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Het zoeken naar een geschikte partner is van alle tijden. Elke cultuur heeft daarvoor zijn eigen 

rituelen en in ons Nederland is dat al niet anders. In de tijd dat er nog geen snelle 

communicatiemiddelen waren, vonden partners elkaar binnen de grenzen van de eigen streek of 

zelfs binnen de eigen dorpsgemeenschap.  Het uitgaansleven beperkte zich tot gelegenheden als 

de jaarlijkse kermis of een bruiloft in de buurt. Soms werden al dan niet spontane ontmoetingen 

geregeld door familieleden of vrienden, die dachten een geschikte partner voor elkaar te hebben 

gevonden. Ook waren er bevolkingsgroepen, zoals de adel en de boeren, die gelegenheden 

creëerden waar jonge mensen elkaar konden ontmoeten. Het verenigingsleven bood eveneens 

gelegenheid maar tot in de vorige eeuw waren er aparte afdelingen voor jonge mannen en 

vrouwen.  

 

Bij de NCB (Noord Brabantse Christelijke Boerenbond) bijvoorbeeld was er midden vorige 

eeuw de Jonge Boerenstand voor de mannen en de Jonge Boerinnenbond voor de dames. Maar 

één keer per jaar kwam jong en oud, gehuwd en ongehuwd, bij elkaar voor de gezinsdag. Een 

deel van het programma werd dan verzorgd door de jongeren, die voor deze gelegenheid 

samenwerkten aan de voorbereidingen. Wie niet van boerenafkomst was, kon geen lid worden 

van de Boerenbond. Daar was een aantal redenen voor. Eén daarvan was ongetwijfeld dat 

boerenjongeren zo de grootste kans hadden een partner van dezelfde komaf te ontmoeten. 

Overigens waren de activiteiten er niet uitsluitend op gericht om mensen met elkaar in contact te 

brengen. Er was veel meer. Met subsidie van de NCB kregen de jonge leden tal van activiteiten 

en cursussen aangeboden: er werden declamatie- en toneelwedstrijden georganiseerd en er werd 

fanatiek gesport. Daarnaast waren er tal van agrarische activiteiten voor de jongeren. Jan van 

sonsbeek uit Kessel herinnert zich de vele cursussen op het gebied van het boerenbedrijf en 

wedstrijden zoals ploegen en veebeoordelingen. Die agrarische activiteiten bleven overigens 

bestaan toen zich enkele veranderingen aandienden. 

Omdat de tijden veranderden en misschien ook wel vanwege het teruglopende ledental aan het 

begin van de zestiger jaren, werden de jongerenafdelingen namelijk samengevoegd en werden 

ook gewone burgers toegelaten als lid. Door heel Brabant vond deze verandering plaats, zodat er 

in vrijwel elk dorp een KPJ ontstond (een Katholieke Plattelands Jongeren vereniging) die tot 

grote bloei kwam in de zestiger en zeventiger jaren. Het eerste bestuur in Maren Kessel werd 

nog geleid door de respectievelijke 

voorzitters van de jongens (Chiel van 

Linden uit Kessel) en van de meisjes  

(Tiny van Thiel uit Maren). De 

statuten bepaalden overigens dat wie 

ging trouwen of de dertigjarige 

leeftijd bereikte, automatisch als 

‘ouder’ lid overging naar hetzij de 

Boerenstand van de NCB (de latere 

ZLTO, Zuidelijke Land- en Tuinbouw 

Organisatie) hetzij de Boerinnenbond 

van de NCB (de latere KVO, 

Katholieke Vrouwen Organisatie). De 

KPJ was dus uitsluitend bedoeld voor 

ongehuwde plattelandsjongeren onder 

de dertig. Tiny van Thiel herinnert zich vooral de creatieve en culturele activiteiten, en toont 

haar aanmeldingskaart  voor het ‘Festival voor plattelandsjongeren’ in 1967 dat van 23 tot en 

met 26 november plaatsvond in Tilburg. Zij beleefde enorm veel plezier aan haar lidmaatschap 

maar nam in 1986 toch afscheid vanwege haar vertrek naar Italië en haar voorgenomen huwelijk 

met de Italiaanse Emilio Atzeni.  



