
Dertien jaar Sint-Jozefgezellen in Rijswijk                                    1                                   Dertien jaar bruisend verenigingsleven  

DERTIEN JAAR SINT-
JOZEFGEZELLEN IN RIJSWIJK 

Dertien jaar bruisend verenigingsleven 
 

Frans Holtkamp 
 
 
INLEIDING 

 
Voornaamste bron van dit artikel zijn twee kloeke banden 
met notulen, krantenknipsels, foto’s en nog veel meer van 
de Rijswijkse  Sint-Jozefgezellen. Zij weerspiegelen de ge-
schiedenis van hun korte bestaan vanaf de oprichting in 
1929 tot de liquidatie door de Duitsers in 1942. Die ge-
schiedenis illustreert het Rijke Roomse Leven van na de 
Eerste Wereldoorlog, een hoogtepunt in de katholieke 
emancipatie. Die emancipatie heeft een voorgeschiedenis. 
Daarmee begint dit artikel. Daarna zoomt het in op de 
Sint-Jozefgezellen.  

 
 
1. 450 JAAR KATHOLIEKE GESCHIEDENIS IN HET KORT  
 
Als we de geschiedenis van de katholieken in Nederland gedurende de afgelopen 450 
jaar door middel van een lijn in beeld brengen, dan verschijnt er een curve in de vorm 
van een gekantelde S. Vanaf ongeveer 1570 is er een neerwaartse beweging: tijdens 
de Tachtigjarige Oorlog kunnen katholieken hun geloof alleen nog maar in het ver-
borgene belijden, zijn ze verstoken van publieke ambten en kunnen bepaalde gunsten 
alleen tegen betaling verkregen worden. Pas rond 1800, tijdens de Bataafse Republiek 
en de daarop volgende Franse tijd, klimmen de katholieken uit het dal. De curve 
maakt een opwaartse beweging, versneld door de Grondwet van 1848 en het herstel 
van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853. Daarna is sprake van een opmerkelijke 
emancipatie waarvan het hoogtepunt in het interbellum ligt, ook wel het Rijke Room-
se Leven genoemd. 1 
Deze typisch Nederlandse kerkgeschiedenis weerspiegelt zich in de lotgevallen van 
katholiek Rijswijk. Hoofdstuk 2 zal kort inzoomen op het topje van de curve, de peri-
ode van de katholieke emancipatie. Hoofdstuk 3 gaat in op de geschiedenis van de 
Rijswijkse Sint-Jozefgezellen als specimen daarvan. 
 
 
2. KATHOLIEKE EMANCIPATIE IN NEDERLAND  
 
Zo halverwege de negentiende eeuw komt de katholieke emancipatie pas goed op 
stoom. Zij is een reactie op de achterstelling van katholieken in de tijd van de Repu-
bliek der Zeven Verenigde Nederlanden. Openbare functies zijn ongeveer drie eeu-
wen lang –  van 1600 tot 1900 – voor katholieken niet toegankelijk. 
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Tijdens de Franse tijd worden zij gelijkberechtigd. In 1813, bij het begin van het Ko-
ninkrijk der Nederlanden, worden de rechten van de katholieken in de grondwet vast-
gelegd. Maar in de praktijk blijven de topfuncties vrijwel geheel in handen van de 
protestanten. Onder de laatstgenoemden nemen velen een sterk anti-katholieke hou-
ding aan, omdat zij Nederland als een protestants land beschouwen. Met goedkeuring 
van de regering wordt in 1853 vanuit Rome de bisschoppelijke hiërarchie hersteld. 
Hiertegen lopen conservatieve protestanten in de zogenaamde Aprilbeweging te hoop. 
Zij schakelen koning Willem III, die eveneens niet veel met katholieken opheeft, in 
om de beslissing ongedaan te maken.  
Katholieken willen niet alleen op religieus, maar ook op politiek, sociaal en cultureel 
gebied gelijke rechten. Wat de religieuze emancipatie betreft, doet zich een explosie 
aan nieuwe kerken voor. De huidige Sint-Bonifatius in Rijswijk is er één van. Het 
liefst in neogotische stijl. De grootste promotors van deze bouwwijze zijn vader Pierre 
en zoon Jos Cuijpers. Die oriënteren zich op de Middeleeuwse gotiek, hoogtepunt in 
het toen nog eensgezinde katholieke Europa. 
Maatschappelijk gezien creëren de katholieken een hechte, alomvattende eígen wereld, 
de zogenaamde ‘katholieke zuil’. Die richt zich steeds meer naar binnen, raakt in 
toenemende mate overtuigd van het eigen gelijk en krijgt triomfalistische trekjes. 
De conservatieve pauselijke encycliek Quanta cura uit 1864, waarin  moderne ont-
wikkelingen en vooral neutraal onderwijs worden afgewezen, draagt sterk bij aan de 
wens om eígen katholieke scholen op te richten. Aan protestantse zijde leeft die wens 
vooral bij de anti-revolutionairen.  
Pas na langdurige politieke en maatschappelijke strijd stemmen in 1917 alle grote 
politieke stromingen in Nederland in met de financiële gelijkstelling: vanaf nu kunnen 
bijzondere scholen in gelijke mate aanspraak maken op overheidssubsidie als open-
bare scholen.   
Náást of vlakbij de nieuwe kerken verrijzen vanaf het begin van de twintigste eeuw 
katholieke scholen voor meisjes, vaak Mariaschool gedoopt, en voor jongens, niet 
zelden Sint-Jozefschool genoemd. Tal van onderwijscongregaties worden opgericht 
om zich met onderwijs bezig te houden: de Zusters van Onze Lieve Vrouw van 
Amersfoort, de Zusters Franciscanessen van Denekamp, de Broeders van Maastricht, 
de Fraters van Tilburg enzovoort. De paters van de Sociëteit van Jezus ofwel de 
jezuïeten richten zich bij voorkeur op middelbare scholen voor jongens – scholen 
voor meisjes komen later – om katholiek kader te kweken. Het Aloysius College in 
Den Haag is daarvan een voorbeeld en zal ook Rijswijkse jongens aantrekken. 
Op politiek gebied komt dr. Schaepman al in 1880 met een proeve voor een katholiek 
partijprogramma. Eind negentiende eeuw ontstaan er rooms-katholieke kiesvereni-
gingen die hun bekroning zullen krijgen in de Roomsch-Katholieke Staatspartij 
(RKSP) van 1927. 
 
Tegelijkertijd beginnen zich naast de katholieke zuil in ons land nog drie zuilen af te 
tekenen: die van de protestanten, socialisten en liberaal-neutralen. Maar de katholieke 
zuil lijkt wel uit graniet gehouwen: de hiërarchisch georganiseerde en centraal aange-
stuurde katholiek kerk is er dé motor van. Niet alleen de politiek en het onderwijs, 
maar vrijwel alles wordt landelijk én op parochieel vlak katholiek georganiseerd: de 
jeugdbeweging, sportverenigingen, culturele verenigingen, de arbeidersbeweging, 
ondernemersverenigingen, ouderenzorg, zieken- en gezondheidszorg – het Wit-Gele 
Kruis draagt niet voor niets de pauselijke kleuren – woningbouwverenigingen, de 
omroep enzovoort. 
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De disproportionele groei van het katholieke volksdeel is zeker ook een factor van 
belang. De kerk oefent minstens een morele dwang op haar gelovigen uit om grote 
gezinnen te stichten. En één priesterzoon per gezin is in bepaalde streken, zoals het 
Westland, een ideaal. 
 
 
3. KATHOLIEK RIJSWIJK EN ZIJN SINT-JOZEFGEZELLEN  
 
 
3.1 KLEURRIJKE WEERSPIEGELING 
 
Zoals elke andere Nederlandse parochie weerspiegelt ook de Sint-Bonifatius in Rijs-
wijk de boven geschetste katholieke emancipatie. Opvallend is daarbij de nadruk op 
vroomheid en zedelijkheid. Op landelijk niveau, steeds met parochiële afdelingen, 
worden bewegingen en verenigingen in het leven geroepen om die doelen te verwer-
kelijken. Zo geeft de negentiende eeuw een cumulatie aan broederschappen – deze 
richten zich op gebed en onderricht om de devotie voor een heilige of geloofsmysterie 
te bevorderen – te zien, zoals de Broederschap der gedurige Aanbidding van het 
Heilig Altaarsacrament (vanaf 1831), de Broederschap van het H. Hart van Jezus 
(vanaf 1887), de Broederschap van de Levende Rozenkrans (vanaf 1889) en de 
Broederschap ter verering van de H. H. Martelaren van Gorcum (vanaf 1893). 
De broederschappen in Rijswijk komen voor gebed en viering samen in de Sint-
Bonifatiuskerk, náást alle vieringen en gebedsbijeenkomsten die er al zijn: de missen 
op zondag, de dagelijkse missen, kinder- of schoolmissen, het lof op zondagavond, 
processies en ommegangen – die vinden soms ook buiten het kerkgebouw plaats – 
doopjes, huwelijken, uitvaarten, het veelvuldige biechten, de eerste heilige communie, 
hernieuwing van de doopbeloften, het vormsel, oogstdankdagen, het veertigurengebed 
en vastenmeditaties, om nog maar te zwijgen van de vieringen op de vele feestdagen 
die aan heiligen zijn gewijd.    
 
In de eerste helft van de twintigste eeuw ondergaan de broederschappen een metamor-
fose en worden door nieuwe groepen aangevuld tot een bijna eindeloze rij. In de Sint-
Bonifatius zijn dan bijvoorbeeld de volgende ‘devotionele groepen’ actief: Congre-
gatie van de H. Familie (vanaf 1919), Mariacongregatie (vanaf 1928), Erewacht van 
het H. Sacrament des Altaars (vanaf 1940) en Katholieke Actie (vanaf 1941). En ook 
die hebben hun bijeenkomsten in de kerk.  Kerkbezoek is de spil waar alles om draait. 
Het kerkgebouw heeft in die tijd de hoogst denkbare bezettingsgraad ooit! 
 
Maar ook ‘Pax Intrantibus’ (1930), het katholieke verenigingsgebouw en opvolger 
van het patronaatsgebouw voor jongens, is een brandpunt van activiteiten. In de grote 
zaal op de eerste etage houden allerlei katholieke verenigingen toneel-, cabaret-, mu-
ziek- en zangvoorstellingen. Het Katholiek Thuisfront voor de zielzorg van militairen 
houdt er zijn propagandabijeenkomsten. Beneden in de Mariazaal repeteert het paro-
chieel dames- en herenkoor Deo Gloria en vinden veel verenigingsvergaderingen 
plaats. Die verenigingen bestrijken alle maatschappelijke gebieden en doelgroepen: 
arbeid en bedrijfsleven, bejaardenzorg, ziekenzorg, cultuur, jeugd, sociale hulpver-
lening, sport, woningbouw, middenstand, tuinders, vrouwen enzovoort.  
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De achterste zaal beneden is het domein van de Sint-Jozefgezellen. Er staan twee 
biljarts. Daarop wordt vaak vlotbrug gespeeld. 2 Wie liever iets anders doet, kan er 
tafeltennissen en sjoelbakken. Er is een buffet dat dorstige gezellenharten van boven 
de achttien van bier en alle anderen van ‘cider’ – in die tijd een benaming voor fris-
dranken – voorziet. En om de geest te voeden is er een leestafel met onder andere 
lectuur van vak- en standsorganisaties, De Tooneelgids, de Zondagscourant van de 
Maasbode en het Gezellennieuws.    
 
Kortom, het Rijke Roomse Leven kenmerkt zich door een uitbundige liturgie, een 
wijdverbreid ‘web’ aan devotionele praktijken, een hoge interne organisatiegraad en 
een invloedrijke clerus die sterk stuurt op kerkgang, moraal, huwelijkse vruchtbaar-
heid en de manier waarop katholieken in de maatschappij horen te staan.  
Leidend hierbij is de visie op de corporatieve staat, de staat die gebaseerd is op een 
maatschappij die gezien wordt als een organisch en harmonieus samengaan van 
groepen. De middeleeuwse samenleving met zijn rangen, standen en organisaties als 
gilden met hun meesters, gezellen en leerlingen ziet men als ideaal waar men graag op 
teruggrijpt. Daarbij worden de klassenstrijd van de socialisten en het individualisme 
van de liberalen ferm afgewezen. 
Er is een hoge mate van uniformiteit: men wil alle katholieke neuzen één kant op 
hebben. Wat in de Sint-Bonifatiusparochie gebeurt lijkt als twee druppels water op het 
reilen en zeilen in elke andere Nederlandse parochie. 
 
