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In zijn boek Van Jonkheid tot Young Generation beschrijft Fons Heijnens de geschiedenis van de
jeugdverenigingen in Houthem.

„Vrijwel iedere Houthemer
is ooit wel eens lid geweest
van zo'n vereniging.”

Vele gezichten uit Houthem
door René Willems

H

et is monnikenwerk geweest, zegt Fons Heijnens. „Soms ga je naar
mensen toe met een foto van dorpsgenoten die je niet
kunt thuisbrengen. Na een avond
praten ga je met één naam naar
huis. Dat lijkt misschien frustrerend, maar die ene naam zet je
vaak weer op het spoor van andere
mensen die op de foto staan. En zo
kun je na verloop van tijd toch
heel wat gezichten van een naam
voorzien.”
Het boek Van Jonkheid tot Young
Generation leest als een familiekroniek. Met de precisie van een historicus beschrijft Heijnens de geschiedenis van de jeugd- en jongerenverenigingen die in Houthem hebben
bestaan. „Vrijwel iedere Houthemer is ooit wel lid geweest van
zo’n vereniging. De kans is dan ook
groot dat je jezelf, of anders in elk
geval wel iemand van je familie,
terugvindt in dit boek.”
Om het opzoeken makkelijk te maken, is een register met namen toegevoegd. De lijst vermeldt er ruim
tweeduizend. „Het is af en toe een
gepuzzel geweest om de correcte
schrijfwijze te achterhalen. Want
namen worden in een krantenartikel soms anders gespeld dan in het
verslag van een vergadering. En op
dat punt ben ik een Pietje Precies:
zeker in een naslagwerk als dit moeten de namen kloppen.”
Het idee voor een boek over de
jeugdverenigingen van Houthem
ontstond toen de heemkundevereniging Houthem/Sint-Gerlach enkele dozen met knipsels en foto’s
van de verkennerij kreeg. „In dat
privé-archief zat in feite het complete verhaal van de verkennerij”, zegt
Heijnens, „van de heroprichting
van de vereniging in 1956 tot 1970,
toen de verkennerij in Houthem
een stille dood stierf.”
Heijnens, archivaris van de heemkundevereniging, dacht in eerste in-

De vele gezichten van Houthem, terug te vinden in het boek Van Jonkheid tot Young Generation.
stantie aan een artikel in het verenigingsblad ’t Sjtegelke. „Maar dat
idee was praktisch niet uitvoerbaar.
Het verhaal was zo lang dat ik het
in stukjes zou moeten knippen.
Maar dan nog zou het zoveel ruimte in beslag nemen dat nauwelijks
plaats overbleef voor andere onderwerpen, terwijl juist de variatie in
’t Sjtegelke zo geprezen wordt.”
Het alternatief was een boek. Maar
daarvoor was het materiaal nou net
weer niet toereikend. Heijnens besloot om het onderwerp wat te verbreden, en een boek te schrijven
over de jeugdverenigingen in het algemeen. „In de tijd dat de verkennerij nieuw leven werd ingeblazen,
zag je in Houthem ook allerlei andere jeugdverenigingen ontstaan.
Het leek me wel interessant om dat
fenomeen te beschrijven.” De drij-

vende kracht achter die opbloeiende jeugdvereniging was kapelaan
Guus Janssen. Aangemoedigd door
pastoor Pie Castermans ging hij halverwege de jaren vijftig allerlei activiteiten organiseren voor de plaatselijke jeugd. „Ik heb helaas niet kunnen achterhalen welke diepere gedachte daarachter zat”, zegt Heijnens, „maar waarschijnlijk was het
vooral bedoeld om de jeugd bezig
te houden.”
Meer dan dertig verenigingen passeren de revue in het boek, van de
Jonkheid en het meisjespatronaat
tot de jeugdafdelingen van de
Houthemse sportverenigingen.
,„Natuurlijk zie je binnen dat jeugdwerk een verschuiving naar een ander soort verenigingen. Ik heb zelf
een geweldige tijd gehad bij de verkenners. Maar de kinderen van nu

krijg je echt niet meer warm voor
een lange wandeling door de velden; die willen computeren.”
De laatste vereniging uit die lange
rij, de Young Generation, is dan
ook geen echte vereniging in de traditionele betekenis van het woord:
„De Young Generation is geen club
waar je als tiener lid van wordt,
maar een groep enthousiaste jongeren die het leuk vinden om af en
toe iets te organiseren voor de
jeugd van het dorp. Kennelijk is dat
de manier waarop je het jeugdwerk
in deze tijd moet organiseren.”
Het boek Van Jonkheid tot Young
Generation kost 24,50 euro. Meer info:
www.houthem.info.