Sporten 

 
Begin zestiger jaren werd ook Gerard van Schijndel uit Maren lid van de vereniging en korte 

tijd later – op achttienjarige leeftijd – volgde hij Piet van Rossum op als sportleider. De sport 

nam een belangrijke plaats in binnen de KPJ van Maren-Kessel.  Er werd o.a. gehandbald en 

onder leiding van Gerard van Schijndel en Lucas Welten ontstond er een fanatiek clubje sporters 

dat zeer succesvol was op verschillende onderdelen van de atletiek.  

 

 

 

Werd er in de dertiger jaren nog aan reidansen gedaan, nu studeerden zowel de jongens als de 

meisjes ingewikkelde ritmische gymoefeningen in, waarbij attributen werden gebruikt als 

knotsen, hoepels (voor de meisjes) en ballen ( voor de jongens). Dat gaf op kringsportdagen een 

prachtig beeld te zien wanneer alle afdelingen opgesteld stonden op het sportveld en honderden 

jongens of meisjes tegelijkertijd dezelfde gymoefening afwerkten. Naast deze verplichte 

oefening was er ook nog een vrije oefening waarmee de afdeling punten kon halen voor het 

algemeen klassement. Ook individueel konden de jongeren zich onderscheiden. Bij het 

hardlopen waren er verschillende afstanden voor dames en heren: Bij de sprint liepen de dames 

80 meter en de heren 100 meter. Bij de langere afstanden liepen de dames 400 meter en konden 

de heren kiezen uit ofwel 800 meter ofwel 1500 meter. Andere onderdelen waren verspringen 

en hoogspringen en – aanvankelijk alleen voor de heren – het kogelstoten. Dames mochten ver 

gooien met een bal maar later werd ook voor hen het kogelstoten toegankelijk met een kogel 

van vijf kilo. De heren gooiden met een kogel van zeven  kilo.  

 

Elke afdeling had zijn eigen kleur. Die kleur kwam tot uiting in de rokken en de broeken van de 

sporters. Daarboven droeg iedereen een witte bloes. Lange haren werden vaak bij elkaar 

gehouden door linten in de afdelingskleur. Sportleiders waren te herkennen aan de witte outfit, 

dus behalve een witte bloes droegen sportleiders en –leidsters respectievelijk een witte broek of 

De sporters van de jonge Boerenstand onder leiding van Gerard van Schijndel: Vlnr achterste rij: Theo 
Hanegraaf, Bertus Toonen, Harrie van Kessel, Jan de Veer, Toon van Schijndel, Erie van Lent, Jan van 

Sonsbeek. Onderste rij: Gerard van Schijndel, Lambert  van Sonsbeek, Theo van de Veeken, Frans Bus, 
Bert van Sonsbeek, Gerie van Schijndel, Piet van de Burgt. 



rok. Foto’s waarop een sportleider op het erepodium staat betreffen vrijwel altijd een 

prijsuitreiking voor het algemeen klassement,  de gezamenlijke prestaties van alle leden van een 

afdeling. Ook de prijzen voor het piramide bouwen en de vrije oefening werden door de 

sportleiders in ontvangst genomen. Voor de prestaties op de verschillende onderdelen van de 

atletiek werden de prijzen aan de sporters zelf uitgereikt. Maren Kessel had een sterke afdeling 

bij de sport. Individueel presteerden de leden op hoog niveau, niet alleen in het algemeen 

klassement maar ook op onderdelen als de vrije oefening en het bouwen van de menselijke 

piramide. Veel Maren-Kesselse sporters herinneren zich de kringsportdagen in Oss maar vooral 

ook de interkring-sportdagen waar het dorp meer dan eens Brabants kampioenschap in de wacht 

sleepte.  