 
3.2 SINT-JOZEFGEZELLEN 
 
De geschiedenis van de ‘St. Josephsgezellen Vereeniging afd. Rijswijk’ – zo luidt de 
officiële benaming, in dit artikel kortweg Sint-Jozefgezellen genoemd – kan niet los 
worden gezien van de centraal aangestuurde, uniforme en corporatieve wijze waarop 
de rooms-katholieke kerk in de eerste helft van de twingtigste eeuw wereldwijd de 
zielzorg uitoefent. Bovendien is er een onlosmakelijke band met het netwerk dat in 
Duitsland als particulier initiatief ontstaat en spoedig tot een internationale beweging 
uitgroeit: het Kolpingsnetwerk. Dat speelt in op wat het katholieke leergezag te ge-
loven en te leven voorhoudt, versterkt dat en vertaalt het vervolgens naar de jeugd. 
 
 
HET KOLPINGSNETWERK 
 
Het Kolpingsnetwerk begint als een op jonge katholieke arbeiders gerichte vereniging, 
door Johann Gregor Breuer in 1846 te Ebersfeld opgericht. De priester Adolph Kol-
ping (1813-1865), als schoenmakersgezel begonnen, is de tweede voorzitter en geeft 
er een enorme schwung aan. In 1850 gaan de eerste lokale verenigingen samenwerken 
en zo ontstaat langzamerhand een internationaal katholiek netwerk waarvan de hoofd-
zetel in Keulen is gevestigd. Vanaf 1935 wordt dat samenwerkingsverband ‘Kolpings-
netwerk’ genoemd (in Nederland spreekt men bij voorkeur over Sint-Jozefgezellen). 
Het is in de jaren dertig al met meer dan 100.000 leden wereldwijd over zo’n kleine 
1800 afdelingen verspreid waarvan 96 afdelingen in Nederland, met het zogenaamde 
‘Centraal Verband’ in Amsterdam als hoofdvestiging. 
De Sint-Jozefgezellen vormen binnen de katholieke kerk, met uitzondering van de 
Mariacongregatie, de oudste vorm van mannelijke jeugdbeweging. Zij worden geacht 
voortrekkers te zijn in het realiseren van katholieke leefwijze. 
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VROME, DEUGDZAME, GEHOORZAME EN ARBEIDZAME MANNEN 
 
Kolping versterkt wat ‘Rome’ wil: zijn gezellen moeten tot voorbeeldige katholieke 
huisvaders gevormd worden met Sint-Jozef, het ‘Hoofd van de Heilige Familie’ als 
rolmodel. Postuum wordt hijzelf rolmodel: Vader Kolping. De gezellen zijn dan 
Kolpingszonen. Die woorden passen bij de metafoor ‘gezin’, een ideaal katholiek 
gezin waarin harmonie en broederliefde de toon zetten.  
Vroomheid speelt in dat ‘gezin’ een grote rol: de Jozefgezellen worden onophoudelijk 
gestimuleerd actief mee te doen aan het parochieleven. Vanzelfsprekend zijn zij lid 
van de Mariacongregatie voor jongemannen van zeventien tot vijfentwintig jaar. We-
kelijks is er een korte eredienst in de kerk die uit gebed, zang en vermaning bestaat. In 
de maand mei, toegewijd aan Maria, wordt tijdens die bijeenkomst in ieder geval het 
rozenhoedje gebeden. 3  
Regelmatig houden de gezellen een retraite van enkele dagen: zij zonderen zich in een 
of ander klooster af voor spiritueel zelfonderzoek en geestelijke oefening. De katho-
lieke leer over het huwelijk en de voorbereiding daarop wordt hen ingeprent. Daarbij 
maakt men vanaf 1930 dankbaar gebruik van de encycliek Casti Connubii ofwel Het 
reine huwelijk van paus Pius XI met zijn nadruk op de onontbindbaarheid van het 
huwelijk – ‘Wat God verbonden heeft, dat zal de mens niet scheiden’ (Matt.19, 5-6) – 
wilstraining en beheersing. Seks vóór het huwelijk is een doodzonde. 
  
Misschien is voor de Sint-Jozefgezellen dít wel het meest typerend: arbeid is een 
roeping! Ook hiervoor staat Sint-Jozef model, nu niet als voorbeeldig gezinshoofd, 
maar als Sint-Jozef Opifex ofwel Sint-Jozef Werkman. Als zodanig is hij ook de pa-
troon van de katholieke arbeiders en deelt hij zijn heiligendag 1 mei met die vermale-
dijde socialisten! De katholieke sociale leer benadrukt, dat arbeid een manier is om 
Gods wil te doen, ongeacht de plaats op de maatschappelijke ladder, en daarmee ons 
aller levensdoel te bereiken. De eensgezindheid die daarvoor nodig is, vraagt in de 
samenleving om absolute gehoorzaamheid aan wetten, bazen en bestuurders en vergt 
van de Sint-Jozefgezellen dat ze binnen hun vereniging broederlijk met elkaar om-
gaan en daarmee het verschil tussen werknemers en –gevers overstijgen. 
 
 
OPRICHTING 
 
Men kan niet vroeg genoeg beginnen om de jeugdige ziel naar dat ideaalbeeld te 
kneden: op 24 mei 1906 richt de Rijswijkse pastoor Mohr het ‘Patronaat Sint-
Bonifatius’ op. Dat is een katholieke vereniging voor jongens van twaalf tot veertien 
jaar. Zij hebben de lagere school verlaten, maar mogen wat geloofsonderricht betreft 
niet in een vacuüm vallen. De jongens komen bijeen in wat eveneens het Patronaat 
genoemd wordt: de oude domineeswoning van de Nederlands Hervormde gemeente 
aan de Doelenstraat, door de Bonifatiusparochie gekocht en ‘omgedoopt’ tot katholiek 
verenigingsgebouw. 
In de loop der jaren komt het Patronaat tot bloei en blijkt de huisvesting niet toerei-
kend meer. In de zomer van 1928 bestaat het Patronaat uit zo’n vijftig jongens van 
twaalf tot inmiddels achttien jaar. Kapelaan Van Spanje vindt het leeftijdsverschil te 
groot: twaalfjarigen en achttienjarigen kun je niet op dezelfde manier bezighouden.  
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Daarom richt hij ‘De Toneelclub’ op voor jongens van zestien jaar en ouder. Hij over-
legt met J.S. van Buchem, pastoor van 1917 tot 1940, en de patronaatscommissie over 
een structurele oplossing van het ‘leeftijdsprobleem’. Besloten wordt het Patronaat te 
splitsen: jongens tot en met zestien jaar gaan door met het échte Patronaat – later zal 
dat ‘De Jonge Wacht’ genoemd worden – en voor de jongemannen wordt een afde-
ling van de landelijke St. Josephsgezellen Vereeniging in het leven geroepen.  
Dat gebeurt op donderdag 11 april 1929. Pax Intrantibus is nog nét niet gerealiseerd 
en het Patronaat aan de Doelenstraat is te klein voor de enorme toeloop die men ver-
wacht: niet alleen de ouders van de vijfentwintig te installeren Sint-Jozefgezellen, 
maar vele katholieke Rijswijkse verenigingen, politici en hoogwaardigheidsbekleders 
worden uitgenodigd.   
 
De oprichtingsvergadering vindt daarom plaats in de grote bovenzaal van het voor-
malige hotel Leeuwendaal op de hoek van de Haagweg en de Oranjelaan. 
Een belangrijke rol op die bewuste avond is weggelegd voor Van Galen, centraal-
praeses van de Sint-Jozefgezellen uit Amsterdam. Pastoor Van Buchem, die vanzelf-
sprekend de leiding heeft, nodigt hem uit tot de oprichting over te gaan. Maar eerst 
wil Van Galen spreken over het achterliggende ideaal van de vereniging. De Bonifati-
us Klok van 19 april 1929 schrijft daarover het volgende: 
 

De vereeniging wil de jeugd voeren van gezin tot gezin, door een vereeniging 
ingericht gelijk een gezin, met den priester als hoofd en vader. Deze zal de 
leden daar trachten te vormen tot welbewuste Katholieken, tot menschen met 
beschaving, en menschen, die met blijdschap hun arbeid verrichten, on-
verschillig van welke aard, omdat ze den arbeid zien als een roeping. 
Maar dan mag de vereeniging van haar leden verwachten, dat zij trouw het 
reglement naleven, den priester hun vertrouwen geven, elkander als broeders 
behandelen, elkander steunen en helpen waar ze kunnen, en zich zoo oefenen 
voor de taak, die hun later in een eigen gezin wacht. 

 
Na zijn speech verklaart Van Galen de Rijswijkse afdeling van de 
Sint-Jozefgezellen opgericht en aangesloten bij het Centraal Ver-
band in Nederland. Vervolgens leest hij het bisschoppelijke schrij-
ven voor waarin Van Buchem tot eerste praeses wordt benoemd. 
Hij overhandigt de pastoor het bijbehorende insigne.  
De pastoor op zijn beurt benoemt, met overhandiging van het bijbehorende insigne, 
kapelaan Van Spanje tot vicepraeses. Zo’n taakverdeling is in die tijd gebruikelijk: de 
pastoor, eindverantwoordelijke van de parochie, concentreert zich op liturgie en ge-
loofsbeleving, terwijl zijn kapelaans in alle katholieke verenigingen als geestelijk ad-
viseur én controleur – zij moeten de katholieke identiteit van de vereniging bewaken – 
plaatsnemen. De eigenlijke praeses of voorzitter van de nieuwe Rijswijkse afdeling 
van de Sint-Jozefgezellen is dus de pastoor, de kapelaan vervangt hem als vicepraeses.  
Vervolgens worden de leden van de Patronaatscommissie door de pastoor geïn-
stalleerd als leden van de Raad van Bestuur van de zojuist opgerichte afdeling.  
Na deze ‘plechtigheden’ breekt een luchtiger gedeelte aan: De Toneelclub voert Mikèl 
van Tombadoor op, een humoristisch toneelstuk over het missieleven in het Brazili-
aanse binnenland. De Patronaatsjongens zingen verschillende liederen. Tenslotte in-
stalleert kapelaan Van Spanje de eerste vijfentwintig leden: de St. Josephsgezellen 
Vereeniging afd. Rijswijk is nu een feit. 
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Drie dagen later, op zondagavond 14 april, vindt ná het lof de eerste ledenvergadering 
van de Sint-Jozefgezellen plaats. 4 Behalve de Raad van Bestuur, die toezicht houdt, 
zijn er bestuursleden, Raad van Commissarissen genoemd, vanuit eigen gelederen 
nodig voor de dagelijkse gang van zaken: een senior of voorzitter, secretaris en pen-
ningmeester. Respectievelijk worden Elias Benschop, Jan v.d. Berg en Willem Ver-
laan als zodanig benoemd. Nu is de Rijswijkse club van Sint-Jozefgezellen écht 
helemaal klaar voor de start. Dit wordt gevierd met een glaasje limonade, cadeau 
gedaan door winkelier W. v.d. Peet, en het opsteken van sigaret! 
 
 
DONDERDAG: VERPLICHTE BIJEENKOMST 
 
Elke donderdagavond komen de Sint-Jozefgezellen ná het lof – ze worden gestimu-
leerd ook die plechtigheid bij te wonen – vanaf 19.30 in de winter en 20.00 uur in de 
zomer zo’n twee uur bijeen in het Patronaat. De avond kent vaste onderdelen: de bij-
eenkomst wordt geopend met gebed en de Kolpingsgroet ‘God zegene het eerzame 
handwerk’ waarbij men de rechterhand tegen de borst houdt. Gedurende een halfuur 
wordt meestal een godsdienstig onderwerp besproken: het Kolpingswerk of een on-
derdeel daarvan, dr. Ariëns, dr. Schaepman, Don Bosco, Bonifatius, de liturgie, de 
pauskeuze, Guido Gezelle, een goede verkering – wie zover is moet zijn meisje aan 
de vicepraeses voorstellen! – de encycliek Rerum Novarum enzovoort. 5 Maar ook 
sociaal-maatschappelijke thema’s komen aan bod, zoals het gevangeniswezen, de 
reclassering, standsorganisaties, banken en kopen op afbetaling. In de loop van de 
jaren dertig staan er regelmatig politieke thema’s op de agenda: het nationaal-socia-
lisme, het fascisme, de Spaanse Burgeroorlog enzovoort.   
 
Deze ‘lezingen’ worden niet alleen belangrijk maar ook noodzakelijk geacht voor de 
Sint-Jozefgezellen. Daarom is de donderdagavond verplicht. De vicepraeses behan-
delt vaak zélf de onderwerpen, maar er worden ook regelmatig sprekers uitgenodigd. 
Die krijgen meer tijd toegemeten. Als eerste zal op 14 november 1929 de heer Joh. 
Sluijter, secretaris van het Centraal Verband te Amsterdam, spreken over zijn 
werkzaamheden ten dienste van vele afdelingen van de landelijke St. Josephsgezellen 
Vereeniging. Nog een voorbeeld: in december 1930 komt pater Biesta spreken over 
het belang van retraites én over het Kolpings-vakantieoord ‘De Liebaard’ te Apel-
doorn waar hij de praeses van is. 
 

