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Inleiding
Ter ere van haar 125-jarige bestaan ontving de Kolpingvereniging Nijmegen in 2005 de Zilveren
Erepenning uit handen van burgemeester Ter Horst. Zij prees de vereniging om haar bijdragen aan de
maatschappelijke ontwikkeling van haar leden, de leefbaarheid van de stad en tal van initiatieven op
educatief, sociaal, charitatief, sportief en cultureel gebied. 1 Bij de viering vond een optocht plaats
waarbij honderden leden van de ‘Kolpingfamilie’, waaronder vele van verschillende Duitse
zusterverenigingen, met banieren optrokken naar de Molenstraatkerk voor een Heilige mis. De
Gelderlander schreef hierover:
‘Ja, dat was nog eens een stukje nostalgie; een optocht, herinnerend aan het Rijke Roomse
Leven, toen de Katholieke Gezellenvereeniging (de historische voorganger van de
Kolpingvereniging) 2 toonaangevend was in Monnikendam aan de Waal. Een flashback die
echter gauw weer vervaagt. Het Kolpinggevoel als dierbaar onderdeel van je persoonlijke leven
heeft daarentegen niets aan intensiteit ingeboet. (…) Aan tafeltjes, tussen de schuifdeuren en
bij de bar valt het woord iedere keer weer: de Kolpingfamilie.’ 3
Uit dit citaat blijkt duidelijk het ogenschijnlijke niet-eigentijdse karakter van de vereniging; een
katholieke vereniging uit 1880 lijkt op het eerste gezicht een overblijfsel van een vroegere tijd. Toch
lijkt de Kolpingvereniging in Nijmegen niet alleen haar maatschappelijke relevantie, maar ook haar
katholieke traditie te hebben behouden.
Het ‘Rijke Roomse Leven’ verwijst naar de periode vanaf het eind van de negentiende tot de
jaren zestig van de twintigste eeuw. Een tijd van emancipatie voor de katholieke bevolking van
Nederland, waarin uiteenlopende organisaties met een katholieke signatuur als paddenstoelen uit de
grond schoten en invloed gingen uitoefenen op allerlei aspecten van de maatschappij. 4 Een fenomeen
dat in de historiografie veelal is ingepast in het beeld van een ‘verzuilde’ samenleving. Deze
samenleving veranderde rondom de jaren zestig sterk van karakter: de ‘ontzuiling’. Deze transformatie
betekende het einde van het Rijke Roomsche Leven en is daarmee ook de historische breuk die ten
grondslag ligt aan de verwondering die De Gelderlander bij het 125-jarig bestaan van de
Kolpingvereniging uitdrukte. Om de transitie te begrijpen, moeten we eerst kijken waar het historische
‘Erepenning in Zilver’, Kolpingvereniging Nijmegen, http://www.kolping.nl/index.php?id=34 (geraadpleegd 1
november 2019).
2
De Nijmeegse vereniging werd opgericht als ‘Katholieke Gezellenvereniging’, doorgaans afgekort als KGV,
terwijl in nationaal verband hoofdzakelijk de term ‘Sint-Jozefsgezellenverenigingen’ werd gebruikt. Tijdens de
jaren zestig veranderde de roepnaam en later ook de officiële naam geleidelijk tot ‘Kolpingvereniging’. Om
verwarring te voorkomen zal in deze scriptie de moderne naamgeving gehanteerd worden. Met ‘Kolpingwerk’
wordt daarnaast het internationale verband waarbinnen de vereniging zich bevindt bedoelt. Ook de
hoofdafdelingen zullen bij hun moderne naam worden genoemd, te weten: Jong Kolping (voorheen Leerlingen of
Jong-Gezellen) en Oud Kolping (voorheen Gehuwden).
3
‘Kolpingvereniging – Familiegevoel in gezellig thuishonk’, De Gelderlander (11 april 2005), 9.
4
Joris van Eijnatten en Fred van Lieburg, Nederlandse religiegeschiedenis (Hilversum, 2006), 304-313.
1
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begrippenpaar ‘verzuiling’ en ‘ontzuiling’ vandaan komt en hoe we ze moeten begrijpen en dateren.
Bovendien is deze lezing van de geschiedenis steeds meer omstreden geraakt. Vallen de bedoelde
maatschappelijke verschuivingen anders te duiden?

Verzuiling en ontzuiling
In de geschiedschrijving over de naoorlogse periode hebben de begrippen ‘verzuiling’ en ‘ontzuiling’
het dominante beeld van de Nederlandse samenleving bepaald. Al in de jaren dertig van de twintigste
eeuw werden afzonderlijk georganiseerde bevolkingsgroepen aangeduid als ‘zuilen’. Aanvankelijk als
onderdeel van het ordeningsmodel dat de overheidsinstanties gebruikte om publieke middelen te
verdelen, maar later ook door de betreffende maatschappelijke organisaties zelf. De orthodoxprotestanten, katholieken en sociaaldemocraten hadden vanaf het einde van de negentiende eeuw hun
eigen netwerken van maatschappelijke organisaties opgebouwd waar uiteindelijk zestig tot zeventig
procent van de Nederlandse bevolking aan gelieerd was. Deze netwerken kunnen worden opgevat als
‘zware gemeenschappen’; ze kenmerken zich door veel sociale verplichtingen, een grote nadruk op
relaties binnen de eigen groep, en een brede claim op de identiteit van hun leden. 5
Hoewel (interne) kritiek geen uitzondering was, bleven vele Nederlanders hun gemeenschap tot
ruim na de oorlog trouw. Tegelijkertijd bestonden er verwachtingen van vernieuwing, wat een
omvangrijk debat met zich meebracht tussen geestelijken, politici, vakbondsleiders, publicisten en
wetenschappers. Het begrip ‘verzuiling’ liet zich door voor- en tegenstanders gebruiken. Voor
voorstanders was het een nastrevenswaardig ideaal dat de eigen positie en de stabiliteit van de staat ten
goede kwam, terwijl tegenstanders het als karikaturale vertekening van de samenleving hanteerde om
tegen de dominante positie van de zware gemeenschappen te pleiten. Ten gevolge van dit debat was het
begrip aan twee ontwikkelingen onderhevig. Allereerst breidde de metafoor zich uit naar een tempel
waarin de verschillende zuilen, waarin nu ook de overige bevolkingsgroepen ingepast werden, het dak,
dat symbool stond voor de overheid, omhooghielden. Tegelijkertijd werd het steeds meer als feitelijke
weergave van de maatschappelijke verhoudingen gezien. Zo ontwikkelde het van een vechtbegrip naar
een zelfbeschrijving, aldus historicus Peter van Dam. 6 In de jaren vijftig deed het begrip zijn intrede in
de geschiedschrijving. De veronderstelling dat het een uniek Nederlands fenomeen (of: probleem) met
een lange nationale voorgeschiedenis betrof, werd hierin dominant. 7
In de jaren zestig werd er sterk een kentering in deze orde ervaren. Tot het bekende beeld
behoort een uitgebreid scala aan maatschappelijke vernieuwingen: economische groei, toename van de
Peter van Dam, ‘Voorbij verzuiling en ontzuiling als kader in de religiegeschiedenis’, in: Peter van Dam, James
Kennedy en Friso Wielenga (red.), Achter de zuilen. Op zoek naar religie in naoorlogs Nederland (Amsterdam,
2014), 31-53, aldaar 32-33; Het begrip ‘zware gemeenschappen’ wordt ontleend aan J.W. Duyvendak en M.