    

  
 

Grote belangstelling bij de sprintwedstrijden 
 

 

        

 

Het behalen van zo’n kampioenschap ging natuurlijk niet vanzelf, evenmin als het maken van 

een mooie vrije oefening. De sportleiders en -leidsters van de diverse afdelingen kregen via het 

kringbestuur meerdaagse trainingen aangeboden voor verschillende activiteiten. Dat betekende 

vele uren voorbereiding onder leiding van de kringsportleiders en –leidsters. Voor de heren 

waren dat de heer van den Bosch uit Heeswijk en later de heer de Vries uit Heesch. Gerard van 

Schijndel  weet het nog: “Van den Bosch was klein, lenig en fanatiek. En als we niet gelijk 

bewogen, stopte hij de oefening met een krachtig “Oppe-nieuw!”. Dat vonden wij zó grappig 

klinken dat sommigen van ons het hebben overgenomen, zeker onder elkaar tijdens 

sportleiderdagen in Vught of in Heeswijk”. Het exact gelijk bewegen speelde op de sportdagen 

een belangrijke rol, zowel tijdens de verplichte oefening als tijdens de vrije oefening. Gerard 

Drie foto’s van het piramide bouwen. Training, presentatie en demonstratie. Na maandenlange training 

presenteerden de sporters zich met hun piramide op de kringsportdag. Soms werd het piramide bouwen 

gedemonstreerd bij bijzondere gelegenheden. 



van Schijndel heeft er een treffende benaming voor: ‘vlimgelijk’. Het woord komt niet voor in 

de Dikke Van Dale, maar iedereen hier aan de Maaskant weet wat ermee bedoeld wordt: zoals 

de benen van de Cancanmeisjes in de Moulin Rouge, zoals de haartjes in een wimper (in dialect 

‘vlim’) gelijktijdig bewegen, zo moest de oefening eruit zien.  

En dan het piramide bouwen, een lange en moeizame weg naar het beoogde resultaat. Lang en 

fanatiek werd er geoefend tot alles perfect was. De meest onverschrokken sporter stond bovenop 

de piramide; Gerie van Schijndel (Johans zoon) had geen last van hoogtevrees en stond er in 

zijn glorietijd elke keer weer met krachtige blik en strak gespreide armen.  

Sportleider Gerard van Schijndel was gedreven, ernstig en vastbesloten de beste te zijn met zijn 

ploeg. Daarbij had hij meerdere motto’s. Eén ervan was: ‘Als je het doet, doe het dan goed’. Dat 

gold voor alle onderdelen, maar zeker voor het teamwerk. Ploegleden die deze zienswijze 

deelden hadden aan Gerard een uitstekend sportleider. Wie er met de pet naar gooide of het op 

belangrijke momenten liet afweten, kon thuisblijven. Voor zijn broer Toon, die toch bovenmatig 

presteerde en er mede voor zorgde dat Maren-Kessel het algemeen klassement aanvoerde, werd 

al evenmin een uitzondering gemaakt.  

In het algemeen klassement werd beoordeeld hoe de verschillende afdelingen zo’n verplichte 

oefening afwerkte. Gerard legt het uit: “Je kunt je armen losjes spreiden maar ook kaarsrecht en 

allemaal op dezelfde hoogte. Aan de vele foto’s van prijsuitreikingen, we drukken er hier enkele 

af, is te zien dat deze werkwijze zijn vruchten afwierp. 

 

    
 

Twee prijsuitreikingen in het algemeen klassement waarbij Maren-Kessel op de eerste plaats eindigt. Eromheen 
de leden van verschillende afdelingen, elk in hun eigen kleur. Sportleiders dragen een witte broek. 

 

 

Cultuur 
Verspreid over het winterseizoen werden in het eigen dorp soms informatieavonden 

georganiseerd. Vooral in de vroege zestiger jaren was dat het geval. Tiny van Thiel herinnert 

zich avonden waarop iemand kwam vertellen hoe je als meisje het beste je uitzet kon 

samenstellen. Bij de jongens kwam er bijvoorbeeld een kapelaan praten over de juiste 

omgangsvormen. Kortom, wat nuttig werd geacht voor de jeugd in die tijd, kwam aan bod 

tijdens deze avonden.  