Na het ‘pedagogische’ half uur begint het 
luchtige gedeelte en worden kaarten en overige 
spellen uit de kast gehaald. Het reglement geeft 
aan wat bij kaarten wél en níet mag: hazardspel 
en gokken zijn verboden, maar whisten, pandoer-
en en eenendertigen zijn toegestaan. Drank mag 
nooit inzet zijn bij het kaartspel. Sigaren en siga-
retten zijn wel toegestaan. Er mag op een bes-
cheiden manier om geld gekaart worden, mits het 
geld van elke speler in een pot wordt ingelegd en 
er tijdens het spelen fiches worden gebruikt. Wie 
na afloop de meeste fiches heeft, krijgt de pot. 

Tegen een kleine geldelijke vergoeding kan ook van de biljarts gebruik worden gema-
akt. Wie wil kan tafeltennissen. 
 
 

 
Voorbeeld van een Kolpingslied 
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Om de paar maanden worden er Kolpingsliederen gezongen. Elke avond wordt af-
gesloten met gebed en de Kolpingsgroet. 
 
De bijeenkomst op zondagavond – ook nu weer is het lof een markeringspunt – is 
vrijwillig. Vóór het lof kan men spaargeld inleggen, ná het lof zijn de twee ‘gezellen-
uren’ alleen maar bedoeld voor ontspanning: men heeft de jongemannen liever in het 
Patronaat dan in de kroeg. En op de eerste zondag van de maand dienen de gezellen 
hun bewijs van lidmaatschap bij zich te hebben, zodat de penningmeester de geïnde 
contributie kan afstempelen. 
Al vrij snel wordt gelegenheid gegeven tot een derde, eveneens vrije, bijeenkomst: za-
terdagavond.  
 
 
VERGADERINGEN 
 
Het reglement schrijft vier ledenvergaderingen per jaar voor, waaronder de algemene 
ledenvergadering (ALV), mét bestuursverkiezing, op het ‘verjaardagsfeest’ van de 
Sint-Jozefgezellen in april. Na enkele jaren verhuist de ALV, mét bestuursverkiezing, 
naar het begin van het kalenderjaar en wordt daarmee het jaarfeest ontlast.  
De ledenvergadering van 14 april 1929 is al genoemd. De volgende vindt plaats op 18 
augustus 1929. Aan het dagelijks bestuur worden via stemming twee nieuwe commis-
sarissen toegevoegd: Wout Suiker en Evert Brabander. Wout heeft voortaan de zorg 
voor de spellen en Evert voor de leestafel.  
Bovendien worden tien nieuwe leden geïnstalleerd onder het plechtig uitspreken van 
de volgende belofte, een ritueel dat tijdens diezelfde vergadering reglementair wordt 
vastgesteld: 
 

Ik verklaar plechtig en eerlijk het lidmaatschap der Sint Josephs Gezellen Ve-
reeniging vrijwillig te aanvaarden. Tevens neem ik op mij alle verplichtingen 
en aanvaard ik alle rechten, die dit lidmaatschap met zich brengen. Dit aan-
vaard ik met den handslag. 

 
Die handslag vindt plaats tussen de vicepraeses en het nieuwe lid. De bijeenkomst 
wordt feestelijk afgesloten en buiten wordt een foto gemaakt van de groep die nu uit 

vijfendertig leden bestaat.  
 
Het dagelijks bestuur ofwel de Raad 
van Commissarissen vergadert in 
principe elke maand. Na zo’n ander-
half jaar schuiven de voorzitters van 
alle onderafdelingen – dat zijn er 
veel, zoals verderop in dit artikel zal 
blijken – aan. Dat werkt sneller en 
efficiënter, meent men. Niet veel 
later worden die voorzitters alléén 
uitgenodigd als een agendapunt met 

‘hun terrein’ te maken heeft. De bestuursvergaderingen beginnen, ná gebed, meestal 
met voorlezing uit ‘Onze taak in de Gezellenvereeniging’. 
 
 
 
 

 
De gezellen op 18 augustus 1929 voor het patronaatsgebouw Doe-
lenstraat 21 met Van Spanje in het midden 
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KAPELAAN VAN SPANJE 
 
Kapelaan Van Spanje – zijn naam is al meerdere keren genoemd – is dé motor achter 
het georganiseerde parochiële jeugdwerk. Hij volgt keurig de blauwdruk voor het 
Kolpingswerk van de Sint-Jozefgezellen dat vanuit Amsterdam wordt aangereikt. 
Daarbij is inbegrepen dat er veel onderafdelingen in het leven worden geroepen: hoe 
meer men de jongemannen binnen de parochie te doen geeft, des te beter. Die ‘in-
breiding’ is tijdens het interbellum typerend voor het katholieke organisatieleven in 
het algemeen en voor de Sint-Jozefgezellen in het bijzonder. 
Dankzij kapelaan Van Spanje is er De Toneelclub, die spoedig een eigen bestuur 
krijgt en omgedoopt wordt tot ‘Onze Vriendenkring’. De toneelrepetities zijn op 
woensdagavond ná de bijeenkomst van de Mariacongregatie, de bezinnings- en ge-
bedsdienst waar Van Spanje zijn gezellen wel naar toe zou willen drijven. 
Van Spanje droomt vervolgens van een symfonieorkest en voegt de daad bij de 
droom: hij roept gezellen op zich te melden. Op maandagavond 25 juni 1929 vindt de 
oprichtingsvergadering plaats. Aan parochianen met ongebruikte instrumenten wordt 
gevraagd deze ter beschikking te stellen voor het nieuwe 
orkest. De overige instrumenten moeten worden gekocht. 
De kapelaan roept parochianen op hiervoor te doneren. In de 
rubriek Gezellennieuws, vaste prik in De Bonifatius Klok, 
geeft hij van week tot week aan hoeveel geld er al is op-
gehaald. Zo kan ieder van de ruim twintig musicerende 
gezellen van een instrument worden voorzien. Beginne-
lingen krijgen les van muziekleraren, de gevorderden repe-
teren wekelijks. Het nieuwe symfonieorkest meet zich de 
naam ‘Omhoog’ aan.  
De kunstzinnige onderafdelingen zullen in toenemende mate 
aan de weg timmeren: Omhoog speelt regelmatig voor der-
den, zoals op het congres van de Katholieke Jonge Midden-
standsvereniging (KJMV) in Den Haag  en voor de Kruis-
vaarders van Sint-Jan te Rijswijk.  
Anderhalf jaar na oprichting, op zondagavond 28 december 1930, organiseert het z’n 
eerste zelfstandige concert. De opkomst valt wat tegen. Bij volgende gelegenheden 
worden alle zeilen bijgezet met mond-op-mondreclame en aansporingen in De Boni-
fatius Klok.  
Om de zaal zo’n twee jaar later vol te krijgen schrijft de vicepraeses: ‘Parochianen, gij 
zult de jongelui toch de schande en het verdriet niet aandoen te moeten spelen voor 
veel leege stoelen?’ Maar Omhoog houdt vol: zo concerteert het orkest, samen met 
het parochiële jongenskoor, op zondagavond 22 oktober 1933 in Pax Intrantibus.  
 
Onze Vriendenkring kampt in het geheel niet met het probleem van nauwelijks 
gevulde zalen. Het toneelgezelschap treedt niet alleen voor de gezellen op, maar ook 
voor kinderen en donateurs. Onze Vriendenkring overschrijdt zelfs de gemeentegren-
zen, bijvoorbeeld op 21 mei 1931 als het gezelschap in de Haagse kazerne Waalsdorp 
voor de ‘RK Militairen Vereeniging’ speelt. 
Van alle onderafdelingen van de Sint-Jozefgezellen blijkt Onze Vriendenkring het 
meest succesvol. Spraakmakend zijn de revues van 1934 en de twee jaren daarna, 
waarover later meer. 
 
 

 
Voorbeeld van een stukje in De 
Bonifatius Klok 
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Van Spanje wil ook iets met sport. Heel wat Sint-Jozefgezellen voetballen, sámen met 
jongens van de Haagse Gerardus-Majellaparochie, bij ‘De Valkeniers’. De kapelaan 
droomt van een eígen parochiële voetbalclub. Vooralsnog ontbreken de financiële 
middelen en het vereiste quorum spelers. Wél komt alvast het ‘smaldeel’ voetballers 
uit de Bonifatiusparochie elke dinsdagavond ter vergadering bijeen. 
Op zondag 1 februari 1931 wordt een gymnastiekafdeling opgericht voor jongens en 
jongemannen van zeventien tot vijentwintig jaar, waaraan ook niet-gezellen mee mo-
gen doen, mits ze maar katholiek zijn en wekelijks vijf cent méér contributie betalen 
dan de Sint-Jozefgezellen. Men maakt gebruik van de gymzaal achter de Sint-Boni-
fatiusschool naast Pax Intrantibus. 
De kersverse gymnastiek- en atletiekafdeling, ‘Orino’ genoemd, wordt organisato-
risch ondergebracht bij de korfbalclub. Het streven is om, geheel volgens de wens van 
het Nederlands episcopaat, de sport zoveel mogelijk bínnen de eigen parochie te orga-
niseren. Tijdens competities zal Orino enkele medailles in de wacht slepen. 
 
Maandag 1 juni 1931 is het zover: in ‘De Geestbrug’, het stamcafé van de initiatief-
nemers, wordt de Katholieke Rijswijksche Voetbal Club (KRVC) opgericht. Voor 
Sint-Jozefgezellen die willen voetballen voortaan geen straatvoetbal meer of een ge-
deelde club met de Haagse Gerardus Majellaparochie, maar een eígen parochiële 
voetbalclub.  
 
Hoe gaat het verder met KRVC? Een korte schets: op 1 mei 1933 wordt de voet-
balclub een onderafdeling van de Sint-Jozefgezellen. Kapelaan Verkleij, inmiddels de 
derde vicepraeses van de Sint-Jozefgezellen, is de voorzitter. Daarmee wordt onder-
streept dat men sport, mits katholiek georganiseerd, belangrijk vindt.  
In korte tijd groeit het aantal leden en daarmee de elftallen, junioren inbegrepen. Er 
wordt gevoetbald op de velden van het Hoornpark, die men van de gemeente huurt. 
Het Haagse ‘Groot Door Samenwerking’ (GDS) voetbalt er ook. Toeschouwers bij 
KRVC-wedstrijden betalen tien cent entree. 
Zondag 17 september 1933 is een belangrijke dag: het nieuwe voetbalterrein, nu aan 
de Van Vredenburchweg, wordt ingezegend. Maar éérst gaan de feestgangers om 7.30 
uur ter kerke en genieten daarna een gezamenlijk ontbijt. Na de inzegening, die rond 
12.30 uur plaatsvindt, mogen de elftallen voetballen, waaronder KRVC 1 tegen De 
Valkeniers. 
Buiten de gebruikelijke vriendschappelijke en vooral competitiewedstrijden wordt 
ook wel voor het ‘goede doel’ gevoetbald: zo speelt het eerste elftal op zondag 5 au-
gustus 1934 tijdens een zogenaamde ‘missiewedstrijd’ tegen ‘Steeds Voorwaarts’ in 
Schipluiden. De baten zijn voor pater C. Breukel aldaar. Daarna wordt officieel de 
missietentoonstelling geopend. 
Verkleij promoot niet alleen voetbal, maar lichaamsbeweging in het algemeen. Hij 
ziet sport als een noodzakelijke tegenhanger van het zittende beroep dat velen hebben. 
Herhaaldelijk spoort hij gezellen aan lid te worden van Orino, dat op 1 februari 1934 
bij KRVC ondergebracht wordt. 6 KRVC is nu in feite een sportclub. 
 
In hun mandement van 13 juli 1936 hameren de bisschoppen van Nederland het er 
nog eens goed in: katholieken die willen sporten zijn verplicht lid te zijn van een 
katholieke vereniging. Zij schrijven onder andere: 
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Deze aandrang geldt allereerst de geestelijkheid. Zij moeten in hun onderrich-
tingen, bij hun huisbezoek, op vergaderingen blijven waarschuwen tegen de 
neutrale sportbeweging; zij zullen de ouders erop wijzen, dat zij in hun plicht 
te kort schieten, wanneer zij hun kinderen het lidmaatschap van deze neutrale 
vereenigingen toestaan; zij zullen hun parochianen dringend aansporen, om 
iederen vorm van steun en van leiding aan de neutrale beweging te ontzeggen 
en hun sympathie over te dragen naar de ééne door ons gewilde katholieke 
sportbeweging, dat wil zeggen: alleen maar de kerkelijk goedgekeurde 
sportvereenigingen. 

 
In hetzelfde jaar viert KRVC haar eerste lustrum. Als jubileumgeschenk vraagt Verk-
leij  ƒ 400 voor het realiseren van een behoorlijke kleedgelegenheid, want niet de ge-
meente maar de club zélf moet daar zorg voor dragen. Er wordt een fancy fair voor 
opgezet. Op 5 juli kan van een waar feestterrein gesproken worden met veel attracties 
en muziek.  
 