Hurenkamp (red.), Kiezen voor de kudde. Lichte gemeenschappen en de nieuwe meerderheid (Amsterdam, 2004).
6
Van Dam, ‘Voorbij verzuiling en ontzuiling’, 37-43.
7
Ivo Schöffer, ‘Verzuiling, een specifiek Nederlands probleem’, Sociologische gids 3:7 (1956), 121-127.
5
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welvaart, uitbouw van de sociale zekerheid, sociaaleconomische spanningen, politieke vernieuwing en
radicalisme, ontzuiling, ontkerkelijking, deconfessionalisering, de opmars van televisie, grotere
seksuele vrijheden, de opkomst van een jongerencultuur, een militante links-ideologische
studentenbeweging, en een verhevigd generatieconflict. 8 De eerste uitgebreide studie die deze breuk
analyseert, is Verzuiling, pacificatie en kentering in de Nederlandse politiek van politicoloog Arend
Lijphart. Hierin onderzocht hij hoe Nederland, ondanks de sterke verdeeldheid, een stabiele democratie
had kunnen blijven vormen. Hij concludeert dat de elites sinds de aanloop naar de grondwetswijziging
van 1917 strategieën gericht op de pacificatie van tegenstellingen voerden en de bevolking deze
beslissingen accepteerde. Bovendien sprak hij het vermoeden uit dat deze pacificatiepolitiek in zijn tijd
aan een einde kwam. De burgers werden immers mondiger en de politici polariserender. 9
Lijpharts publicatie was een eerste stap in de historisering van de ‘verzuiling’. Vanaf de jaren
zeventig werd er binnen de sociale wetenschappen en de geschiedschrijving algemeen vanuit gegaan
dat er in de jaren zestig een breuk had plaatsgevonden. Tot op heden is er echter veel debat over de
periodisering en karakterisering van deze omwenteling. Zo ontstond er in de jaren tachtig kritiek op wat
politicoloog Siep Stuurman ‘het zwarte gat van de jaren vijftig’ doopte. Anders dan het heersende beeld
van een periode waarin weinig gebeurde en de gevestigde structuren de dienst uitmaakte, schetst hij een
maatschappelijke stabiliteit die door middel van compromissen en intensieve socialisering en soms
disciplinering tot stand werd gebracht. 10 Het dagelijks leven werd vanuit deze benadering een belangrijk
onderzoeksobject: dáár botsten de politieke opvattingen het meest.
In hun bijdrage aan de bundel Een stille revolutie?, onder redactie van Paul Luykx en Pim Slot,
erkennen de historici Hans Righart en Piet de Rooy dat de benadering van Stuurman in dertien jaar tijd
niet veel navolging heeft gekregen en onderzoeken ze hoe het traditionele beeld van de jaren vijftig, dat
haast onaantastbaar lijkt, tot stand is gekomen. Zij komen tot de conclusie dat het reeds in de jaren
zestig geconstrueerd is. De ervaringen van de generatie van de jaren zestig creëerde een behoefte aan
een afgesloten verleden, wat uiteindelijk een ‘verkeerd verleden’ zou zijn geworden volgens de auteurs.
Zo ontstond er een waterscheiding tussen de jaren vijftig vol angst en zuinigheid en de jaren zestig vol
ontspanning en overvloed. Hoewel er veel aan te dragen is om een tegengesteld beeld van de jaren
vijftig als dynamische periode te beschrijven, stellen Righart en De Rooy dat dit een even eenzijdig

Hans Righart, De eindeloze jaren zestig. Geschiedenis van een generatieconflict (Amsterdam/Antwerpen, 1995).
Arend Lijphart, Verzuiling, pacificatie en kentering in de Nederlandse politiek (Amsterdam, 1968).
10
Siep Stuurman, ‘Van Nederland naar Den Bosch en terug. Over het onderzoek naar de naoorlogse
ontwikkelingen in Nederland’, in: Tjitske Akkerman en Siep Stuurman (red.), De zondige Rivièra van het
katholicisme. Een lokale studie over feminisme en ontzuiling (Amsterdam, 1985), 218-227. Dit is een bewerkte
versie van Siep Stuurman, ‘Het zwarte gat van de jaren vijftig’, Kleio 25:8 (1984), 6-13.
8
9
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beeld van de periode zou opleveren. Ook zij pleiten voor meer onderzoek naar het dagelijks leven,
omdat daaruit zal blijken hoe de jaren ervaren zijn. 11
Luykx en Slot stellen in het voorwoord van diezelfde bundel, dat er wel een verschuiving in het
onderzoek naar de jaren vijftig te onderkennen is. Voorheen had de periode enkel plaats in de
nabeschouwing van de oorlog en bezettingstijd, of als “immobiel, saai en truttig” tegenbeeld van de
jaren zestig. Daarentegen ontwikkelde zich nu de ‘kraamkamerthese’: de ontwikkelingen in de jaren
vijftig waren noodzakelijk voor de revolutionaire jaren zestig. Onder een kalm ogende oppervlakte,
vond een ‘stille revolutie’ plaats. 12 Bovendien staat de periodisering van deze voorgeschiedenis van de
jaren zestig, evenals die van de nasleep, niet vast. Zo hanteert Righart in De eindeloze jaren zestig het
jaar 1958, het einde van de rooms-rode coalities onder Willem Drees als begin- en de val van het kabinet
Den Uyl in 1977 als eindpunt. 13 In diens recensie van Righart bracht historicus Hans Blom hier twee
fases in aan, waarbij 1966 als scheiding diende. Waar voorheen ‘niet onaanzienlijke verschuivingen’
plaatsvonden, begon na dit jaar ‘een zodanige dynamiek dat velen aan revolutionaire veranderingen
dachten.’ 14
De kraamkamerthese, die inmiddels dominant is binnen de geschiedschrijving, heeft de
‘waterscheiding’ tussen de twee decennia op zijn minst vervaagd. 15 De socioloog Kees Schuyt en
historicus Ed Taverne gingen in 1950: welvaart in zwart-wit nog een stap verder. De jaren vijftig
vormen volgens hen één geheel met de jaren zestig: een periode waarin Nederland ingrijpend
moderniseerde. 16 De periodisering is ontleend aan de economisch historicus Jan Luiten van Zanden, die
in Een klein land in de 20e eeuw de periode tussen de liberalisering van de economie in 1948-1949 en
de oliecrisis in 1973 ‘de gouden jaren’ muntte. 17
Daarnaast bestaan er verschillende theses over de voedingsbodem van de maatschappelijke
transformaties rondom de jaren zestig. Zo vat Righart de ontwikkelingen in De eindeloze jaren zestig
samen als een generatieconflict. Door de snelle materiële veranderingen was er sprake van een dubbele
generatiecrisis, wat tot hevige sociaaleconomische spanningen leidde. Onder de vooroorlogse generatie
ontstond het idee dat de modernisering onafwendbaar was. Hierdoor ontstond bij de politieke elites een
Hans Righart en Piet de Rooy, ‘In Holland staat een huis. Weerzin en vertedering over ‘de jaren vijftig’, in:
Paul Luykx en Pim Slot (red.), Een stille revolutie? Cultuur en mentaliteit in de lange jaren vijftig (Hilversum,
1997), 11-18, aldaar 13-14.