 

De jonge bestuursleden kregen ook veel gelegenheid om deel te nemen aan retraites, cursussen 

leidinggeven en kadervorming, en toneelweekenden waar o.a. de jaarlijkse Culturele Dag werd 

voorbereid. Dergelijke bijeenkomsten werden o.a. gehouden in Berg en Dal bij Nijmegen (Ons 

Erf), bij de Abdij van Berne of in St. Michielsgestel bij “De Bergen”. Op vrijdagavond, na 

gedane arbeid erheen en op zondagavond weer terug, vol nieuwe ideeën en gewapend met 



instructies en materiaal voor sketches, declamaties, 

dansjes of toneelstukjes. De hele winter door werd er 

wekelijkse gerepeteerd en tijdens de gezinsdag, die 

meestal eind februari plaatsvond, werd ’s avonds een 

toneelstuk opgevoerd en enkele activiteiten die waren 

ingestudeerd voor de culturele dag, zoals zang, dans en 

declamatie. Ook de jaarlijkse kerstviering werd op die 

manier door de jongeren opgeluisterd. Daarna was alle 

aandacht gericht op de Culturele Dag die vroeg in het 

voorjaar plaatsvond. Omdat Maren-Kessel bij de Kring 

Oss hoorde, was de plaats van handeling het oude 

theater in Oss en vanaf midden zeventiger jaren theater 

“De Lievekamp”. Overdag werden de inzendingen 

beoordeeld door een jury. De afdelingen die als eerste 

drie eindigden mochten tijdens de avondvoorstelling 

optreden in de grote zaal. Los daarvan waren er 

overdag ook groepsactiviteiten als volksdansen en 

activiteiten waaraan je individueel kon deelnemen 

zoals declameren, spreken in het openbaar of een 

sollicitatiewedstrijd.  

 

 

Dropping 
 

Hoogtepunt van het jaar voor de Maren-Kesselse jeugd was de dropping, die meestal in het 

najaar plaatsvond. In een vrachtwagen van de Boerenbond werd de jeugd weggebracht en 

gedropt midden in een bosrijk of heideachtig gebied. Daar werden ze ingedeeld in groepjes en 

kregen ze summiere aanwijzingen om het eindpunt tegen 11 uur ’s avonds te kunnen bereiken. 

Voor het overige werden de plattelandsjongeren – uitsluitende gewapend met een zaklamp - 

verondersteld de weg te kunnen vinden door de stand van de maan in de gaten te houden. Het 

doel van zo’n dropping was de jeugd te leren om samen te werken en op elkaar te vertrouwen.  

De rit op zich was al een belevenis, want in het pikkedonker zat iedereen door elkaar op de 

bodem van de laadbak. Slechts de stoerste jongens bleven staan en hielden zich vast aan het 

houten lattenwerk waar overheen het zeil was bevestigd. Bij elke bocht hield ‘de lading’ zich 

joelend aan elkaar vast, waardoor de stemming er snel in zat. Op de plaats van bestemming 

aangekomen werden de envelopjes met aanwijzingen en opdrachten uitgedeeld en konden de 

groepjes vertrekken. De opdrachten die onderweg moesten worden uitgevoerd varieerden van 

eenvoudig tot vrijwel onmogelijk. Het blad Boer en Tuinder meebrengen of de krant van 

gisteren, was nooit een probleem, veel boeren en boerinnen waar aangebeld werd waren 

ruimhartig en hulpvaardig en stopten de jeugd vaak ook nog iets lekkers toe. Maar een 

ventielslangetje met vijf varkensharen erin meebrengen zorgde er bijna voor dat die goodwill 

verspeeld werd, omdat sommige jongens wat al te fanatiek op eigen houtje achter een 

ventielslangetje of de varkens aangingen. Een opdracht die té leuk was om te vergeten was de 

laatste van zo’n avond: “Trek je jas binnenstebuiten, achterstevoren en ondersteboven aan en 

meld je bij de finish”. Binnengekomen in het café dat als eindpunt diende, was er dan nog een 

kleine opdracht te vervullen zoals bijvoorbeeld het hardop voorlezen van een rijtje woordjes. 