 
EEN EXPLOSIE AAN ONDERAFDELINGEN 
 
Na het inzoomen op KRVC weer terug naar de andere onderafdelingen van de Sint-
Jozefgezellen. Opvallend is hun snel toenemende dichtheid. Veel clubs zijn al ge-
noemd. Wat komt er nog meer bij? Een reisclub, de retraiteclub – die heet eerst 
‘Godsdienstzin’ en daarna ‘St. Thomas Moore’ – de damclub ‘Ontwikkeling’, de 
schaakclub ‘Aandacht’, de club ‘Kolpingskoeriers’, de mondharmonicaclub, een 
propagandaclub, een knutselclub of huisvlijtclub – voor gezellen is het belangrijk het 
schone van het lelijke te leren onderscheiden – en zelfs een houtsnijd- en zaagclub 
met helaas maar één lid. En dan wordt eindelijk, nadat gezellen er vaak om gevraagd 
hebben, op dinsdag 9 oktober 1933 de biljartclub ‘Onder ons’ opgericht! Een jaar 
later kunnen zanglustigen hun hart ophalen in de club ‘Het schorre haantje’, dat al 
snel ‘Chanteclair’ wordt gedoopt, naar het gedicht Gekamde koning Canteclaar van 
Guido Gezelle. In de derde strofe wil de dichter er dít over kwijt: 
 

Uw’ vonkelende ooge, uw’ rooden kam, 
een laaiend beeld van vier en vlam ….. 
….. 
uw’ stem, zoo schoon om hooren ….. 

 
In 1936 verschijnen nóg twee nieuwe loten aan de Kolpingsstam: de declamatie- en 
de paladijnenclub. De laatste is bedoeld als ‘keurtroep’ van propagandisten. Zij 
worden gezien als bewakers van en vechters voor de troon van Koning Christus, naar 
het voorbeeld van de paladijnen of paleiswachters die de troon van Karel de Grote 
bewaakten.  
 
De explosie aan onderafdelingen bij de gezellen kent ook implosies: Ontwikkeling, 
Aandacht en de mondharmonicaclub verdwijnen al binnen twee jaar van de radar. 
Niet veel later wordt de toneelclub ontbonden en geeft Chanteclair de geest.  
Maar er worden ook pogingen gedaan om onderafdelingen nieuw leven in te blazen. 
Zo krijgt de damclub een tweede leven. De mondharmonicaclub, om nog een voor-
beeld te noemen, wordt eind 1940 heropgericht en ‘De Kolpingsboys’ genoemd. Kort 
samengevat: tal van onderafdelingen gaan als jojo’s op en neer. 
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De Jozefgezellen mogen zelf kiezen van welke club ze lid willen worden. Aan alles 
meedoen is onmogelijk: Jozefgezellen zitten nog op school, volgen een avondstudie, 
werken al, helpen hun vader in het eigen bedrijf, runnen zelf een zaak of hebben 
verkering. Elke club krijgt zijn eigen bestuur en elke clubkas wordt gespekt met een 
wekelijkse bijdrage van de aangesloten leden. Een Jozefgezel die van een of twee 
clubs lid is moet elke week, náást de gewone contributie, een of twee keer doneren. 
 
Meer details nu over enkele clubs, te beginnen 
met de retraiteclub: kapelaan Van Spanje wil 
‘zijn jongens’ graag op retraite laten gaan. 7 Op 
de ledenvergadering van 24 oktober 1929 wor-
den spijkers met koppen geslagen. De vijf leden 
van de Raad van Commmissarissen zijn dan net 
terug van een retraite in een klooster te Bergen 
N.-H. 11 Zij doen enthousiast verslag. Er wordt 
ter plekke een retraiteclub opgericht. Wie lid wil 
worden moet elke week vijf cent in een speciaal 
daarvoor in het leven geroepen fonds storten en 
mag dan ééns in de twee jaar op retraite. De 
eerste vijf ‘gewone leden’ die er gebruik van 
maken trekken zich van 30 november tot 3 december terug in hetzelfde klooster te 
Bergen.   
Vanaf 1931 zoekt men het dichter bij huis: Noordwijk. De redemptoristen runnen daar 
het Sint-Clemens Retraitehuis. 8 Alle mogelijke katholieke doelgroepen gaan er voor 
bezinning en gebed naar toe: mannen, jongemannen, meisjes boven de zeventien, 
gehuwde vrouwen, middenstandsvrouwen, politiebonden, militairen enzovoort. Met 
Pasen 1931 gaan er zo’n vijftien Rijswijkse gezellen naar toe. 
Werkloze gezellen kunnen zich de kostbare retraite in Noordwijk niet veroorloven. 
Voor hen is er een gratis retraite van enkele dagen in de zaal van de Sint-Jozef-
gezellen in de Haagse Maasstraat.   
 
De reisclub organiseert bij voorkeur fietstochten. Op maandag 25 mei 
1931, tweede pinksterdag, trekt een stoet van zo’n veertig fietsers, 
met de Kolpingsvlag voorop, richting Noordwijk. Daar wordt gevoet-

bald. De warme 
maaltijd daarna in 
het Juvenaat wordt opgeluisterd met 
Kolpings- en populaire liederen. 9 
‘Het koele ijs aan het slot, kreeg ‘n 
warm onthaal!’ schrijft kapelaan 
Van Spanje op 13 juni in De Boni-
fatius Klok.   
Op 31 juli 1932 is er een fiets-
vaartocht naar de Kagerplassen en 

Braassemermeer. Door zelf brood mee te nemen, hoeven de deelnemers maar één 
gulden te betalen: een groot aantal gezellen immers zit nog op school. 
 
 
 

 
Retraite van vijf 'gewone leden' van 30 november 
tot 3 december 1929 te Bergen N.-H. 

 

 
Pauze tijdens fietstocht naar Noordwijk 
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Het clubje Kolpingskoeriers wordt in het leven geroepen om het innen van de con-
tributie efficiënter te laten verlopen. Voortaan gaan de jongens van dit clubje het geld 
bij de Jozefgezellen thuis ophalen. Zij geven daarbij een kwitantie af en bezorgen 
meteen het ‘Kolpingnieuws’. 
 
De fijnmazige interne organisatie van onderafdelingen wordt mede mogelijk gemaakt 
door het almaar stijgende aantal leden. Binnen enkele jaren zijn het er zestig of meer. 
Een enkele keer wordt de zeventig gepasseerd. De meeste gezellen komen uit arbei-
dersgezinnen, maar er zitten ook zonen van middenstanders bij. Jaap Nieuwmans, 
gezel vanaf 1938: ‘Het is opvallend dat juist die middenstandsjongens vaak in het 
bestuur zaten’. 10 Hij vervolgt: ‘Men werd niet zó maar lid. Jongemannen uit families 
die als minder fatsoenlijk of asociaal bekend stonden, werden vaak niet aangenomen’. 
Wie tot de gezellen toetreedt is de eerste drie maanden ‘kandidaatlid’ en als dan blijkt 
dat men in de ‘familie’ past, kan men officieel geïnstalleerd worden. Kan, want er 
mogen geen achterstallige contributiebetalingen zijn. Bovendien moet men een cursus 
gevolgd hebben waarin de senior en overige commissarissen de voornaamste zaken 
van de ‘Kolpingsfamilie’ uitleggen. De vicepraeses sluit de cursus af met een ‘exa-
mentje’.  
Installatie van nieuwe leden, indien ze daarvoor in de ‘wachtrij’ staan, vindt altijd 
plaats tijdens de ALV en overige drie ledenvergaderingen. 
Sancties zijn er ook: leden die niet in de pas lopen krijgen een schriftelijke 
waarschuwing. Als dat niet helpt, volgt schorsing. Die kan variëren van heel kort tot 
vrij lang: in het derde verenigingsjaar, bijvoorbeeld, wordt Willem Gordijn twee we-
ken geschorst, J. van Benschop – de reden is onbekend – zelfs een jaar. Wie het nóg 
bonter maakt, wordt geroyeerd. 
 
Tot slot van deze paragraaf de vraag ‘Waarom toch al die bedrijvigheid?’ Het ant-
woord is eenvoudig: alle activiteiten zijn bedoeld als apostolaat. ‘Een bestuursfunctie 
is lekenapostolaat’, aldus de derde vicepraeses Verkleij. Het gaat uiteindelijk om het 
versterken van de geloofszin, dé kernwaarde van de Sint-Jozefgezellen. Arbeid draagt 
daartoe bij, omdat werken als roeping wordt gezien. Maar ook ogenschijnlijk ‘wereld-
se’ activiteiten als toneelspelen en sporten staan in dienst van het hoge ideaal: alleen 
met aandacht voor een gelijke ontwikkeling van ál zijn vermogens kan een gezel een 
harmonieuze, evenwichtige katholieke staatsburger worden.  
Het gericht zijn op het apostolaat werkt ook als een keuzecriterium: de toneelstukken 
van Onze Vriendenkring hebben vaak een stichtend karakter, zo óók de muziek van 
Omhoog. 
 
 
FEESTEN 
 
De gezellen houden van feesten. De verjaardag van de vicepraeses wordt uitbundig 
gevierd. Dat gebeurt wél volgens een blauwdruk dat door het Centraal Verband over 
alle afdelingen van de St. Josephsgezellen Vereeniging wordt vespreid. Daarin spelen 
zang en declamaties een belangrijke rol.  
Ook vieren de gezellen gezamenlijk Sinterklaas, zónder cadeaus, wél met anijsmelk 
of chocolademelk én speculaas. Én met spelletjes, waaronder kaarten en biljarten. 
Vastenavond, de dinsdag voor Aswoensdag en traditioneel het einde van de carna-
valsperiode, wordt voor het eerst in 1933 gevierd.  
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Het feest heeft het karakter van een bonte avond: Omhoog treedt op, leden van Onze 
Vriendenkring houden declamaties en er wordt volop gezongen. Nieuw: wie verke-
ring heeft, mag zijn verloofde meenemen! 
In 1934 wordt de kerstviering aan de lijst van feesten toegevoegd. Geheel naar wens 
van het Centraal Verband bestaat deze voornamelijk uit zang en declamatie. Tijdens 
die viering wordt vanuit een kerstpot iets voor de armen gefinancierd: zo’n kleine 
twintig gezinnen krijgen wollen dekens, Edammer kaasjes en pullovers toegestopt.   
 
Tot de dranken op gezellenfeesten behoren in het algemeen ‘cider’, koffie en vooral 
thee. Als men achttien is mag men bier drinken. Maar alcoholica worden beslist niet 
gestimuleerd. Tabak is geen enkel probleem. Heel wat sigaretten en sigaren gaan in 
rook op! Saillant detail: het verslag van een bestuursvergadering in september 1938 
eindigt met ‘Na nog een peuk opgestoken te hebben sloot de praeses de vergadering’. 
 
De jaarfeesten zijn het belangrijkst. Op 11 
april 1930 bestaat de Rijswijkse afdeling van 
de Sint-Jozefgezellen precies één jaar. Dat 
wordt gevierd op zondag 27 april daar-
opvolgend. Met de oprichting een jaar eerder 
in hotel Leeuwendaal als ‘eerste feest’ in het 
achterhoofd noemt men dat het ‘tweede 
oprichtingsfeest’. Enkele jaren later spreekt 
men van ‘jaarfeest’. De dag begint met twee 
kerkelijke bijeenkomsten, vroeg- en hoogmis, 
met daar tussenin een gezamenlijk ontbijt  in Pax Intrantibus. Jaap Nieuwmans wil 
graag het volgende erover kwijt: ‘Dat samen eten was altijd reuze gezellig. Even geen 

vroomheid, maar gewoon plezier. Soms 
keken we wie de meeste broodjes naar 
binnen kon werken’.  
Het jaarfeest wordt afgesloten met de op-
voering van de klucht Hallo! Met Mars?? 
door Onze Vriendenkring in de toneelzaal 
van Pax. De Sint-Jozefgezellen mogen 
zich inmiddels in 52 leden verheugen. 
Eind 1937 zal de teller op 87 staan! 
 
 

PRAALWAGEN 
 
Op 31augustus is koningin Wilhelmina 
jarig. In heel het land wordt dat uitbundig 
gevierd tijdens de zogenaamde Oranjefees-
ten. In 1930 viert Rijswijk haar verjaardag 
op woensdag 3 september. Er vindt onder 
andere een optocht plaats. De Sint-Jozef-
gezellen nemen een praalwagen voor hun 
rekening. Op die wagen bevindt zich een 
rechtopstaande wand met het devies ‘eens-
gezindheid’, de eerste van de vier waarden 
die  de   internationale   organisatie  van  de   
 

 
Gezamenlijk ontbijt Sint-Jozefgezellen in Pax Intranti-
bus op 27 april 1930 

 

 
Opvoering van Hallo! Met Mars?? 

