van een groep van 20 kinderen naar een groep van 40, was zo overweldigend dat hij zich soms
terugtrok in een hoekje. De groep werd geleid door een frater. Een blik van de frater of met zijn
handen klappen, was voldoende om de jongens te laten weten wat ze moesten doen. De nieuwe
kinderen kenden de gewoontes nog niet maar leerden die snel. Als je iets fout deed kreeg je straf
en daarnaast leerden de oudere jongens de nieuwkomers wat de gewoonten waren. De frater
bepaalde het programma; wanneer het tijd was voor algemeen spel of wanneer de jongens naar
buiten moesten of naar binnen. Iedereen moest hetzelfde doen zodat de situatie overzichtelijk
was. Op woensdag liepen de jongens naar de Rimboe in Goirle; in een rij met z’n veertigen met
de frater. Allemaal dezelfde kleding en jongens onder de twaalf steevast in korte broek. Van een
plaatselijke fietsenhandelaar kregen de fraters oude fietsen en van de onderdelen maakten de
jongens in de eigen werkplaats weer goede fietsen. In de vakantie fietste hij met zijn groep en
twee fraters, een vooraan op de fiets en een achteraan op de brommer, Nederland door.
Ze overnachtten bij boeren, in een hooizolder of bij fraters.
Als je goed je best deed, verdiende je punten. Had je genoeg punten verdiend, dan mocht je
zaterdagmiddag voor een dubbeltje snoep uitzoeken. Degene die te weinig punten had, kreeg in
de groep te horen wat hij fout had gedaan. Als iemand in de groep iets misdeed, dan kon de hele
groep daar de dupe van worden met als gevolg dat je de hele groep op je nek kreeg.
Een hoogtepunt was toen Louis in de vakantie naar een pleeggezin mocht. Daar vond hij wat
gezinswarmte. Ook deze uitstap moest je verdienen met punten.
In groep twee kreeg je weer wat meer vrijheid. Er was een radio en een uur per dag mocht, en de
jongens kiezen welke muziek ze wilden horen. Een keer per maand werd er een film gedraaid. In
groep drie mocht je op zondag samen met een groepje vrienden naar de stad, nooit alleen. Louis
wilde ook niet alleen, want daarvoor voelde hij zich te schuw. De jongens in groep vier kregen
meer privé-ruimte, de bedden waren afgescheiden door wanden en daarboven was kippengaas.
Op zijn 16e jaar kreeg Louis een baantje in de keuken van Huize Nazareth. Hij leerde koken bij
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de fraters aan de Gasthuisring, haalde zijn diploma, waarmee hij weer punten verdiende, en
werd de kok van het huis. Als er iemand jarig was in de groep aten ze friet met appelmoes. Voor
145 man aardappels schillen en frieten snijden en daarna de afwas! Louis had een goede tijd als
kok; hij werd gewaardeerd en hoorde ergens bij. Bij de SAST werd hij gastheer in achtereenvolgens de Kwaadeindstraat en het Wilhelminapark. Zijn eigen domein zoals hij in Nazareth
had, was hij kwijt, maar daar stond tegenover dat zijn werk er op zich leuker op werd. Hij werd
meer een huisvader en hield zich naast koken bezig met het huishouden, de tuin en hielp bij de
verzorging van de kinderen. Met de opvoeding en behandeling bemoeide hij zich niet, daardoor
namen de kinderen soms eerder hem in vertouwen dan de groepsleiding.
Ada van den Braak (geboren in 1935, in dienst van 1963 tot 1995)
Hechten aan de jongens
Als nichtje van de toenmalige directeur van Huize Nazareth, frater Reinardus, kwam Ada in
haar jeugd regelmatig in het tehuis om te kijken naar filmvoorstellingen of naar toneeluitvoeringen en openluchtspelen die door de toneelvereniging werden opgevoerd. Samen met
familieleden van de fraters zat ze dan op het balkon of in de zaal maar contact met de jongens
was er niet.