Wat daar nou moeilijk aan is? Dek dan het rechterrijtje woorden eens af en vraag iemand het 

linkerrijtje op te lezen: 

 

Barneveld      Barneveld 

Beneveld      Be-nee-veld 

Pijpetuitje      Pijp-ee-twietje 

Inkepinkje      In-kee-pinkje 

Tiny van Thiel (links) en Lambert van 
Sonsbeek (geknield, witte kraag) 

creatief aan het werk tijdens het festival 
voor Jongeren in 1967. 



Na een avond lang in de natuur rondgezworven te hebben, en nog lacherig van de laatste 

opdracht, was dit een ‘opdrachtje’ dat de jeugd er wel even bij deed. Hilariteit alom als dan even 

later bij de prijsuitreiking de clou onthuld werd. De terugreis naar Maren-Kessel verliep meestal 

rustiger dan de heenreis. Oorzaak waren het late uur, de slaap en in sommige gevallen de 

romantiek. 

 

 

Reizen 
 

Naast al deze activiteiten waren er ook uitwisselingen met andere afdelingen. De ontvangende 

afdeling verzorgde dan het programma. Soms werd er ’s middags begonnen met een H. Mis 

gevolgd door een sportieve of culturele activiteit. Jongens en meisjes van de ontvangende en de 

bezoekende afdeling kregen zo gelegenheid om elkaar te leren kennen. Tegen etenstijd ging elk 

van de ontvangende leden met één of meer bezoekers naar huis voor het avondeten om 

vervolgens rond half acht weer aanwezig te zijn voor een dansavond, doorgaans met live 

muziek. Rond 12 uur vertrok de bus van de bezoekende afdeling dan weer huiswaarts en werden 

hier en daar adressen uitgewisseld. Soms ontstond er een verkering of kwam er zelfs een 

huwelijk uit voort. Ook werden er vriendschappen voor het leven gesloten. Gerard van 

Schijndel heeft nog steeds contact met sommige collega-voorzitters uit die tijd. Na een jaar 

werden de rollen dan omgedraaid en bezocht Maren-Kessel de andere afdeling.  

 

Ook werden er door de jaren heen 

verschillende reisjes gemaakt. Tiny 

van Thiel bewaarde een mooie foto 

van het KPJ-reisje naar het Belgische 

Remonchamps in juli 1967 (foto links). 

We hebben het dan over de tijd dat 

nog niet iedereen een auto bezat en 

een busreisje met de jongeren nog 

echt een uitje was. En natuurlijk bleef 

het niet bij ‘cultuur happen’ alleen, er 

moest natuurlijk ook wat te lachen 

vallen. Als het gezelschap een 

restaurant aandoet en Wim Smits nog 

doende is bij de bus, klimt Theo 

Hanegraaf op een barkruk, apart van 

het gezelschap en knikt maar eens als 

de horecabaas vraagt: “chauffeur?” Hij krijgt een heerlijk maal voorgeschoteld want 

gebruikelijk in de horeca is, dat wie klanten binnenbrengt, de beste verzorging geniet. Veel kans 

om de maaltijd te verorberen is er echter niet want Wim Smits is eerder binnen dan gedacht. Het 

gezelschap jongeren ligt dubbel van het lachen om ‘D’n Hoan’ die als een volleerd acteur nog 

even in zijn rol blijft.  

 

 

Geestelijk adviseur 
 

De KPJ was een katholieke vereniging met een katholieke geestelijk adviseur, doorgaans de 

pastoor of de kapelaan van het dorp. Vrijwel elke groots opgezette activiteit werd voorafgegaan 

door een H. Mis. Vergaderingen werden geopend en gesloten met de christelijke groet: 

“Geloofd zij Jezus Christus” waarop de aanwezigen antwoordden met “Amen”. Was pastoor 

Cox nogal streng en in sommige gevallen star in deze dingen, met het verstrijken van de jaren 

veranderden ook de opvattingen van veel mensen ten aanzien van de katholieke kerk en haar 

invloed. Eind maart 1968 werd pastoor Th. Pirenne benoemd in Maren Kessel. Zoals te doen 



gebruikelijk werd hij ingehaald door alle verenigingen, die hem vanaf de grens van het dorp 

begeleidden naar zijn nieuwe woning. Ook de KPJ gaf acte de présence met een grote groep 

jongens en meisjes in sporttenue, marcherend achter het Maren-Kesselse Gilde St. Lambertus. 