 

 
De praalwagen van de Sint-Jozefgezellen 
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Sint-Jozefgezellen koestert, in top. Daaronder bevinden zich vier personen: die met de 
scepter verbeeldt het ‘gezag’, zit op een troon en torent boven de andere drie uit. Die 
verbeelden respectievelijk de ‘arbeid’, de ‘middenstand’ en het ‘kapitaal’. Vóór de 
vier personen bevindt zich een soort sokkel waarop de deviezen ‘vroolijkheid’, 
‘godsdienstzin’ en ‘arbeidzaamheid’ te lezen zijn. ‘Vroolijkheid’ wordt uitgebeeld 
met maskers en fluiten, ‘godsdienstzin’ door een kruis waarop een anker en een hart 
zijn geschilderd en ‘arbeidzaamheid’ door een bijenkorf. De praalwagen wordt ge-
flankeerd door drie palfreniers.  
Aldus beelden de Sint-Jozefgezellen treffend uit door welke geest hun vereniging 
bezield wordt! 
 
Ook in 1938 doen de Jozefgezellen mee bij gelegenheid van het veertigjarig jubileum 
van koningin Wilhelmina. In Rijswijk wordt dat wederom gevierd met een bloemen-
corso. Zoals in 1930 klimmen de gezellen op de door hen versierde wagen en beelden 
tijdens de optocht hun vier kerndeviezen uit.  
 
 
TWEEDE JAARFEEST 
 
Op zondag 26 april 1931 vieren de inmiddels 58 gezellen hun tweede jaarfeest. 
Opvallend is het hoogkerkelijke en rituele karakter. Het feest is tot in de details gere-
gistreerd. Dat blijke uit het volgende draaiboek: 
• Om 7.00 uur is er mis met ‘algemeene H. Communie’. 11 
• Precies 8.25 uur verlaten de gezellen de kerk en gaan naar Pax Intrantibus. 
• Het bestuur wijst daar de plaatsen aan de ontbijttafel aan. 
• Als iedereen zit, wordt de voorzang aangeheven. 
• Daarna wordt een kop thee ingeschonken. 
• Als de vicepraeses, kapelaan Van Spanje, binnengekomen is bidt de senior het 

openingsgebed, gevolgd door het het Onzevader, het Weesgegroet en het gebed 
voor de zaligverklaring van Vader Kolping. 12 

• Dan begint het ontbijt dat opgeluisterd wordt met instrumentale muziek van 
Omhoog én muziek van een grammofoonplaat. 

• Tijdens het ontbijt voert de vicepraeses het woord, waarna het lied Vader Kolping 
gezongen wordt. 

• Tegen het eind van het ontbijt spreekt een lid van de Raad 
van Bestuur, gevolgd door het gezamenlijk zingen van 
Den gezellenvader. 

• De senior sluit het ontbijt af met het bidden van het 
Onzevader en het Weesgegroet. 

• Meteen daarna vindt de jaarvergadering plaats met onder 
andere de volgende onderdelen: de installatie van nieuwe 
leden, het zingen van het Vlaggelied, de periodieke be-
stuursverkiezing en ter afsluiting het zingen van de Gezel-
len feestmars. 

• Daarna wordt buiten de jaarlijkse groepsfoto gemaakt.   
• Dan is er enige tijd voor ontspanning tot aan ….. 
• …. de hoogmis in de Bonifatiuskerk die het mor-

gengedeelte afsluit. 
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‘s Avonds treden in de toneelzaal van Pax Intrantibus de toneelclub Onze Vrien-
denkring en het orkest Omhoog op. Eerstgenoemde voert twee toneelstukken, elk in 
drie bedrijven, op: De goede reis of De doode te paard en De gestolen talisman. 
Laatstgenoemde speelt er instrumentale stukken tussendoor. Het programmaboekje 
van vier bladzijden vermeldt dit allemaal op de voorkant, geeft aan de binnenzijde een 
toelichting bij de toneelstukken en sluit af met de oproep lid te worden van de Sint-
Jozefgezellen.  

 
 
  

ESTAFETTELOOP DER VICEPRAESESSEN 
 
In januari 1932 wordt Van Spanje benoemd tot kapelaan van het Begijnhof in Am-
sterdam. De gezellen zwaaien hem op 8 januari uit, bedanken hem voor zijn grote 
inzet en geven hem een leren fauteuil en een zilveren sigarenaansteker mee. Op 4 feb-
ruari mogen de gezellen hun nieuwe vicepraeses verwelkomen: kapelaan F. Eppings.  
 
Eppings speelt zijn leidende rol slechts zeven maanden. Uit de notulen van de be-
stuurs- en ledenvergaderingen komt een vicepraeses naar voren die vooral afwijkend 
gedrag opmerkt. Meerdere keren wordt genotuleerd dat het ‘kankeren’ onder de 
gezellen nu eens moet ophouden en dat zij met hun klachten naar het bestuur moeten 
gaan.  
 
 

 
De gezellen op de foto bij gelegenheid van hun tweede 'verjaardag' op 26 april 1931 met Pax Intrantibus op de achtergrond 

 

 
Onze Vriendenkring laat zich op 26 april 1931 eveneens 
'vereeuwigen'. 

 

 
Oproep om lid te worden 
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Mede omdat hij van mening is, dat het er slap toegaat, nodigt hij de Amsterdamse 
centraal praeses, rector J.Th. van Galen, uit om te komen spreken en de Rijswijkse 
gezellen nog eens goed in te peperen wat de kern van het Kolpingswerk is. Op de bij-
eenkomst van 20 juli 1932 houdt Van Galen een gloedvol betoog. Volgens de notulist 
C. Verroen zou hij onder andere gezegd hebben: 
 

Friedrich Muckermann zeide, dat, als Duitschland geen Gezellen had gehad, 
het Bolsjewisme of Nat. Soc. bij de vorige verkiezingen de baas zouden 
geweest zijn. 13 
….. 
Wij moeten allen arbeid verrichten. Velen doen dit helaas alleen voor geld, 
doch wij moeten onze arbeid godsdienstig opvatten en haar beschouwen als 
een wezenlijke taak en roeping, ons door God opgelegd. Dit is de kernge-
dachte van het Kolpingsprogram. 
….. 
Het is thans de tijd der uitersten, waarin wij de wereld niet kunnen redden met 
slap gedoe. In Duitschland en Rusland is de jeugd gemobiliseerd en leert daar 
alles doen of niets. Hitler begon met 7 aanhangers en telt er thans 10 millioen, 
wel een bewijs, dat als men wil men ook kan. Wij moeten in ons willen, doen 
en denken 100% Katholiek zijn. We moeten zoo fel zijn, dat iedereen achter-
over slaat van ons Katholicisme. Om dit te kunnen bevorderen legde Vader 
Kolping een zoo nauw contact tusschen priester en gezel. 

 
Van Galens toespraak wordt met een luid applaus 
beloond. Of daarmee het vuur onder de gezellen is 
opgelaaid is onbekend, wél bekend is dat Eppings 
eind augustus het estafettestokje overdraagt aan 
kapelaan J.N. Verkleij. Op donderdag 1 september 
wordt hij als vicepraeses op de gezellenavond wel-
kom geheten. Verkleij weet te enthousiasmeren. Dat 
blijkt al uit zijn rubriek De week der gezellen, voor-
heen Gezellennieuws, in de De Bonifatius Klok. Re-
gelmatig giet hij zijn berichten in de vorm van een 
gefingeerd gesprek. 
Hij is een initiatiefnemer: zo voert hij meteen de 
zogenaamde vijfminutenspeech in. Per bijeenkomst 
moet een gezel gedurende vijf minuten iets over een 
onderwerp naar keuze vertellen. De eerste drie spre-
ken over respectievelijk het Mariacongres te Nijmegen, het Kolpingsvakantieoord De 
Liebaard te Apeldoorn en hoe het is om kantoorbediende te zijn.  
Hij geeft Omhoog een oppepper door een verloting op touw te zetten voor het instru-
mentenfonds en hij bedenkt dat vier jongens tegelijk vioolles kunnen krijgen en maar 
voor één hoeven te betalen. 
 
Kapelaan Verkleij is in pastoraal opzicht voorzichtig. Hij gelooft eerder in het geven 
van het goede voorbeeld, dan in het berispen van de jongemannen. Illustratief is het 
volgende citaat uit het verslag van de Vergadering van Commissarissen op 10 maart 
1936: 
 

 
Bericht van kapelaan Verkleij in de vorm 
van een gefingeerd gesprek 
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W. Verlaan (de senior of voorzitter, red.) zou gaarne zien, dat de slappe leden 
wat strenger aangepakt werden, daar wij er slechts ballast aan hebben. Er zijn 
er die alleen komen, als er te profiteeren valt, zoals op feestavonden enz. 
De V.P. (vicepraeses, red.) is hier principieel op tegen en vindt, dat wij ze 
tegemoetkomend moeten behandelen. Als er maar een gezonde kern aanwezig 
is, is het goed. We moeten trachten de slappelingen tot die kern-groep te 
brengen en in ieder geval de band (al is deze zwak) met hen niet verbreken. 
Beter een slappe band , dan helemaal geen band. 

 
In januari 1937, na ruim vier jaar, wordt kapelaan Verkleij overgeplaatst naar Haar-
lem. Dit soort snelle wisselingen zijn gebruikelijk in de katholieke kerk. Bisschoppen 
willen dat geestelijken niet te diep in parochies geworteld raken.  
Jos Kragtwijk volgt hem als kapelaan en vicepraeses op. Hij zal de vierde en laatste 
gezellenleider zijn. Opvallend is zijn wat strakkere leiding. De teugels die Verkleij 
heeft laten vieren trekt hij weer aan. Een van zijn eerste beleidsmaatregelen is het 
verlengen van de vijfminutenspeech tot een spreekbeurt van twintig minuten. Die 
moet goed voorbereid worden. Hij wil de tekst van te voren inzien. Een tweede 
maatregel is, dat hij de verplichte donderdagse bijeenkomst in de vorm van een 
vergadering giet met rondvraag en al. Hijzelf en de commissarissen nemen plaats 
achter de ‘groene tafel’. Zo noemt men de tafel met het groene kleed waarachter het 
bestuur zitting houdt. Derde maatregel: in het bestuur van elke onderafdeling neemt 
voortaan een commissaris plaats om de gang van zaken te bewaken. Deze maatregel 
wordt onder andere ingegeven door een conflict met de toneelclub (zie verderop). 
 
 
DISTRICTSDAGEN 
 
Het is al eerder opgemerkt: Kolping is een netwerk. Het Centraal Verband coördineert, 
stimuleert, verzorgt lezingen en verspreidt het Kolpingnieuws waarin afdelingen tal 
van berichten kunnen plaatsen. Afdelingen zoeken vaak spontaan, meestal incidenteel 
contact. Zo gaat de fietstocht in 1934 naar De Zilk, even boven Noordwijkerhout, om 
aldaar collega-gezellen te ontmoeten.  
Op zaterdag 6 mei zoekt men het dichter bij huis: de deelnemers verzamelen om 
19.00 uur in de gezellenzaal van Pax Intrantibus, vertrekken om 19.15 uur naar het 
verenigingsgebouw van hun collega-gezellen in de Voorstraat te Delft, wonen samen 
met hen het lof bij in de Sint-Hippolytuskerk en houden daarna gezamenlijk een 
fakkeloptocht door de stad. 
 
De Rijswijkse Sint-Jozefgezellen zijn structureel aangesloten bij het lokaal verband 
van de Sint-Jozefgezellen in Den Haag. Daar vinden regelmatig ‘districtsdagen’ plaats. 
Zo is er op zondag 7 mei 1933 een ‘grote vergadering’ in de Haagse Dierentuin. De 
bedoeling is, dat vanaf verschillende punten in de stad groepen gezellen naar die 
locatie optrekken. De Rijswijkse Sint-Jozefgezellen haken daarop in: ze verzamelen 
om 13.15 uur in hun gezellenzaal, marcheren op naar de Broekslootkade, sluiten zich 
aan bij de daar aanwezige Haagse gezellen en trekken om 13.45 uur gezamenlijk op 
naar de Dierentuin. Daar zijn zij getuige van ritmisch-dynamische tableaux vivants 
waarin de vier deviezen van de de Sint-Jozefgezellen worden uitgebeeld, gevolgd 
door de opvoering van het toneelstuk ‘De Doodendans’. 
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Op 31 januari 1934 is er weer zo’n districtsdag. Spreker is Mr. Franses: hij zal ‘ons 
onzen weg wijzen te midden der moderne stroomingen’. Daarna wordt er een eenakter 
opgevoerd. 
 