In 1963 vroeg frater Reinardus aan Ada en negen andere leken om in het tehuis te komen
werken. Dat waren de eerste tien leken in de groepen. Een jaar later volgden er nog twee en
daarmee waren alle zes de groepen bemand door een religieus en twee leken. Een opleiding voor
internaatswerk hadden deze mensen niet, maar met een instructie over de aard en de aanpak
van de jongens gingen ze aan de slag. Al snel volgden de fraters en de leken de cursus kinderbescherming A en/of B in Den Bosch. Samen met een frater die de leiding had, en een andere
collega ging ze aan de slag in een groep van twintig jongens van 13-14 jaar. In het begin bestond het werk vooral uit verzorging, orde handhaven en huishoudelijk werk. De dames zorgden
ook voor de aanschaf van de kleding en het onderhoud daarvan. De jongens hadden twee paar
schoenen, een zondags pak, een tussenpak (het te kleine zondagse pak), één of twee doordeweekse broeken en voor de winter drie truien waarvan één nieuwe. Ook besteedden ze veel
tijd aan spelen, voetballen, wandelen, fietsen etc. Zomaar wat rondhangen was er niet bij en
tv-kijken mocht pas ’s avonds na het verplichte halfuurtje lezen. Liefdesfilms waren taboe.
Dat het in het begin wennen was, is te begrijpen. De leken waren in het algemeen wat soepeler in
het hanteren van de regels die in hun ogen best streng waren. De regels waren min of meer
gebaseerd op het kloosterleven, zoals dagelijks naar de heilige Mis, vaste tijden voor het opstaan,
eten, spelen en slapen.
De leken hadden per week wisselende diensten, de ene week late – en de andere week vroege
dienst. De frater was bijna constant aanwezig en deed de slaapdiensten. Toen Ada bij Nazareth
kwam werken, had ze een weekend per maand vrij. Het huis was dan gesloten en de jongens
gingen naar hun ouders of een gastgezin. Eén keer per maand mochten de ouders op zondagmiddag op bezoek komen. Als er om een uur of drie voor een kind nog geen bezoek was, wist je
dat die ouders niet meer zouden komen. Meestal ging de frater dan voor de afleiding een stukje
met de teleurgestelde jongens wandelen of fietsen.
Aan het einde van het schooljaar schoven de oudste jongens door naar de volgende groep. Daar
had Ada veel moeite mee, want ze raakte aan de jongens gehecht. Na vijf jaar met veel plezier
op de groep te hebben gewerkt, ging Ada het secretariaat verzorgen en de pupillenadministratie
bijhouden. In die periode kwam ze meer over de achtergrond van de jeugdigen te weten dan in
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de tijd dat ze in de groep werkte. In 1972 werd ze adjunct-directrice en in die functie maakte ze
alle ontwikkelingen mee van inkrimping, samenwerking en nieuwe werkvormen. Hoewel er wel
wat rivaliteit was tussen Huize Nazareth en het kinderhuis Maria Goretti, waren de verschillen
klein. Beide organisaties hadden hun sores en wat Ada betrof, konden ze daar samen een oplossing voor zoeken. Dat het gebouw van Nazareth na sluiting gesloopt dreigde te worden, deed
haar aanvankelijk niet zoveel. Nu is ze blij dat het behouden is, al zitten haar herinneringen
meer bij de fraters en de jongens dan in het gebouw.
Rob Waijers (geboren in 1948, in dienst van 1975 tot heden)
Er zijn voor de ouders
In 1976 is Rob afgestudeerd aan de Sociale Academie in Breda richting Inrichtingswerk.