Met deze geestelijk adviseur  brak er ook een ander tijdperk aan in 

Maren-Kessel. Zonder af te willen dingen op de vele verdiensten 

van pastoor Cox, kunnen we gerust stellen dat pastoor Pirenne voor 

veel jongeren een verademing was. Hij was mild en zeer toegewijd 

aan zijn parochianen, hij was altijd te vinden tussen de mensen en 

oprecht geïnteresseerd in wat hen bezighield. Was voormalig 

pastoor Felet in Oijen er eentje die zijn laatste cent zou weggeven, 

pastoor Pirenne stak hem in dat opzicht zeker naar de kroon. 

Combineer dat met zijn toewijding aan God en aan de kerk en 

ziedaar de reden waarom Maren Kessel hem op handen droeg, of 

zoals één van zijn parochianen het ooit zo mooi verwoordde: “Ik 

kan oew er niks dan goeds van vertellen, van ’t heel pastoorke, dè 

zeg ik oe”. Bijna twintig jaar was hij pastoor van Maren-Kessel. In 

1987 ging pastoor Pirenne met emeritaat, wat hem door alle parochianen van harte gegund 

werd. Toch namen ze node afscheid van elkaar. Door diverse erelidmaatschappen van lokale 

verenigingen, houdt de gemeenschap het contact met de pastoor levend en zelf is hij nog steeds 

een graag geziene gast in het dorp. Als erelid reikte hij nog niet zo lang geleden het eerste 

exemplaar uit van het door de heemkundekring uitgegeven boek over een beroemde Kesselse 

bestuurder: ‘Johannes Vriezekolk, een machtig man in het Maasland’ geschreven door Maria 

van den Brekel-van Doorn. 

 

We zeiden het al aan het begin van dit artikel, de tijden 

veranderden, ook in Maren-Kessel. Door moderne vervoer-

middelen en communicatietechnieken werd de wereld kleiner 

en zochten meer en meer jongeren hun vertier buiten het dorp. 

De grote sporters van weleer waren geen lid meer van de 

vereniging, want getrouwd of verhuisd, en de nieuwe aanwas 

bleef achter bij de verwachtingen. Toen het gezin Atzeni-van 

Thiel zich in 1978 weer in Nederland vestigde, bestond de KPJ 

helaas niet meer. Tiny van Thiel weet dat er nog wel enige tijd 

pogingen zijn ondernomen om de KPJ in Maren Kessel nieuw 

leven in te blazen, maar het scala aan activiteiten dat in de 

zestiger en zeventiger jaren plaatsvond, was er helaas niet 

meer. Spijtig? Misschien. Aan de andere kant is het goed dat er 

steeds nieuwe ontwikkelingen zijn. Jongeren uit de dorpen 

verhuizen naar elders en nieuwe gezinnen die zich hier vestigen 

brengen weer nieuwe hobby’s en talenten mee. Het 

verenigingsleven in zijn algemeenheid heeft er in Maren Kessel 

in elk geval niet onder geleden. Kijken we alleen maar naar de 

paarden, het voetballen en het gilde, om er slechts enkele te 

noemen. Dat gilde is trouwens óók een ‘troetelkind’ van 

Gerard van Schijndel maar daarover een andere keer. 

 

 
Foto boven: pastoor Pirenne temidden van carnaval vierende senioren in 
Maren-Kessel in 1977. Foto midden: Tiny Atzeni-van Thiel, voormalig 
voorzitster van de Jonge Boerinnenbond, voorzitster en bestuurslid van 
de KPJ tot 1968. Foto onder: Gerard van Schijndel, voormalig sportleider 
en voorzitter van de KPJ. De beide onderste foto’s werden in mei 2010 
genomen door Mechtilde Meijer. 