Op 13 en 14 juli 1934 organiseert de landelijke vereniging van Sint-Jozefgezellen een 
bedevaart naar het graf van Vader Kolping in Keulen. Van de Rijswijkse afdeling 
doen dertien gezellen mee. Het kost ƒ 8,50. Twee werkloze gezellen kunnen dat niet 
betalen. Een weldoender betaalt het bedrag voor één gezel, voor de ándere gezel 
wordt een loterij opgezet met een luxe taart als prijs. Vooraf wordt een noveen 
gehouden met een speciaal gebed voor de zaligverklaring van Vader Kolping. 14 De 
vicepraeses roept alle Sint-Jozefgezellen op eraan mee te doen. Zaterdagmorgen 13 
juli om 7.30 uur verzamelen de Rijswijkse en Haagse bedevaartgangers in de 
gezellenzaal aan de Maasstraat in Den Haag. Daarna gaat men richting Keulen. 
 
Ook de grondlegger van het gezellenwerk in Nederland, jhr. H. van Nispen tot 
Sevenaer, wordt niet overgeslagen. In Den Haag herdenkt men zijn honderdste ge-
boortedag op 13 september 1936. Rijswijkse gezellen voegen zich om 14.00 uur bij 
hun Haagse makkers in de gezellenzaal aan de Elandstraat. Vandaar trekken de 
gezellen gezamenlijk op naar de Boskantkerk voor een plechtig lof mét feestrede ter 
herdenking van de jonkheer. ‘s Avonds is er een feestelijke bijeenkomst in de zaal aan 
de Maasstraat waaraan meerdere afdelingen van het gezellenwerk in Den Haag hun 
medewerking verlenen. 
 
 
ZIEKEN, OVERLEDENEN EN WERKLOZEN 

 
Kapelaan Eppings is de eerste vicepraeses die een droevige 
‘gezellenplicht’ vervullen moet: de uitvaartdienst verzorgen 
van Johannes Bernardus van der Meer. Die overlijdt na een 
slopende ziekte in het Haagse r.-k. ziekenhuis Sint-Joannes de 
Deo op 9 maart 1932, pas achttien jaar oud. Eppings roept de 
Sint-Jozefgezellen op de uitvaartdienst op zaterdag 12 maart 
daaropvolgend bij te wonen.  
Het overlijden van Bertus Tetteroo, die pas negen maanden bij 
de Sint-Jozefgezellen is, blijkt nog tragischer: hij komt uit een 
gezin van tien kinderen waarvan de één na de ander overlijdt 
zo ongeveer op de leeftijd die Bertus heeft bij zijn overlijden: 
zeventien! Kapelaan Verkleij leidt zijn uitvaart op donderdag 
25 januari 1934.  
Het voorstel vanuit de ledenvergadering om in het vervolg te 
collecteren voor misintenties voor zieke gezellen kan hier niet 
los van worden gezien. Met dat doel wordt voor Evert Bra-
bander, die op dat moment senior of voorzitter is, maar vanaf 

december 1933 wegens ziekte verstek moet laten gaan, gecollecteerd. Hij overlijdt in 
Sint-Joannes de Deo – dat is hét ziekenhuis voor katholieke Rijswijkers – op 18 april 
1934. Vijf dagen later vindt de uitvaartdienst in de Bonifatiuskerk plaats. 
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Ziek zijn en doodgaan horen bij het leven, werkloosheid helaas ook, zéker in de jaren 
dertig. Veel gezellen zitten zonder werk. Om hun moreel hoog te houden, wordt hen 
een werkkamp van veertien dagen aangeboden in Kolpingsvakantieoord De Liebaard. 
Dat levert geen loon, maar wél gratis kost en inwoning op. De onkosten daarvan 
worden bestreden uit de opbrengst van de zogenaamde Speldjesdag: op zondag 15 juli 
1934 worden aan alle kerkgangers speldjes te koop aangeboden. Dat levert ƒ 120 op. 
Werkloze gezellen kunnen na overleg met de vicepraeses ook vrijstelling van con-
tributie, biljartgeld en dergelijke krijgen.   
 
 
VERSLINGERD AAN REVUES? 
 
Jaarfeesten zijn hoog-
tepunten in het vereni-
gingsleven van de ge-
zellen. Het vijfde jaar-
feest op 8 april 1934 
krijgt als viering van 
het eerste lustrum van 
de Sint-Jozef-gezellen 
extra cachet. Het pro-
gramma lijkt als twee 
druppels water op dat 
van alle voorgaande 
jaarfeesten, maar de 
uitvoering ‘s avonds 
maakt het verschil. 
Voor de leden, hun 
ouders, eventuele verloofdes en overige genodigden wordt onder leiding van Henri ter 
Hall de revue As je me nou! van A. Stroebel opgevoerd. 15 Buziau, die Ter Hall goed 

kent en eveneens in Rijswijk woont, staat kostuums 
af aan de revue. 16 De Sint-Jozefgezellen, de muzi-
kanten van Omhoog inbegrepen, spelen de sterren 
van de hemel! Nico Smulders is als pierrot Barend de 
verbindende figuur tussen de verschillende taferelen 
waarin wordt teruggeblikt op de afgelopen vijf 
gezellenjaren. Anders dan vele andere ‘flauwe 
kopieën’ van Buziau is Barend ‘een nieuwe Buziau’, 
aldus De Residentiebode in zijn lovende recensie van 
10 april 1934.    
De revue trekt volle zalen: de kaarten voor 12, 15, 19 
en 22 april, te koop bij verschillende winkeliers in 
het centrum van Rijswijk, zijn snel uitverkocht! Er 
komen twee extra avonden, 26 en 29 april. Liefheb-
bers worden zelfs met bussen vanuit omliggende 

plaatsen als Wateringen, Monster en Delft naar Pax Intrantibus vervoerd. Vanuit Rot-
terdam bereikt de Sint-Jozefgezellen het verzoek om ook dáár op te treden. Maar zo-
ver komt het niet. Kapelaan Verkleij schrijft op 4 mei in de rubriek De week der 
gezellen:  
 

 

 
Spelers en leider van de revue As je me nou! 

 

 
Van boven naar beneden: Koos v.d. Peet, 
Nico Smulders en Jan van Benschop 
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Hè, hè, dat zit erop! ….. Nu gaan we weer met enthousiasme de gewoonheid 
en alledaagschheid der gewone dingen aanvaarden. ….. Laten we in het ge-
wone en alledaagsche leven de vaart en den gang, die we nu genomen hebben, 
trachten te behouden. 

 
Maar niet lang na het spraakmakende optreden van de toneelclub en het orkest komt 
Henri ter Hall twee spreekbeurten houden voor de Rijswijkse gezellen. Op donderdag 
25 oktober heeft hij het over de beveiliging van schouwburgen tegen brand en op 23 
december gaat hij in op de vraag ‘Hoe ontstaat een revue?’ Wakkert hij daarmee het 
vuurtje voor de nieuwe revue Is-tie-goed? aan? A. Stroebel is al aan het schrijven. Op 
woensdag 24 april 1935 wordt de generale repetitie gehouden en mag de school-
gaande jeugd komen kijken. De dag daarna vindt de première plaats voor ouders, ver-
loofdes, Rijswijkse notabelen en overige genodigden. Nieuw is de gala-avond op 
zondag 28 april. Daarna volgen nog twee opvoeringen. 
 
Onze Vriendenkring zit beslist niet stil: de club brengt op 24 november het blijspel De 
gril van de hertog ten tonele en bereidt zich vanaf begin 1936 voor op de derde revue 
in successie Dat moet je snappen!  
De nog piepjonge zangclub Chanteclair doet mee, aangevuld met een jongenskoor. De 
muziek wordt gecomponeerd door Gerrit van Weezel. De dirigent van Omhoog, Jo-
han van der Peet, studeert de koren in. Nico Smulders speelt ook nu weer de komisch-
verbindende rol. Kapelaan Verkleij besteedt er, traditiegetrouw, in de rubriek De week 
der gezellen veel aandacht aan. Op 18 april 1936 schrijft hij onder andere: ‘De revue-

historie van Nederland begint eigen-
lijk pas op het moment dat Henri ter 
Hall deze soort kleinkunst ter hand 
nam en zij bereikte wel een hoog-
tepunt onder zijn leiding en met me-
dewerking van den kunstenaar Buzi-
au. De Rijswijksche Revue is een af-
straling van de groote voorgangsters. 
Aankleeding e.d. zijn even “af” als 
die van de beroepsrevue. Het 
verschil ligt in het feit, dat hier 
liefhebbers optreden in plaats van 
acteurs-van-professie.’ 
Ook nu wordt de revue een succes! 
Op zondag 20 april staan zelfs vijftig 
mensen voor de deur die van-wege 
de overvolle zaal teleurgesteld 
moeten worden. Er komen twee data 
bij: donderdag 7 en zondag 10 mei. 
De residentiebode wijdt gewoonte-
getrouw veel woorden aan het spek-
takel. Een zeer uitgebreide terugblik 
verschijnt eind april 1936. Het 
artikel  is van de hand van een niet 
bij naam genoemde met plezier 
schrijvende recensent die zijn stuk 
met een citaat van Vondel begint. 
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Er lijkt nu écht een traditie gevestigd. ‘Voortaan elk jaar na Pasen een revue onder 
leiding van Henri ter Hall’, is de wens van menigeen. Maar kapelaan Verkleij denkt 
daar anders over. De revue is een te grote inbreuk op de corebusiness van de Sint-
Jozefgezellen. Teveel bestuursleden van de onderafdelingen versloffen hun eigenlijke 
taak. Daarom besluit Verkleij het komend jaar geen revue meer te doen, wil hij ‘zang-
club en orkest eens terdege onder handen te nemen’, Nico Smulders onder vier ogen 
op de pastorie spreken en is hij van plan de cabaretclub om te zetten in een decla-
matieclub.  
Zijn opvolger kapelaan Kragtwijk komt zelfs in conflict met de regisseur en ‘ster-
speler’ Nico Smulders van Onze Vriendenkring. Die heeft zich met zijn toneelclub 
min of meer losgezongen van waar het bij de Sint-Jozefgezellen eigenlijk om moet 
gaan: lekenapostolaat. Kragtwijk maakt hem duidelijk, dat de toneelclub een onder-
afdeling is van het gezellenwerk. Hij schroomt niet de club op te heffen en een nieu-
we op te richten.  
De stukken die voortaan gespeeld worden zijn stichtend, beperkt van omvang en aan-
kleding en uitsluitend bedoeld voor éigen kring. Op het negende jaarfeest (1 mei 
1938) voert de toneelclub ‘s a-
vonds voor de gezellen, verloof-
den, ouders en overige genodig-
den De Toog van Meneer Pastoor 
op. Het blijft bij die ene avond. 
Een jaar later brengt ze op Palm-
zondag een passiespel op de plan-
ken. 17  In de jaren daarna wordt 
dat geprolongeerd. Kerstmis 1939 
wordt gevierd met de kerstlegende 
En waar de sterre bleef stille 
staan van Felix Timmermans. 
Soms wekt het notulen- en ge-
denkboek de indruk dat de toneel-
club een kwakkelend bestaan leidt. 
In het verslag van de bestuursvergadering op dinsdag 17 december 1940 staat: ‘De 
tooneelavond kon op 24/11 niet doorgaan omdat de lui de rollen niet konden. Deze 
avond is nu gezet op 9 februari 1941’. Tijdens diezelfde vergadering wordt besloten, 
dat de toneelclub voortaan gemengd mag zijn.     
 
 
FILMAVONDEN 
 
Een apart verhaal zijn de filmavonden. De onvermoeibare Verkleij verrijkt hiermee 
het winterprogramma 1935-1936. Er komen er vier dat seizoen. De eerste filmavond 
wordt gehouden op 20 oktober 1935. Het geheim van de Eiffeltoren bijt de spits af. 
Omhoog verzorgt de entr’acte en begeleidt, waar nodig, de film met muziek. De 
tweede film Komt u ook in het ziekenhuis? is puur om te lachen. Minder om te lachen 
is het herhaaldelijk afbreken van de film. Kapelaan Verkleij verklaart blijmoedig, dat 
dat over is, zodra er kleurenfilms worden gedraaid. 
 
 
 
 

 
In het passiespel van 1941 speelt Jaap Nieuwmans de rol van de ongelo-
vige Thomas die zijn hand in de zijdewond van Christus legt 
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VROUWEN IN BEELD 
 
De Sint-Jozefgezellen zijn tussen de zeventien en vijfentwintig jaar oud. Een aantal 
van hen heeft verkering. Wie ‘verkeert’ stelt zijn meisje aan de vicepraeses voor. 
Sommige gezellen zouden graag zien, dat hun verloofdes of die van andere gezellen 
bij het verenigingswerk betrokken worden. De vicepraesessen staan daarbij doorgaans 
niet te juichen, maar moeten op den duur toch wel terrein prijsgeven. Na enige tijd 
verschijnen de verloofden op jaarfeesten om koffie en thee te schenken tijdens het 

ontbijt. Vastenavond mogen ze al spoe-
dig meevieren, later ook het Sinterklaas- 
en het kerstfeest. Tijdens het tweede 
lustrumfeest op 7 mei 1939 zullen ze 
niet langer bedienen, maar aanschuiven 
bij het ontbijt en het diner. De dames 
wordt zelfs gevraagd kleren te breien 
die na verkoop een extra geldinjectie 
voor de kerstpot voor arme gezinnen 
mogelijk maken! 
 