Hij begon bij Huize Nazareth als groepsleider van een groep van veertien jongens in de basisschoolleeftijd. De aanpak in het tehuis was gebaseerd op orde, tucht en regelmaat. De aanpak
van Rob was minder strak en meer gebaseerd op communicatie: kinderen confronteren met hun
eigen gedrag, de gevolgen daarvan en alternatieven aangeven. Toen Rob bij Huize Nazareth
kwam werken, was het huis een weekinternaat. In de weekenden gingen de kinderen naar huis
om zo de band met thuis te blijven houden. Op zondag kwamen de ouders hun kinderen weer
naar het tehuis brengen.
Na een jaar werd hij gevraagd om maatschappelijk werker te worden. Een van de eerste dingen
waar hij zich hard voor maakte, was dat er meer contact kwam tussen de ouders en de groepsleiding om ervaringen uit te wisselen. Bijvoorbeeld door samen een kop koffie te drinken als de
ouders hun kind kwamen brengen. De functie van de maatschappelijk werker - er waren er al
drie in dienst toen Rob kwam - was het onderhouden van contacten met de ouders. Het was de
schakel tussen ouders en internaat. Voor veel kinderen was er een grote tegenstelling tussen het
geordende leven in het internaat en de thuissituatie. De groepsleiders beklaagden zich erover
dat de jongens na een weekend thuis ongeremd terugkwamen. De maatschappelijk werker
probeerde het leven tussen internaat en thuis beter op elkaar af te stemmen. Ongeveer een keer
in de twee weken bezocht Rob de dertig gezinnen die hij begeleidde. De begeleiding was gericht
op het ondersteunen van de ouders bij de opvoeding en om een eventuele terugkeer naar huis
voor te bereiden. Huize Nazareth vond het contact met ouders belangrijk. Dat bleek doordat ze
in plaats van hoofdgroepsleiders maatschappelijk werkers in dienst hadden.
Met de komst van het dagverblijf in het tehuis kreeg de functie van Rob een nieuwe dimensie.
Hij was nu niet meer alleen maatschappelijk werker van de gezinnen van de kinderen uit het
internaat maar ook van de gezinnen van de dagbehandeling. Een groot verschil. Bij de dagbehandeling werkte je echt met de ouders en zag je vaak verbetering. Bij veel kinderen uit het
internaat was de thuissituatie vaak zo problematisch dat er weinig perspectief was. Je kon als
maatschappelijk werker niet meer doen dan de ouders steunen, oppeppen, trouw aan ze zijn en
vertrouwen in hen blijven houden.
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In 1978 ontstond de Vereniging SAST. De vereniging had drie leden: Stichting Sint Josephhuis Maria Goretti, Stichting
Dagtehuizen Tilburg en Stichting voor Kinderbescherming Tilburg (Huize Nazareth). Het ministerie van Justitie trok de
goedkeuringen van Maria Goretti en Huize Nazareth in en gaf de SAST goedkeuring voor de opvoeding van 102 jongens
en meisjes van 0 tot 21 jaar. Naast de 102 internaatsplaatsen had de SAST ook 24 plaatsen voor dagbehandeling.
In de jaren tachtig daalde het aantal internaatsplaatsingen verder en zocht de SAST naar een nieuwe opzet. De SAST
staat dan ook voor een periode van vernieuwing in de jeugdhulpverlening in Tilburg. Het doel was een betere hulpverlening door een radicale herziening van de huisvesting van de jeugdigen: de decentralisatie. Hierbij maakten grote
internaten plaats voor gewone huizen in de stad. Daarnaast bouwde de SAST de dagopvang (Boddaert) uit en ontwikkelde ze ambulante hulpvormen. Ook kreeg de SAST begin jaren negentig een nieuwe doelgroep: de alleenstaande
minderjarige asielzoekers. Voor opvang en begeleiding van deze groep startte in 1992 het project MAAT. Verder werkte
de SAST, net als haar voorgangers Huize Nazareth en Maria Goretti, met pleeggezinnen. En er ontstonden gezinshuizen
met vaste opvoeders, waardoor de gezinssituatie zoveel mogelijk werd benaderd.