12
Paul Luykx en Pim Slot, ‘Voorwoord’, in: Idem (red.), Een stille revolutie?, 7-10.
13
Righart, De eindeloze jaren zestig, 14-15; Righart bouwt voort op de periodisering van ‘het tijdperk van
experimenten’ in Ernst Heinrich Kossmann, De Lage Landen 1780-1980. Twee eeuwen Nederland en België. Deel
2 1914-1980 (Amsterdam/Brussel, 1986), 283.
14
Hans Blom, ‘’De Jaren Vijftig’ en ‘De Jaren Zestig?’’, BMGN Low Countries Historical Review 112:4 (1997),
517-528, aldaar 527.
15
Zie o.a. Niek Pas, Aan de wieg van het nieuwe Nederland. Nederland en de Algerijnse Oorlog 1954-1962
(Amsterdam, 2008).
16
Kees Schuyt en Ed Taverne, 1950: welvaart in zwart-wit (Den Haag, 2000), 23-24.
17
Jan Luiten van Zanden, Een klein land in de 20e eeuw (Amsterdam, 1997).
11
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gevoel van zelftwijfel: de gevestigde politieke structuren zouden het moeten afleggen tegen nieuwe
krachten. De naoorlogse generatie beleefde dankzij verlengde scholing een langere jeugd, maar hadden
daarom ook meer moeite de stap naar volwassenheid te zetten. Er ontstond een gat tussen de generaties
en er ontwikkelde zich een eigen jongerencultuur. Daarbinnen vonden aanvankelijk vooral sociaalculturele veranderingen plaats, zoals veranderende houdingen ten aanzien van seksualiteit en gezag. Er
was wel degelijk sprake van protest, maar dit was eerder een culturele dan een politieke
tegenbeweging. 18
De historicus James Kennedy schetst daarentegen een minder revolutionair beeld. Hij noemt
het opmerkelijk dat de culturele transformatie in Nederland verder strekte dan elders, terwijl het met
veel minder geweld tot stand is gebracht. Een werkelijke politieke revolutie heeft dan ook nooit
gedreigd. Juist een heterogene groep behoedzame gezagsdragers die zich zoveel zorgen maakte over
het in de hand houden van ontwikkelingen, maakte gedrag mogelijk dat in andere land niet zou worden
geduld. Deze politieke cultuur gericht op compromissen, herkent Kennedy reeds aan het begin van de
Nederlandse Republiek. Geen enkele religieuze of politieke overtuiging heeft het alleenrecht kunnen
opeisen, waardoor er altijd in samenwerking geregeerd moest worden. Het geïnstitutionaliseerd
pluralisme (ofwel: verzuiling) dat in de jaren zestig werd afgebroken, was gestut op dezelfde politieke
cultuur. Dat de elites deze afbreuk lieten plaatsvinden, had te maken met het heersende idee dat
verandering onafwendbaar was. Men besloot van de nood een deugd te maken. 19

De katholieke gemeenschap
De katholieke gemeenschap is vaak gezien als meest radicale voorbeeld van maatschappelijke ‘zuil’,
gekarakteriseerd door sterke hiërarchie, tucht en ultramontanisme. Dit beeld is goeddeels bepaald door
het in 1953 verschenen In vrijheid herboren van hoogleraar Lodewijk Rogier en priester Nico de
Rooy. 20 Al geven zij ook blijk van een opkomend antiklerikalisme en een roep om hervormingen in de
naoorlogse periode. 21
Verschillende historici hebben dit beeld van de katholieke gemeenschap proberen bij te stellen.
Met name op het vlak van de interne dynamiek. In de bundel Andere katholieken verzamelde historicus
Paul Luykx verschillende essays over de kritiek die Nederlandse katholieken van meet af aan uitten
tegen de processen van verzuiling. Hij concludeert dat katholieken in menig opzicht in mentaliteit en

Righart, De eindeloze jaren zestig, 26-29.
James Kennedy, Nieuw Babylon in aanbouw. Nederland in de jaren zestig (Amsterdam, 1995), 10-15.
20
Lodewijk J. Rogier en Nico de Rooy, In vrijheid herboren. Nederlands Katholicisme 1853-1953 (Den Haag,
1953).
21
Ibidem, 820; Ook Schöffer (‘Verzuiling’, 126) erkent een ‘intellectuele oppositie’ binnen de katholieke zuil.