 

Eind 1934 wordt een speciale cursus voor gezellen en hun verloofden in het leven 
geroepen met als doel hen te helpen hun relatie zo goed mogelijk, dat wil dus zeggen 
naar het ideaalbeeld van het kerkelijk leergezag, vorm te geven. Daarbij speelt de en-
cycliek Casti Connubii een belangrijke rol. De eerste bijeenkomst is op zondag 30 
december. Pater Heijmeijer s.j., expert op het gebied van ‘goddelijke en menschelijke 
liefde’, spreekt op die avond en zal ook vaak op de donderdagavonden zijn gezicht 
laten zien. ‘Verkering’ is een thema dat regelmatig tijdens die verplichte bijeenkom-
sten terugkeert. Zo bijt de heer Emil Franken de spits van het winterprogramma 1939-
1940 af door over dit onderwerp op donderdagavond 5 oktober 1939 te komen spre-
ken. Hij benadrukt vooral, geheel volgens de typisch katholieke preoccupaties van díe 
tijd, het gevaar van ‘bekoringen’. 18 Het verslag van die avond meldt het volgende: 
 

Spreker vergeleek de bekoringen met de vogels die in ‘t luchtruim vliegen. En 
die bekoringen hebben wij jonge mannen ontzettend veel. Niemand ontkomt 
hieraan. 
Spreker besloot met te zeggen dat, mochten wij totaal geen uitweg meer weten, 
er altijd nog één is die de brand van begeerlijkheid kan blusschen en wel de 
priester, en hier dan de Gezellenvader.  

 
Een gezel die trouwt mag niet langer lid blijven: hij moet én de verloofdencursus be-
eindigen én de vereniging verlaten. Als ‘troostprijs’ krijgt hij een aandenken mee. 
 
 
ZOMERSPORTEN 
 
Begin 1937 neemt de vierde vicepraeses in successie, Kragtwijk, een opmerkelijk 
besluit: vanaf 1 juli vindt de verplichte donderdagse bijeenkomst plaats ….. op het 
terrein van KRVC! Dan worden de zogenaamde zomersporten beoefend: korfbal, 
handbal, schermen, schieten en wandelen. Bij schieten moet men denken aan omgaan 
met pijl en boog.  
 
 

 
Groepsfoto's van de verloofden van tien gezellen in 1939 voor 
Pax Intrantibus 
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De schietlustigen gaan bovendien hun licht opsteken bij de ‘handboogschietclub’ van 
de Delftse gezellen. Voor deze sporten in de open lucht, met uit-zondering van 
schermen en schieten, hoeft geen contributie te worden betaald.  
 
 
VAN ALLE KANTEN BESTORMD 
 
Het goed georganiseerde en actieve gezellenwerk is een aantrekkelijke visvijver voor 
externe instanties. Herhaaldelijk wordt een beroep op de gezellen gedaan voor nobele 
doelen mankracht te leveren. Een voorbeeld: op donderdag 1 oktober 1936 komt de 
Rijswijkse burgemeester Jacques van Hellenberg Hubar spreken over de burgerwacht, 
een paramiliaire organisatie bedoeld om op te treden tegen eventuele ‘revolutionaire 
woelingen’. De Russische Revolutie van 1917 en de poging tot een socialistische 
machtsovername door Toelstra in 1918 liggen nog vers in het geheugen. Dertig gezel-
len geven zich op! 
Tel daar de vele ‘verplichte nummers’ bij op waar gezellen toch vooral aan mee 
moeten doen: de Stille Omgang in Amsterdam, de bedevaart naar Brielle enzovoort. 19  
 
 
TWEEDE LUSTRUMFEEST 
 
Op 11 april 1939 bestaat de Rijswijkse afdeling van de Sint-Jozefgezellen tien jaar. 
De opzet van het tweede lustrumfeest op zondag 7 mei is nagenoeg identiek aan alle 
voorafgaande jaarfeesten, maar er zijn enkele verschillen: een iets andere volgorde, 
geen spektakel op het toneel en meer aandacht voor de inwendige mens.  
De dag begint om 6.30 uur met een heilige mis met algemene communie. Daarna 
wordt door de gezellen, hun eventuele verloofdes en de Raad van Bestuur het geza-
menlijke feestontbijt genoten. De plechtige hoogmis daaropvolgend wordt opge-
dragen door de oud-vicepraeses Van Spanje. ‘s Middags om 15.00 uur vindt de feeste-
lijke ALV plaats, toegankelijk voor verloofdes, ouders, oud-gezellen en overige geno-
digden. ‘s Avonds om 20.00 uur, uiteraard ná het lof, schuiven alle genodigden aan 
voor een diner. De Zusters van Liefde koken. Ouders hebben vooraf, steeds voor 
groepen van tien personen, een slaatje gemaakt of pudding gekookt. De zelatrices van 
de missieclub bedienen. 20 
 
Aan het tweede lustrumfeest zijn nog meer activiteiten verbonden. In de kerk wordt 
een triduüm gehouden. Dit is een reeks van gebedsbijeenkomsten op drie achtereen-
volgende dagen. Ook het lichaam wordt niet vergeten: op de velden van KRVC vindt 
een sportdag plaats. Die trekt volgens de notulen ‘duizenden bezoekers’. 
 
OORLOGSJAREN 
 
Onder vicepraeses Kragtwijk zijn de verslagen van de verplichte donderdagavonden, 
bestuurs- en jaarvergaderingen in het notulen- en gedenkboek dunner gezaaid dan 
onder zijn voorgangers. Tijdens de oorlogsjaren vallen er zelfs grote leemten. Er is 
een ‘interval’ van ruim vier maanden tussen het verslag van de jaarvergadering op 28 
april 1940 en dat van de bestuursvergadering op 9 september 1940. Het notulen- en 
gedenkboek toont tussen deze twee verslagen veertien lege bladzijden. Alsof de 
verslagen van de tussenliggende bijeenkomsten en vergaderingen nog toegevoegd 
moeten worden.  
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Lopen de activiteiten van de Sint-Jozefgezellen door de oorlog stagnatie op? Ja en nee. 
De oorlog maakt het bijeenkomen moeilijker. Maar ondanks dat blijkt het vereni-
gingsleven van de gezellen te bruisen. 
Eerst enige notities bij dat ‘ja’. De notulen en verslagen refereren op een nuchtere en 
zakelijke manier regelmatig aan de oorlog, zoals aan de algemene mobilisatie op 28 
augustus 1939 in verband met het dreigende oorlogsgevaar. In het jaarverslag 1939-
1940 van de ALV op 28 april 1940, een kleine twee weken voor de Duitse inval in 
ons land, staat onder andere dit: ‘De land- en zeemacht eischten een 20-tal leden op 
om ‘s konings rok te dragen, hetzij gedwongen hetzij vrijwillig’. Verderop: ‘Sportdag 
op 16 juni gaat i.v.m. de huidige omstandigheden niet door’. 
Steeds als er in de eerste oorlogsjaren een feestelijk gezamenlijk ontbijt wordt gehou-
den, dienen de gezellen broodbonnen mee te nemen en telkens wordt gehamerd op het 
verduisteren van de gezellenzaal. 
Na de capitulatie op 15 mei 1940 keren de gemobiliseerden, op één na – Janus van 
Galen sneuvelt in de strijd – terug. Daardoor neemt het bestuur plotseling in man-
kracht toe en wordt de suggestie gedaan om de vervangende bestuursleden een propa-
gandaclub te laten vormen. 
 
Nu enige notities bij het ‘nee’. De Sint-Jozefgezellen hebben de indruk dat hun 
afdeling, ondanks de oorlog, nog nooit zó gebloeid heeft. Als vicevoorzitter Roe-
leveld van de Raad van Bestuur op 2 januari 1941 op het dramatische jaar 1940 te-
rugblikt, schrijft de notulant daar onder andere het volgende over op: 
 

1940 is niet in elk opzicht ongunstig geweest. 
Ondanks het feit dat de vereenigingen een periode van achteruitgang onder-
vonden, maakt de Gez.Ver. hierop een uitzondering. 
Ons programma is voor zoover mogelijk ten uitvoer gebracht. Onze vereeni-
ging getuigt van een frisch jong leven. 

 
Dit lijkt in overeenstemming met de feiten. Het notulen- en gedenkboek vermeldt 
nogal wat. Er worden nieuwe onderafdelingen opgericht, zoals de band ‘The blue 
kittens’, met de repetitieavond op dinsdag, een mondharmonicaclub (voor de tweede 
keer) en een acolietenclub onder leiding van kapelaan De Wit. 21  
Tijdens de jaarvergadering op 18 mei 1941 met de gebruikelijke onderdelen als heili-
ge mis en gezamenlijk ontbijt – ‘Ieder voor zich had voor zijn broodrantsoen gezorgd.’ 
– worden maar liefst 45 nieuwe gezellen geïnstalleerd! Er zijn bovendien een twintig-
tal oud-gezellen met hun respectievelijke echtgenotes aanwezig. Kapelaan Kragtwijk 
oppert het idee om met hen contact te blijven houden door jaarlijks in reünie bijeen te 
komen én bij de introductie van het winterprogramma én tijdens het jaarfeest. 
Nog een opmerkelijk wapenfeit: vanuit de Sint-Jozefgezellen wordt een rooms-
katholieke Rijswijkse dansclub opgericht. In eerste instantie denkt men aan een cursus 
van vijftien lessen over drie maanden verspreid à raison van ƒ 9, te beginnen op 25 
januari 1942. De heer Wesseling, voor Delftenaren een bekende naam op het gebied 
van dansscholen, wordt hierbij betrokken. 
 
‘The blue kittens’ en de dansclub zijn geen lang leven beschoren. Jan Midden, zoon 
van het echtpaar Midden dat Pax Intrantibus beheert en de laatste secretaris van de 
Sint-Jozefgezellen, schrijft in het jaarverslag 1941/1942 het volgende: 
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Een van onze jongste onderafdeelingen de band, genaamd The Blue Kittens, 
kon de kinderziekten niet teboven komen en had een kalme zachte dood. 
Anders is het gegaan met onze jongste lieveling n.l. de dansclub. Hoewel 
krachtig op haar pooten staande en blakende van levenslust werd deze schie-
lijk van overheidswege den nek omgedraaid. 

 
‘Van overheidswege’, wordt de Duitse bezetter daarmee bedoeld? Daarover meldt het 
notulen- en gedenkboek van de Rijswijkse Sint-Jozefgezellen niets: het eindigt abrupt 
met een kort verslag van de bestuursvergadering op 19 april 1942. Uit niets blijkt 
waarom het verhaal hier stopt. Is het ineens afgelopen met de activiteiten van de 
gezellen? Gaan ze gewoon door, maar wordt er niet meer over geschreven? Er kan 
niets met zekerheid over worden gezegd. Is het misschien toch de Duitse bezetter die 
ingrijpt?  
Algemeen bekend is, dat de Duitsers náást het ‘Rooms-Katholiek Werkverbond’ 
(RKWV) jeugdverenigingen als ‘De Jonge Werkman’, bedoeld om de katholieke ar-
beidersjeugd van zestien jaar en ouder voor te bereiden op de overgang naar een 
stands- en vakorganisatie als de RKWV, en de Sint-Jozefgezellen overnemen. Beide 
jeugdverenigingen lopen vervolgens leeg door een massale opzegging van het lid-
maatschap. Na de oorlog gaan beide verenigingen op in één organisatie: de ‘Katholie-
ke Arbeidersjeugd’ (KAJ), geïnspireerd door de denkbeelden van de Belgische mon-
seigneur J. Cardijn en internationaal georganiseerd. In 1947 telt de KAJ al 40.000 
leden, in de volksmond ‘kajotters’ genoemd. In het begin van de jaren zeventig gaat 
de KAJ op in de ‘Katholieke Werkende Jongeren’ (KWJ). 
 