In 1996 fuseerde de SAST met Stichting Jeugdhulpverlening en Jeugdgezondheidszorg Brabant (Kleuterheil en Godelieve)
en de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Tilburg tot Kompaan. Veel van de werkvormen die door de SAST zijn ontwikkeld,
hebben nog altijd een plaats in het hulpaanbod van Kompaan.

Grote internaten ter discussie
De traditionele grote internaten zoals Huize Nazareth en Maria Goretti hadden
flinke nadelen. De kinderen groeiden er op onder onnatuurlijke omstandigheden,
het was massaal en er was een zeker isolement ten opzichte van de buitenwereld. Door de grootschaligheid van het internaat was er weinig ruimte voor
een individuele benadering zoals in een gezin. Daarnaast hadden kinderen door
de massaliteit moeite om zich geborgen en thuis te voelen, en geborgenheid is
een belangrijk element bij de ontwikkeling van de persoonlijkheid. Een ander
nadeel was dat de continuïteit in de opvoeding in het internaat niet langer gegarandeerd was, doordat het werken met professionele opvoeders wisseling van
diensten en personeel met zich meebracht. Dit in tegenstelling tot de zusters en
de fraters die in vroeger tijd een constante factor in de opvoeding vormden doordat zij altijd aanwezig waren. Tot slot had het internaat een emotionele beladenheid waardoor er vaak een drempelvrees was en een vraag om hulp niet of te
laat werd gesteld.
Overigens had een groot internaat ook zeker zijn voordelen. Zo waren er diverse
stafleden in dienst die ondersteunden en adviseerden bij de opvoeding. Een
kleine organisatie zou te weinig middelen hebben om een pedagoog of psycholoog in dienst te nemen. Daarnaast was het mogelijk om door interne differentiatie de jeugdige de meest adequate leefsituatie aan te bieden met daarbij
passende gespecialiseerde groepswerkers. Ook was een voordeel dat een groot
instituut doorgaans economisch minder kwetsbaar is. Meer promotiemogelijkheden en mogelijkheden voor overplaatsing waren pluspunten voor het
personeel.
De discussie in de jaren zeventig over het bestaansrecht van grote internaten en
de nadelige effecten van internaten op de jeugd, resulteerde in een nieuwe visie
66

op de jeugdhulpverlening in Nederland. Kenmerkend daarvoor is decentralisatie
en normalisatie. De grote internaten maakten plaats voor de leefgroepen,
meestal in gewone huizen in een gewone buurt. Daar kunnen de kinderen
opgroeien in een omgeving die zoveel mogelijk op een gezinssituatie lijkt en
worden ze niet geïsoleerd van de maatschappij. Bovendien kan in de kleinere
huizen en groepen meer rekening worden gehouden met de individuele verschillen tussen de jeugdigen en is er meer ruimte voor privacy en intimiteit. Daarom
kocht en huurde de SAST huizen in Tilburg. In 1984 werd de decentralisatie
afgerond toen de laatste groep medewerkers van de SAST verhuisde naar het
centraal bureau aan het Korvelplein 214.
Er kwamen meer aanhangers van het inzicht dat een aantal kinderen wel hulp
nodig had, maar plaatsing in een internaat niet noodzakelijk was. Deze kinderen
konden beter geholpen worden met ambulante hulpvormen of dagopvang.
Kinderen werden niet meer zo snel uit huis geplaatst als in het begin van de
twintigste eeuw. Tegelijkertijd was er nog een andere ontwikkeling gaande.
Sinds de jaren zestig en zeventig werd steeds meer het belang van het contact
met de ouders ingezien. In de begintijd van Huize Nazareth en Maria Goretti was
het contact met ouders minimaal. In het algemeen vond men dat het goed was
om de ouders op afstand te houden, omdat zij een slechte invloed op hun kind
zouden hebben. Later is men veel meer gaan inzien dat de band tussen ouder en
kind voor het leven is en dat geen contact met de ouders in de meeste gevallen
zeer nadelig is voor de ontwikkeling van een kind. Maatschappelijk werkers
kwamen in dienst bij internaten om het contact tussen ouders, kind en internaat
te onderhouden.