18
19
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houding onverzuild waren en dit zich deels in afwijkende gedragingen uitte. 22 In haar proefschrift Heilig
Moeten werkt de historica Marjet Derks de typering van de ‘andere katholiek’ verder uit. Ze betoogt
dat de katholieken niet simpelweg als anti-modernistisch gezien kunnen worden. Het was dan ook niet
enkel een optie van gehoorzaamheid en opstandigheid, maar ook eigenzinnigheid. In haar onderzoek
naar twee katholieke vrouwenbewegingen in het interbellum liet zij zien hoezeer de omgang met de
moderniteit ambivalent was: de moderniteit had een grotere invloed op de katholieke gemeenschap dan
wordt aangenomen. 23
Dat het idee van de uniforme katholieke zuil desondanks dominant bleef, bleek onder meer uit
een recensie van het bovengenoemde proefschrift door de toenmalige hoogleraar Nederlandse
Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, Piet de Rooy. Negen jaar na het verschijnen van
Andere katholieken doet hij de benadering af als nuancering. Het zou louter een niet-bestaande
karikatuur bestrijden, namelijk dat álle katholieken op álle punten de clerici zouden volgen. 24 Ondanks
een repliek van Luykx houdt De Rooy vast aan de hoofdlijn dat de Nederlandse katholieken, in
vergelijking met zowel andere bevolkingsgroepen als met katholieke in het buitenland, gehoorzaam
waren. 25
De historicus Maarten van den Bos omschreef het debat dat Andere katholieken tot stand bracht
als een kwestie van perspectief. Hoe meer aandacht voor een specifieker gedeelte van de katholieke
wereld, hoe meer verschil en discussie. Hoe meer afstand, hoe meer eenheid. Daarmee wordt
voorbijgegaan aan de vragen hoe in katholieke kring werd omgegaan met grote verdeeldheid en wie de
kaders definieerde. Volgens Van den Bos maskeerde alle nadruk op eenheid en eenvormigheid veel
“noeste arbeid” en ontstond er uit angst voor verdeeldheid een cultuur waarbinnen conflicten tot
werkbare compromissen werden gepacificeerd. Critici beschouwden het geloofsleven als onvoldoende
diepgeworteld, een geluid dat na de oorlog versterkt naar voren werd gebracht. Daarbij ging het echter
niet meer om ‘de Nederlandse katholieken’, maar ieder lid afzonderlijk. Er ontstond behoefte aan
vernieuwing van de verhouding tussen individu, kerk en samenleving. Deze hoop kreeg urgentie door
de zorgen over het effect van de oorlog op de zielenheil van de gelovigen enerzijds, en de economische
modernisering anderzijds. Het resultaat was een publiekelijk debat waarin intellectuelen en kerkleiding
vermengd raakten. 26

Paul Luykx, Andere katholieken. Opstellen over Nederlandse katholieken in de twintigste eeuw (Nijmegen,
2000), 41; vgl. Hans de Valk, Roomser dan de paus? Studies over de betrekkingen tussen de Heilige Stoel en het
Nederlands katholicisme, 1815-1940 (Nijmegen, 1998).
23
Marjet Derks, Heilig Moeten. Radicaal-katholiek en retro-modern in de jaren twintig en dertig (Hilversum,
2007), 16-38.
24
Piet de Rooy, ‘Onheilig moeten. Drie studies over aspecten van het katholicisme’, BMGN Low Countries
Historical Review 124:1 (2009), 65-74.
25
Piet de Rooy, ‘Naschrift’, BMGN Low Countries Historical Review 124:1 (2009), 82-84.
26
Maarten van den Bos, ‘Het sein om te vertrekken? Nederlandse katholieken in debat over verleden, heden en
toekomst (1945-1965)’, in: Van Dam, Kennedy en Wielenga (red.), Achter de Zuilen, 79-100, aldaar 84-91.
22
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Over het karakter en de aard van de ontwikkelingen op het gebied van de katholieke
kerkverlating in naoorlogs Nederland is evenmin overeenstemming. Er vallen grofweg twee analyses
te onderscheiden. De eerste is gestoeld op het idee dat ontkerkelijking inherent gepaard gaat met de
modernisering. Moderne waarden als gelijkheid, vrijheid en individuele verantwoordelijkheid zouden
botsen met de gebruiken binnen de religieuze gemeenschap. Een tweede analyse wijst op interne
factoren die de ontkerkelijking in de hand speelden. 27 Zo wees de socioloog Jan Thurlings in De wankele
zuil op verscherpte verhoudingen binnen de gemeenschap, nadat er een machtsevenwicht was ontstaan
tussen de verschillende levensbeschouwelijke bevolkingsgroepen. Toen het niet langer nodig bleek om
als katholieken aan elkaar vast te houden om zich als groep staande te houden, mede dankzij de
uitbreiding van de verzorgingsstaat en de toename van het besteedbaar inkomen, bleek hun geloof niet
veel meer dan regels en richtlijnen. 28
Van den Bos acht beide analyses te finalistisch. Het naoorlogse katholieke debat wordt gewogen
vanuit uitkomsten die de betrokkenen niet konden voorzien. Dit doet geen recht aan de intenties,
motieven en inzet waarmee het debat over de toekomst van het Nederlands katholicisme werd gevoerd.
Een alternatieve verklaring is echter niet gemakkelijk te achterhalen. Enerzijds bestond er een grote
diversiteit onder katholieken en gingen zij om uiteenlopende redenen niet meer ter kerke. Anderzijds
zijn er weinig bronnen en blijken de verklaringen in interviews vaak een constructie achteraf. Van den
Bos zoekt daarom een verklaring in de richting van het publieke debat. Hierin lag de nadruk op de
verhouding tussen maatschappelijke, politieke en kerkelijke transformaties. De wens om alles zo veel
mogelijk bij elkaar te houden werd steeds nadrukkelijker mikpunt van kritiek, omdat het te weinig was
gebaseerde op een diepgewortelde religiositeit. Zo kan de poging om het geloofsleven bij de tijd te
brengen gezien worden als het begin van het einde.29
De katholieke gemeenschap is ook in internationaal perspectief bestudeerd. Zo deed Hans
Righart reeds in de jaren tachtig onderzoek naar katholieke verzuiling in Oostenrijk, Zwitserland, België
en Nederland. Hij stelt de situatie in deze landen vergelijkbaar aan elkaar en nuanceert daarmee het
vermeende specifieke karakter van de Nederlandse verzuiling. Een gemeenschappelijke oorzaak voor
het ontstaan van katholieke zuilen vond hij in de beschermingshypothese: de verzuiling was een
kerkelijke strategie tegen de secularisering. 30

Van den Bos, ‘Het sein om te vertrekken?’, 97-98.
Jan Thurlings, De wankele zuil. Nederlandse katholieken tussen assimilatie en pluralisme (Deventer, 1978).
29
Van den Bos, ‘Het sein om te vertrekken?’98-100.
30
Hans Righart, De katholieke zuil in Europa. Het ontstaan van verzuiling onder katholieken in Oostenrijk,
Zwitserland, België en Nederland (Meppel, 1986), 18, 26, 274; Vgl. W. Damberg, Abschied vom Milieu?
Katholizismus im Bistum Münster und in den Niederlanden 1945-1980 (Paderborn, 1997).
27
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Het Kolpingwerk
Ondanks een omvangrijke bibliografie over de talloze organisaties die door de katholieke gemeenschap
zijn opgetuigd, is het Kolpingwerk relatief onderbelicht gebleven. De twee vroegste publicaties
stammen beide van voor de Tweede Wereldoorlog. Zo schreef een praeses van de Amsterdamse
vereniging, pater L. Beysens, reeds in 1918 een terugblik op de eerste vijftig jaar van de
Kolpingvereniging in Amsterdam en de geschiedenis van het Centraal Verband, dat als koepel voor het
Kolpingwerk in Nederland fungeerde. 31 Dit boekje dient echter meer als herinneringswerk, niet zozeer
als geschiedkundig overzicht. De tweede vooroorlogse publicatie betreft een biografie van de
Amsterdamse praeses en kapelaan H.C.J.M. Van Nispen tot Sevenaer, de wegbereider van het
Nederlandse Kolpingwerk, verzorgd door de journalist Fred Thomas. 32 Wederom is hier geen sprake
van een strikt wetenschappelijke insteek, maar dient het boekje voornamelijk als herinneringswerk.