 
REANIMATIE 
 

Maar in Rijswijk wordt tóch nog een reanimatiepoging ondernomen: 
Jaap Nieuwmans besluit ná de Tweede Wereldoorlog samen met 
Koos Wubben en Wim Quint de Rijswijkse afdeling van de Sint-
Jozefgezellen weer nieuw leven in te blazen. Jaap kan zich Wim 
Quint nog goed herinneren: ‘Hij was onderwijzer, woonde in Den 
haag en deed, als ik het me goed herinner, jeugdwerk in de Sint-
Jeroenparochie. Bij De Jonge Wacht in Rijswijk werd hij banleider. 
Zo heb ik hem als ‘Jonge Wachter’ leren kennen. Hij en ik zijn au-

tomatisch doorgeschoven naar de Sint-Jozefgezellen. Later is hij bij de KRO gaan 
werken.’ 22 
De drie initiatiefnemers versturen een brief naar alle Rijswijkse oud-leden, maar 
omdat er weinig respons op komt, zien ze van verdere stappen af. Daarmee blijkt 
1942 tóch het definitieve einde van de Rijswijkse Sint-Jozefgezellen. 
Of toch niet. Een groepje oud-gezellen roept na de oorlog een soort van vrienden-club 
in het leven. Mogelijk is het de ‘lichting 1932’, de jongemannen die in 1932 tot de 
Sint-Jozefgezellen zijn toegetreden. Want dit groepje, voorzover van toepassing mét 
eega’s, lijkt in 1952 zijn twintigjarig bestaan als Sint-Jozefgezel te vieren en in 1957 
het vijfentwintigjarig bestaan. In dat laatste jaar zijn er opmerkelijk meer echtgenotes 
bij. Getuigt dat van de sterke onderlinge band die in de vooroorlogse jaren onder veel 
gezellen ontstaan is? En zou Vader Kolping zich iets beters kunnen wensen? 
 
 
 

 
Wim Quint 
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TOT SLOT 
 
Dertien jaar Sint-Jozefgezellen, dertien jaar reuring. Om de meest geliefde metafoor 
van Kolping te gebruiken: het is een levendig, actief gezin. De vicepraeses staat als 
een vader aan het hoofd van dat gezin. Hij is een gezaghebbend figuur. De Kolpings-
zonen hebben inspraak en kunnen met voorstellen komen, maar híj besluit. Gehoor-
zaamheid aan het gezag is in díe tijd nog een deugd. 
Een ander beeld is evenzeer van toepassing op de Sint-Jozefgezellen: een samenle-
ving-in-zakformaat, een pasfotootje van de gehele samenleving. Katholieke gezags-
dragers zien die samenleving als corporatief, een woord dat afgeleid is van het La-
tijnse ‘corpus’ of ‘lichaam’. Men stelt zich die samenleving voor als een lichaam 
waarvan ieder mens een levend onderdeel is en z’n eigen, specifieke functie vervult. 
Alleen harmonieuze samenwerking tussen ‘hoog’ en ‘laag’, ‘groot’ en ‘klein’ houdt 
dat lichaam in leven. 
‘Corporatief’ is nog op een ándere manier van toepassing op de Sint-Jozefgezellen: 
hoofd, hart én handen worden aangesproken. Religie is belangrijk, maar niet allesbe-
palend. Er is veel aandacht voor ontspanning, spel, sport, cultuur én ….. gezelligheid. 
In hun ‘corporatieve ministaat’ met de talloze onderafdelingen, evenzovele be-
stuurtjes en drukke agenda’s scherpen de Sint-Jozefgezellen de rol aan die zij op dát 
moment al spelen in opleidingsonderwijs en werk of bereiden zich op zo’n toekom-
stige rol voor. Op die manier dragen de Sint-Jozefgezellen bij aan burgerschap. 
Misschien ligt tijdens het interbellum dáár hun niet te onderschatten betekenis voor de 
samenleving als geheel. 

 
1 In ruimere zin wordt met Rijke Roomse Leven de ritueelrijke uiting van de kaholieken in het zuiden van Nederland aangeduid 
in de periode van ongeveer 1860 tot plusminus 1960. De term wordt vooral bekend door de publicatie in 1963 van het boek Uit 
het rijke Roomsche leven van Michel van der Plas. Dit boek gaat over het Nederlandse katholicisme in het interbellum en beleeft 
in korte tijd meer dan tien herdrukken. 
 
 

 
Oud-gezellen en echtgenotes tijdens reünie in 1952 
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2 Bij vlotbrug wordt gebiljart met slechts één bal en een schuin oplopend plankje. In dit plankje zitten gaten waar de bal in kan 
blijven liggen. Per gat geldt een bepaald aantal punten.  
3 Tijdens het rozenkransgebed bidt men vijftien maal het Onzevader en honderdvijftig keer het Weesgegroet. Daarbij moet men 
de rozenkrans driemaal doorlopen. Vaak doorloopt men de rozenkrans slechts eenmaal en bidt men in totaal vijf onzevaders en 
vijftig weesgegroetjes. Dit is dan ‘het rozenhoedje’, maar men noemt het vaak abusievelijk ‘de rozenkrans’. 
4 Het lof, dat meestal in de vroege avond plaatsvindt, is een gebedsdienst met zang rond het Allerheiligste ofwel de monstrans 
met de heilige, dit is: geconsacreerde, hostie. Deze monstrans wordt plechtig uit het tabernakel – een klein kastje – tevoor-
schijngehaald en ter verering uitgestald.  
5 De encycliek of het pauselijke schrijven Rerum Novarum (Van een omwenteling) van Leo XIII uit 1891 houdt zich bezig met de 
situatie van de arbeidersklasse en formuleert in de vorm van een aantal uitgangspunten de sociale leer van de rooms-katholieke 
kerk.  
6 KRVC zal vanaf haar zilveren jubileum in 1956 Rooms Katholieke Voetbal Club (RKVC) Vredenburch en drie jaar later 
Katholieke Rijswijkse Sport Vereniging (KRSV) Vredenburch heten.   
7 Wie op retraite gaat zondert zich af voor spiritueel zelfonderzoek en geestelijke oefening. Een daarvoor geschikte omgeving 
kan een klooster of een speciaal daarvoor opgericht retraitecentrum zijn. Meestal wordt de gelegenheid geboden om in een groep 
met de hulp van een leider gedurende een aantal dagen intensief te mediteren. Tijdens het Rijke Roomse Leven waren retraites 
aan de orde van de dag.  
8 De paters van de Congregatie van de Allerheiligste Verlosser of Congregatio Sanctissimi Redemptoris (C.Ss.R.), beter bekend 
als redemptoristen, staan bekend om de retraites die ze geven aan alle mogelijke katholieke doelgroepen. De eerste steen van het 
Sint-Clemens Retraitehuis in Noordwijk wordt gelegd op 28 april 1910. Decennia lang zullen de redemptoristen er retraites 
geven. Talloze katholieken uit het bisdom Haarlem, dat tot 1955 ook het huidige bisdom Rotterdam omvat, zijn er op retraite 
geweest. 
9 Een juvenaat is het kleinseminarie van een kloosterorde. Het heeft een gymnasiaal niveau, omdat er Latijn en Grieks gegeven 
worden. Op het juvenaat volgt het grootseminarie, de eigenlijke priesteropleiding. 
10 Jaap Nieuwmans, in 1922 geboren, treedt als zestienjarige tot de Sint-Jozefgezellen toe. Tijdens een interview in mei 2017 
blijkt hij, bijna 95, zich veel te herinneren. Bovendien heeft hij veel documentatie over die tijd in zijn ‘huisarchief’ bewaard. 
Naast de twee notulen- en gedenkboeken is hij een waardevolle mondelinge bron. 
11 De communie is dan bedoeld voor alle kerkgangers die hun eerste heilige communie hebben gedaan. 
12 Een voorbeeldig persoon kan pas zaligverklaard worden, als minstens één wonder op zijn of haar voorspraak onomstotelijk kan 
worden vastgesteld. Meestal wordt daarbij een langdurig en gedegen proces doorlopen. Zaligverklaring betekent, dat het roomse 
leergezag officieel bevestigt, dat de betrokken persoon in de hemel is. Op 27 oktober verklaart paus Johannes Paulus II, kampi-
oen zalig- en heiligverklaringen, Adolph Kolping zalig. Een stap verder gaat een heiligverklaring: er moeten dan twee wonderen 
officieel worden erkend. Een heilige heeft voor heel de katholieke kerk een voorbeeldfunctie. 
13 Friedrich Muckermann was een Duitse jezuïet die in zijn publicaties fel stelling nam tegen het nationaalsocialisme. 
14 Een noveen of novene is een reeks van negen dagen waarop men extra bidt met een bepaalde intentie. 
15 Hendrik Johannes ter Hall (Haarlem, 5 februari 866 – Rijswijk, 31 mei 1944) was een bekende Nederlandse revue-artiest en 
theaterproducent. Bovendien was hij gemeenteraadslid van Rijswijk (1917-1941) en lid van de Tweede Kamer (1918-1925). 
16 Johannes Franciscus Buziau (Den Haag, 7 januari 1877 – Rijswijk, 3 februari 1958) wilde al van jongs af theaterartiest wor-
den. Hij trad onder andere op in Circus Renz. In 1914 werd hij door Henri ter Hall gevraagd te komen optreden in zijn revue Pas 
d’r op. Dat leverde een vast inkomen op. Hij huwde met Geertruitje Hartemink en vestigde zich in Rijswijk. Buziau was in de 
periode tussen de beide wereldoorlogen als clown Nederlands populairste komiek. Zijn humor was het resultaat van drie sterke 
punten: een wit geschminkt gezicht, een perfecte timing en droge opmerkingen. In mei 1942 werd hij, evenals vele andere popu-
laire Nederlandse artiesten, door de Duitse bezetters gedetineerd als gijzelaar gedetineerd te Haaren. Hoewel hij snel werd vrijge-
laten, hebben de gebeurtenissen zo’n diep indruk op hem gemaakt, dat hij daarna nooi meer optrad. Hij is een inspiratiebron 
geweest voor de ‘grote drie’ van het naoorlogse Nederlandse cabaret: Wim Sonneveld, Wim Kan en Toon Hermans. 
17 In een passiespel wordt het lijdensverhaal van Jezus uitgebeeld. Spraakmakende passiespelen zijn die van Tegelen en Ober-
ammergau. 
18 Het in verleiding komen noemen katholieken ‘bekoring’, protestanten spreken van ‘verzoeking’. 
19 De Stille Omgang is een jaarlijkse processie in stilte en zonder uiterlijk vertoon door de straten van Amsterdam. In de nacht 
van zaterdag op zondag na de 15e maart wordt aldus het Amsterdamse hostiewonder van 15 maart 1345 herdacht. Het verhaal is 
als volgt: na de ziekencommunie braakt een stervende man in de Kalverstraat het ingenomen voedsel inclusief de hostie uit. 
Conform kerkelijk voorschrift wordt het braaksel in het vuur geworpen. De volgende dag wordt de hostie ongeschonden in de as 
gevonden. De vrouw des huizes brengt de hostie naar de pastoor, maar de volgende dag keert de hostie op wonderlijke wijze 
terug naar haar woning. Dat gebeurt twee keer. Men ziet hierin een aansporing voor een speciale verering van deze hostie. Het 
nieuws verspreidt zich razendsnel en bedevaartgangers komen in groten getale naar Amsterdam.  
De bedevaart naar Brielle onderneemt men ter ere van de negentien martelaren van Gorcum. Op 26 juni 1572 nemen de geuzen 
Gorcum in. De negentien religieuzen die ze daar gevangen nemen worden in Brielle vermoord. 
20 Een zelateur of zelatrice is iemand die zich inzet voor een kerkelijk of maatschappelijk doel. Het woord is afgeleid van het 
Franse ‘zélateur’, dat ‘ijveraar’ betekent. 
21 Een acoliet is een oudere misdienaar (16+). Tot 1972 werd men in de rooms-katholieke kerk tot acoliet gewijd. Het betrof de 
hoogste van de vier lagere wijdingen die aan het subdiaconaat voorafgingen. Nu is het nog ‘slechts’ een dienst.  
22 Wim Quint begint als onderwijzer, maar komt in 1946 bij de KRO in dienst. Radio is zijn grote passie. Hij werkt onder andere 
voor het ziekenprogramma ‘De Zonnebloem’. Daarnaast maakt hij reportages, werkt mee aan hoorspelen en verzorgt religieuze 
uitzendingen. Zijn ervaring als amateur-toneelspeler, onder andere bij de Sint-Jozefgezellen in Rijswijk, verloochent zich niet: 
hij kan allerlei stemmen imiteren en ook verschillende dialecten nadoen. 'De Wigwam' , bijvoorbeeld, trekt veel luisteraars: 
Quint als goedmoedig Indiaans opperhoofd haalt er ruim dertienhonderd uitzendingen mee. Na 1965 vallen ook de jeug-
dprogramma's op televisie onder zijn leiding. In die laatste hoedanigheid is hij de inspirator van onder meer de veel bekeken serie 
'Oebele', onder regie van Bram van Erkel. Het kinderzangfestival, dat landelijk grote aantallen schoolkoren trekt – tot vijf-
honderd toe – wordt na een aantal radiojaren dank zij hem op televisie voortgezet. 
In 1973 moet Wim Quint om gezondheidsredenen zijn werkzaamheden bij de KRO neerleggen. In november 1976 neemt hij als 
pensioengerechtigde officieel afscheid. Hij overlijdt in 1983. 
 
 