Centraal bureau aan het Korvelplein 214

Instellingen zoeken elkaar op
Onder invloed van hiervoor genoemde ontwikkelingen zochten Huize Nazareth,
kinderhuis Maria Goretti, Stichting Dagtehuizen Tilburg en Frentrop-Stichting
(Huize De Schalmen) elkaar op om samen te werken. In 1977 stelden de vier
organisaties de integratienota Sociaal Agogisch Sentrum Tilburg i.o. op met de
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intentie om de (semi-)residentiële hulpverlening die de vier verleenden, in een
nieuwe organisatie onder te brengen. Op 14 september 1978 werd de Vereniging
Sociaal Agogische Samenwerking Tilburg (SAST) opgericht. De drie leden waren:
Stichting Sint Josephhuis Maria Goretti, Stichting Dagtehuizen en Stichting voor
Kinderbescherming (het vroegere Liefdewerk voor de Kinderbescherming waar
Huize Nazareth onderdeel van uitmaakte). De Frentrop-Stichting had zich teruggetrokken. Op 1 januari 1980 kwam het personeel van de leden in dienst van de
SAST. Een belangrijke reden voor de samenwerking was dat een grotere organisatie nodig was om tegemoet te komen aan de landelijke tendens om meer
gedifferentieerd hulp te verlenen aan het kind binnen zijn eigen omgeving. Door
samen te werken in één organisatie, zou er tevens meer duidelijkheid en overzichtelijkheid ontstaan voor cliënten, plaatsers en verwijzers. Daarnaast speelde
een rol dat de gemeente Tilburg de eis had gesteld dat Stichting Dagtehuizen
Tilburg en het dagtehuis van Huize Nazareth tot samenwerking moesten komen.
Bij het tot stand komen van de nieuwe organisatie hadden de betrokken
instellingen het volgende voor ogen:
De werkvormen beter op elkaar laten aansluiten en nieuwe werkvormen
ontwikkelen waardoor een gedifferentieerd en flexibel hulpverleningsaanbod kon
ontstaan.
De typische internaatstructuur moest plaatsmaken voor leefgroepen geïntegreerd
in woonwijken. De structurele scheiding tussen jongens en meisjes moest
opgeheven worden.
De voordelen van het grote internaat behouden, zoals mogelijkheden voor
gespecialiseerde begeleiding door een uitgebreide staf en interne differentiatie.
Elke leefeenheid moest voldoende autonomie krijgen, waardoor eigen verantwoordelijkheid, initiatief en creativiteit van de werkers aan bod konden komen,
zodat massificatie en uniformiteit voorkomen werd.
Meer effectief gebruikmaken van de menskracht, middelen en deskundigheid.

Frentrop-Stichting en de Schalmen
De Frentrop-Stichting had huizen voor werkende en studerende jongens van 13 tot
20 jaar. Ook in Tilburg hadden zij een huis: jongensinternaat Eigenhorst aan
Koningshoeven. Later werd de naam veranderd in de Schalmen en verhuisde het
internaat naar Prinsenhoeven in Tilburg. Begin jaren zestig woonden er 42 jongens
in drie groepen met twee groepsleiders per groep. Eerst werkten er alleen
mannelijke religieuzen, maar vanaf de jaren vijftig ook vrouwelijke leken om zo de
eenzijdige mannelijke opvoeding te doorbereken. De Frentrop-Stichting zou
aanvankelijk samengaan met Huize Nazareth, kinderhuis Maria Goretti en Stichting
Dagtehuizen in de SAST. Maar de stichting trok zich terug. Op 1 juli 1983 werd
De Schalmen alsnog een onderdeel van de SAST.
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