De enige moderne studie waarin deze organisatie centraal stond, is het proefschrift van de
historicus Joost Dankers. Hierin staat de ontwikkeling van de organisatie tot de ontbinding in de Tweede
Wereldoorlog centraal. De belangrijkste ontwikkeling die Dankers laat zien, is de overgang van een
sociale vereniging voor katholieke handwerkslieden naar een moderne jeugdorganisatie. Het
Kolpingwerk was een reactie op de ingrijpende veranderingen waar jonge handwerkslieden door de
toenemende industrialisatie in de negentiende eeuw mee te kampen hadden. De ontwikkeling als
jeugdorganisatie geeft Dankers ook weer. Rond de eeuwwisseling veranderde de verhouding ten
opzichte van de jeugd: door veranderende familiepatronen en levenslopen werd dit steeds meer als een
aparte fase van ontwikkeling gezien. Na de eeuwwisseling zou de strijd tegen de industrialisatie worden
opgegeven en verschoven de activiteiten zich naar het vormen van ‘goede katholieken’. Deze vorming
was op zijn beurt onderhevig aan de nieuwe pedagogische inzichten die na de Eerste Wereldoorlog hun
intrede deden. 33
De nadruk van het proefschrift van Dankers ligt sterk op het bisdom Haarlem en in het bijzonder
de Amsterdamse vereniging die lange tijd ook als centrale zetel voor heel Nederland heeft gediend.
Terecht wijst hij erop dat de Amsterdamse praeses Van Nispen, het ideaal van pater Kolping op eigen
wijze invulling wist te geven. Een invulling die hij vervolgens als centraal-praeses ook over de andere
Nederlandse afdelingen zou verspreiden. 34 De omvang van het Kolpingwerk in het bisdom Haarlem –
deze omvatte destijds Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland – was bovendien beduidend groter dan
elders. Dankers verwijst bovendien naar ‘De Jonge Werkman’, een organisatie van de priester dr. Henri
L. Beysens, Vijftig jaren arbeid op godsdienstig en sociaal terrein. De geschiedenis van de Sint
Jozefsgezellenvereniging te Amsterdam en van het Centraal Verband (Amsterdam, 1918).
32
Fred Thomas, Praeses Van Nispen en zijn werk (Amsterdam, 1936); vgl. Anton van Duinkerken, Nederlandsche
vromen van den nieuwe tijd (Hilversum, 1941), 130-180.
33
Joost Dankers, ‘‘Van Adolf Kolpings Trouwe Zonen!’ De St. Jozefs Gezellen Vereniging in Nederland: van
handwerkersvereniging tot jeugdorganisatie, 1868-1942’, Archief voor de Geschiedenis van de Katholieke Kerk
29 (1987), 11-51, alhier 48-50; het gaat hier om een gepubliceerde bewerking van de originele doctoraalscriptie.
34
Dankers, ‘‘Van Adolf Kolpings Trouwe Zonen!’’, 25-29.
31

9

Poels, die de jeugd in de overige bisdommen zou organiseren. 35 Het is echter de vraag of dit ook het
jeugdwerk van bestaande Kolpingverenigingen zou ontnemen. In deze scriptie zal blijken dat dit in
Nijmegen in ieder geval niet het geval was. Ook wordt maakt Dankers niet duidelijk of de
ontwikkelingen in het bisdom Haarlem ook kenmerkend zijn voor de overige Nederlandse afdelingen.
Twee andere doctoraalscripties over de organisatie van katholieke jongeren behandelen het
Kolpingwerk kortstondig. 36 In Het uur van de Arbeidersjeugd onderzoekt historicus Jan Peet de aard en
invloed van de Katholieke Arbeiders Jeugd (KAJ) en de Vrouwelijke Katholieke Arbeidersjeugd
(VKAJ). Hierin wordt het Kolpingwerk als oudste vereniging voor jongeren uit de werkende stand in
Nederland. Peet benadrukt met name de eigenzinnige ideologie die de vereniging een bijzondere positie
tussen arbeidersorganisatie en arbeidersjeugdwerk oplevert. Dit onderscheidt voert hij terug op het
vraagstuk dat ten grondslag lag aan het Kolpingwerk: de proletarisering van de handwerkersstand. 37 De
historicus Peter Selten beschrijft in zijn studie naar katholieke jeugdbewegingen tussen 1900 en 1941
daarentegen hoe het Kolpingwerk juist een belangrijke bijdrage leverde voor het katholieke jeugdwerk.
Zo benadrukt hij hun bijdrage aan de oprichting van de jeugdpatronaten. 38

Nieuwe benaderingen
Recent onderzoek plaatst steeds vaker vraagtekens bij het dominante narratief van de ‘verzuiling’ en
‘ontzuiling’. In 2011 publiceerde historicus Peter van Dam Staat van verzuiling. Hierin wordt dat
narratief neergezet als “mythe” die een verwrongen beeld van de Nederlandse geschiedenis creëert en
het zicht op de geschiedenis en actualiteit vertroebelt. Zoals de term ‘verzuiling’ in het verleden
onderhevig was aan publieke discussies, blijft het ook in de hedendaagse geschiedschrijving onderhevig
aan maatschappelijke agenda’s. Van Dam onderkent drie fundamentele problemen. Zo wordt aan de
hand van de verzuiling de Nederlandse geschiedenis onttrokken aan de internationale context en als
uniek bestempeld. Daarnaast wekt de metafoor onbewuste associaties die ons beeld van het verleden
karikaturiseren, zoals blijkt uit de bovengenoemde literatuur over de jaren vijftig. Bovendien wordt de
ontzuiling onterecht als geboorteplaats van de moderne Nederlandse samenleving ingezet. Waarbij het
proces één op één samen zou gaan met de secularisering, het ontstaan van een mondig electoraat en de
individualisering. 39
De internationalisering van de Nederlandse geschiedenis van de verzuiling is al langere tijd op
gang. In 2009 publiceerde BMGN Low Countries Historical Review een thematische uitgave rondom
Dankers, ‘‘Van Adolf Kolpings Trouwe Zonen!’’, 34-38.
Een derde proefschrift vermeld het Kolpingswerk eveneens, maar gaat niet in op de aard van de organisatie:
Erik Sengers, “Al zijn wij katholiek, wij zijn Nederlanders”. Opkomst en verval van de katholieke pers in
Nederland sinds 1795 (Delft, 2003), 107 en 121.
37
Jan Peet, Het uur van de arbeidersjeugd. De emancipatie van de werkende jongeren in Nederland (Nijmegen,
1987), 32-34.
38
Peter Selten, Het apostolaat der jeugd. Katholieke jeugdbewegingen in Nederland. 1900-1941
(Amersfoort/Leuven, 1991), 137.
39
Peter van Dam, Staat van verzuiling. Over een Nederlandse mythe (Amsterdam, 2011), 9-18.
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de ‘internationalisering van de nationale geschiedenis en de verzuiling’. In de inleiding schrijft
historicus Henk te Velde dat zo’n uitzonderingspositie van de eigen nationale historie in veel landen
aanwezig is, terwijl de internationale vergelijkingen vaak impliciet blijven. Markant is dat de
geschiedschrijving over de verzuiling juist ontstond als reactie op internationale studies die de politieke
ordes op het Europese continent als instabiel omschreven: men wilde historisch aantonen hoe de
afwijkende politieke orde in eigen land zich tot een stabiel geheel had ontwikkeld. Te Velde beveelt
aan de parallelle gemeenschappen in Nederland te bekijken vanuit het model van de partijendemocratie.
Daarnaast zou er meer aandacht moeten komen voor de internationale netwerken waarin de verzuilde
groepen vervlochten waren. Zowel de sociaaldemocraten als de katholieken hebben immers veel
inspiratie opgedaan in Duitsland. 40
Ook was Van Dam niet de eerste die vraagtekens zetten bij de betekenis van de breuk van de
‘ontzuiling’ voor de Nederlandse samenleving. Lijphart stelde reeds aan het einde van de jaren tachtig
dat de politieke pacificatiestrategieën nog duidelijk aanwezig waren en dat zijn verwachtingen niet
hadden doorgezet. 41 Ook een ander idee dat als essentiële karakteristiek van de ontzuiling wordt gezien,
de individualisering, werd eerder ingrijpend bijgesteld. In de bundel Kiezen voor de kudde onder
redactie van de sociologen Jan Willem Duyvendak en Menno Hurenkamp wordt betoogd dat een echte
individualisering nooit heeft plaatsgevonden. Nederlanders doen nog altijd veel hetzelfde en ook in
groepsverband. Het gaat dan vaker om lossere verbanden, maar wel meer tegelijkertijd. Deze verbanden
kunnen worden gezien als ‘lichte gemeenschappen’; hierin staat geen gedeeld geloof centraal, maar de
opvattingen, normen en waarden die minimaal gedeeld worden. 42 Men is zich over het algemeen niet
minder gaan organiseren. Wel heeft er een herinstitutionalisering plaatsgevonden; hierbij zijn kerk en
traditie niet langer de sturende mechanismen, maar onderwijs, massamedia en reclame. 43 Daarentegen
blijven sekse, leeftijd, gezinssituatie, opleidingsniveau en ook geloof onverminderd relevant voor de
levenskeuzes van Nederlandse burgers. 44
Ten slotte doet de aanname dat religie langzaam verdwijnt de naoorlogse geschiedenis van
religie ernstig tekort. Deze ‘seculariseringservaring’ kan gezien worden als gevolg van het onvervuld
blijven van de hoge verwachtingen onder christenen over de morele rol van de kerk, de mislukte
bestrijding van het gewoontechristendom, de uitbouw van de verzorgingsstaat, de professionalisering

Henk te Velde, ‘Inleiding. De internationalisering van de nationale geschiedenis en de verzuiling’, BMGN Low
Countries Historical Review 124:4 (2009), 499-514, aldaar 503-512; Voor een klassieke analyse van de
partijendemocratie wordt verwezen naar Robert Michels, Zur Soziologie der Parteiwesens in der modernen
Demokratie. Untersuchungen über die oligarchischen Tendenzen des Gruppenlebens (Stuttgart, 1911).
41
Van Dam, ‘Voorbij verzuiling en ontzuiling’, 46; Zie Arend Lijphart, ‘From the politics of accommodation to
adversarial politics in the Netherlands – a reassessment’, West European Politics 12 (1989), 139-153.
42
Jan Willem Duyvendak en Menno Hurenkamp, ‘Kiezen voor de kudde’, in: Duyvendak en Hurenkamp, Kiezen
voor de kudde, 213-222, alhier 213-220.
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Mark Elchardus, ‘Autonome volgzaamheid’, in: Kiezen voor de kudde, 205-212, alhier 206-207.
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van confessionele organisaties, en het internationale debat over vernieuwing van de kerk. Ook de
secularisatiethese an sich is betwist. De socioloog Karel Dobbelaere stelde reeds in 1981 dat
verschillende processen los van elkaar gezien moesten worden: de verwereldlijking van de
maatschappij, de relatie tussen individueel gedrag en de normen van de kerk, en de verwereldlijking
van religieuze groepen zelf. Bovendien bleek de seculariseringsthese voor het grootste deel van de
wereld niet op te gaan. Zo bevestigde de godsdienstsocioloog Sipco Vellenga dat de secularisering in
Nederland in zijn geheel niet op gaat voor het privéleven. 45 Ook vormden de kerken ten minste aan het
begin van de eenentwintigste eeuw nog de omvangrijkste sector van de Nederlandse civil society. 46
Een alternatieve invalshoek is aangedragen door Van Dam en historicus Paul van Trigt. Vanuit
de antropologie ontlenen zij het begrip ‘religieuze regimes’: een geheel van geïnstitutionaliseerde
regelingen die de sociale rol van religie binnen een bepaalde periode omhelzen. Zo’n regime is altijd
een compromis van verschillende, co-existerende visies. Volgens de historici heeft de benadering vier
voordelen. Allereerst historiseert het religie tot een veranderlijke entiteit, het biedt ruimte voor sociale
en ruimtelijke contextualisering, het maakt bewust van machtsstructuren, en het schept een kritische
afstand tot het recente verleden. Dit laatste voordeel maakt het mogelijk om de relevantie van religie in
de naoorlogse periode zichtbaar te maken. Globaal schetsen zij twee belangrijke transformaties in
Nederland. Aan het einde van de negentiende eeuw is er een graduele transitie van een protestantse
natie, naar een regime van gesegmenteerd pluralisme. De dominante visie van de liberalen werd
verdrongen door de opkomende gemeenschappen van katholieken, orthodox-protestanten en
sociaaldemocraten. Tijdens de Duitse bezetting en daarna werd dit nieuwe regime steeds meer
beconcurreerd door visies over een christelijke, dan wel seculiere nationale eenheid. Het huidige regime
is dan ook een instabiele coalitie van deze visies.47

Methode en verantwoording
In haar bijdrage aan de Jan Roes-lezing van 2009, sprak historica Marit Monteiro over de precaire
positie van religieus erfgoed (of: traditie) in het huidige tijdsgewricht. Doordat religie in het publieke
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domein gemarginaliseerd is geraakt, is religie ook in de collectieve herinnering gemarginaliseerd. Niet
alleen de parate kennis over de geschiedenis van het christendom vervaagt, maar ook het besef van de
sociaal-maatschappelijke en politieke rol waarmee religie in het verleden mens- en wereldbeelden heeft
gevormd. Historici dienen een al te seculiere opvatting van het verleden te nuanceren en corrigeren.
Anderzijds dient er ook gewaakt te worden voor een nostalgische verheerlijking van het religieuze
erfgoed, omdat daarbij slechts een deel van de geleefde werkelijkheid in beeld wordt gebracht. Hierom
pleit ze voor meer aandacht voor de bronnen over de religieuze transformaties in de tweede helft van
de twintigste eeuw. 48
Deze scriptie zal een bescheiden navolging van deze oproep bewerkstelligen. In het licht van
de behandelde wetenschappelijke debatten zal de Kolpingvereniging in Nijmegen als casus dienen voor
een bestudering van de maatschappelijke veranderingen in de naoorlogse periode. Met deze vereniging
wordt immers een stuk religieus erfgoed in leven gehouden. Bovendien bevindt de vereniging zich op
een interessant snijvlak van regionale, nationale, internationale en confessionele gemeenschappen.
Daarnaast geeft de vereniging een inkijkje in de wereld van jonge werkmannen, een relatief weinig
bestudeerde groep van de katholieke gemeenschap. In deze scriptie zal worden onderzocht wat de
strategie van de Kolpingvereniging was om de veranderingen gedurende de jaren vijftig en zestig het
hoofd te bieden.
Omdat een verandering in de tijd ten grondslag ligt aan deze onderzoeksvraag, zal het
onderzoek grotendeels een diachrone opzet hebben. Hierdoor zullen de hoofdstukken een welhaast
biografisch karakter krijgen. Het is echter niet de opzet om een verenigingsbiografie te presenteren.
Echter zijn de beschrijvende gedeeltes noodzakelijk, omdat er weinig voorkennis over de vereniging
bestaat. Het verloop van de tijd die hier behandeld wordt, concentreert zich in de jaren vijftig en zestig
van de twintigste eeuw. Zoals in het bovenstaande historiografisch overzicht duidelijk is gemaakt, zijn
de ontwikkelingen die in deze periode centraal staan niet binnen de grenzen van deze twee decennia te
vatten. Hierom is in het daadwerkelijke onderzoek gebruik gemaakt van de periodisering 1948 tot 1973,
zoals ook wordt gehanteerd door Schuyt en Taverne. 49
Om de activiteiten van de vereniging te kunnen duiden, is het van belang om te weten waar zij
op voortbouwen. Omdat er Nijmeegse Kolpingvereniging vooralsnog in de literatuur onderbelicht is
gebleven, zal in het eerste hoofdstuk een beknopte voorgeschiedenis worden geschetst. Verschillende
essentiële kenmerken van de verenigingsstructuur en –ideologie zullen in dit hoofdstuk ter sprake
komen. Aan de hand van enkele Duitse publicaties wordt allereerst kort ingegaan op de totstandkoming
van de allereerste ‘gezellenvereniging’ waaruit het internationale netwerk voort zou komen. Ook de
totstandkoming van de eerste Nederlandse verenigingen zal op basis van het eerdergenoemde artikel
Marit Monteiro, ‘Vergeten om te herinneren. Religieus erfgoed en de contemporaine collectieve herinnering in
Nederland’, in: Contrapunten tussen radicaal christendom, restauratie en pluralisering. Hedendaagse
beschouwingen over het katholicisme. Jan Roes lezing 2009 (Nijmegen, 2009), 35-49.
49
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van Dankers hier behandeld worden. Ten slotte staat de Nijmeegse afdeling en haar activiteiten en
ontwikkeling tot kort na de oorlog centraal.
In het tweede hoofdstuk wordt verder ingegaan op de maatschappelijke positie van de
vereniging en hoe deze zich in de jaren vijftig en zestig ontwikkeld. Wie behoorden tot de doelgroep en
hoe waren zij binnen de vereniging georganiseerd? Welke keuzes werden gemaakt ten aanzien van deze
contouren? Was er sprake van een openbreking, zoals de literatuur over de ontzuiling zou doen
vermoeden? Vervolgens is er aandacht voor de positie die de vereniging in de maatschappij inneemt.
Aan de hand van toespraken ter gelegenheid van verschillende mijlpalen van de vereniging wordt
geanalyseerd hoe de vereniging zelf en hoe anderen de verhouding met grotere regionale, nationale,
internationale, confessionele en sociale gemeenschappen zagen. Ook wordt er gekeken hoe deze
verhoudingen in de activiteiten van de vereniging gereflecteerd werden. Werd er daad bij het woord
gevoegd?
Het laatste hoofdstuk behandelt de eigenlijke ontwikkelingen binnen de vereniging. Er is
onderzocht welke bezigheden ingang vonden bij de leden of de tand des tijds niet doorstonden. Daarbij
is er ook aandacht voor de verhouding tussen de gewone leden en de (geestelijke) bestuurders van de
vereniging. Hierbij wordt een driedeling gemaakt tussen verenigingsactiviteiten die bijdroegen aan de
organisatie van de katholieke burgers, die geestelijke en culturele vorming als voornaamste doel
hadden, en die hoofdzakelijk ter ontspanning dienden. Vanzelfsprekend is er veel overlap tussen de
categorieën. Onder de eerste categorie vallen de verschillende instituties die de Kolpingvereniging
(mede) tot stand heeft gebracht. Met name de nijverheidsschool Dr. Poels en de woningbouwvereniging
Kolping staan hierin centraal. 50 De vormingsactiviteiten omvatten onder meer de religieuze tradities,
gespreksgroepen, culturele onderafdelingen en charitatieve acties. Ontspanning bood de vereniging niet
alleen als een plek van ontmoeting, maar ook door uitstapjes en vakanties, en onderafdelingen die zich
organiseerde rondom carnaval, sport en spel.
Zoals in deze inleiding is vermeld, bestaat er weinig literatuur rondom het Kolpingwerk in
Nederland. Meer publicaties zijn verschenen over het Kolpingwerk in Duitsland, in het bijzonder over
de vroege geschiedenis van de beweging. De meeste zijn echter niet beschikbaar in Nederland en de
meest recente biografie rondom stichter Adolph Kolping kent een semiwetenschappelijke insteek,
waardoor de annotatie zeer te wensen over laat. De ontstaansgeschiedenis is bovendien geen
onomstreden gegeven. Adolph Kolping heeft in zijn eigen publicaties afwijkende en inconsistente
lezingen gegeven van de oprichting. Er lijkt sprake te zijn geweest van een legendevorming, waarbij de
De woningbouwvereniging Kolping is sinds 1999 na een fusie met de Wijchense woningcoöperatie Ariëns
opgegaan in Talis, zie Rob Wolf, Op weg naar Talis. De geschiedenis van de woningcorporaties Kolping te
Nijmegen en Mgr. Dr. Ariëns te Wijchen 1937 – 1947 – 1999 (Nijmegen, 1999);
de “RK School voor ambacht en techniek Dr. Poels” is als onderdeel van een reeks fusies een van de voorlopers
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rol van Kolping is uitvergroot en elementen van het latere netwerk op zijn minst zijn aangedikt. Het is
echter de vraag of Kolping dit bewust heeft veroorzaakt en in hoeverre het latere Kolpingnetwerk haar
basiselementen heeft overgenomen van de Elberfeldse vereniging. 51
Het verenigingsarchief, dat wordt beheerd door het Regionaal Archief Nijmegen, is
gefragmenteerd. Van de vooroorlogse periode zijn enkel de jaarverslagen en notulen van de
jaarvergaderingen van de afdeling Gezellen uit de periode 1931 tot 1942 bewaard gebleven, en enkele
losse archivalia van organiserende verenigingsorganen uit diezelfde periode. Voor de ruim vijftig
verenigingsjaren die daarvoor liggen, bieden enkel drie jubileumboekjes soelaas. Zo zijn het
gedenkboekje van het zilveren feest in 1905, de feestgids ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan in
1955, en het gedenkboek ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan in 1980 bewaard gebleven. Een
groot risico dat met deze bronnen gepaard gaat, is dat de verenigingsgeschiedenis zeer selectief en
wellicht ook al te rooskleurig wordt geschetst. Hierom is dit materiaal aangevuld met artikelen uit de
lokale editie van De Gelderlander. 52 Deze bron kampt echter met eenzelfde problematiek, aangezien
De Gelderlander een katholieke krant bij uitstek was en daardoor de bezigheden van de
Kolpingvereniging maar al te graag in een goed daglicht bracht.53 Bovendien is het goed mogelijk, dat
de vereniging zelf artikelen over haar activiteiten aandroeg.
Ook voor de naoorlogse periode is het archief verre van alomvattend. Er zijn weinig notulen
bewaard gebleven en ook het verenigingsblad dat destijds werd uitgegeven is niet bewaard gebleven.
Dit heeft ertoe geleid dat de ontwikkelingen in de jaren vijftig hoofdzakelijk achterhaald zijn aan de
hand van krantenartikelen uit de Nijmeegse editie van De Gelderlander. Voor de periode van april 1961
tot september 1967 zijn wel notulen aanwezig, namelijk van het bestuur van de voornaamste afdeling
van de vereniging: de jongemannen. Deze bronnen verlenen ons een inkijkje in de interne vraagstukken.
Wat betreft het contact met het internationale Kolpingwerk is een verzameling ingekomen brieven uit
de periode 1952 tot 1955 het belangrijkste materiaal dat bewaard is gebleven. Ten slotte zijn er van
verschillende onderafdelingen nog incoherente stukken bewaard gebleven, die desalniettemin een
waardevolle bijdrage zijn geweest.

Voor een (historiografische) analyse van dit vraagstuk, zie Franz Lüttgen, Johann Gregor Breuer und Adolph
Kolping. Studien zur Fruhgeschichte des Katholischen Gesellenvereins (Paderborn, 1997), 134-171.
52
Tenzij anders aangegeven, wordt in deze scriptie voortdurend verwezen naar het Nijmeegse dagblad van De
Gelderlander.
53
Zie voor een historische context van De Gelderlander: Hélene van Beek en Louis van de Geijn, Krantenpaus.
De oorlogen van Louis Frequin [1914-1998] (Nijmegen, 2017).
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Voorgeschiedenis
Alvorens de ontwikkeling van de Kolpingvereniging in Nijmegen tijdens de eerste decennia na de
Tweede Wereldoorlog onder de loep genomen kan worden, dient de voorgeschiedenis bekend te zijn.
De vereniging kent een lange geschiedenis die we terug kunnen leiden tot 1879. Het zou echter geen
recht doen aan de aard van deze organisatie, als haar groter verband niet in acht genomen zou worden.
De Nijmeegse vereniging is namelijk een afdeling van een groot internationaal netwerk, thans het
Internationale Kolpingwerk, en ontleent haar grondbeginselen aan deze beweging. Hierom zal er
allereerst gekeken worden naar de Duitse oorsprong van het Kolpingwerk. Vervolgens komen de eerste
Kolpingverenigingen in Nederland en het ontstaan van het Centraal Verband aldaar ter sprake. Ten
slotte zullen de ontwikkelingen binnen de Nijmeegse afdeling tot kort na de oorlog besproken worden.

Totstandkoming van een internationaal netwerk
De eerste katholieke gezellenvereniging vindt zijn oorsprong in het Duitse Elberfeld (nu een stadsdeel
van Wuppertal) in februari 1846. Een groep handwerkslieden had zich daar verenigd om als koor deel
te nemen aan een parochieprocessie. In juni van datzelfde jaar werd er een beroep gedaan op de hulp
van meer ervaren krachten, omdat de jongemannen praktische, organisatorische problemen
ondervonden. Zij vonden steun bij de onderwijzer Johann Gregor Breuer. Het was ook Breuer, die een
voortzetting van de samenkomsten na afloop van de processie voorstelde. Al snel volgden er statuten
die op 30 augustus 1846 werden aangenomen; tegelijkertijd werd de kapelaan Johann Josef Xaver
Steenaertz als voorzitter (“praeses”) gekozen. 54 De statuten gingen gepaard met een Denkschrift waarin
Breuer zijn visie op de vereniging uitwerkte. Vorming van de jonge werkmannen zou hen behoeden
tegen het gevaar van afvalligheid jegens het geloof en de deugd. De gezel diende zijn plaats in de
maatschappij te begrijpen en zich daarbinnen ten volste te ontplooien. 55
Na Steenaertz’ benoeming tot pastoor elders in de regio, nam de reeds langere tijd betrokken
kapelaan Adolph Kolping, zelf een voormalig schoenmakersgezel, zijn positie als praeses van de
vereniging over. Onder hem werd de verenigingsideologie verder ontwikkeld en ontstond de wens om
het initiatief te verspreiden in andere katholieke gebieden. Tijdens een bezoek van de aartsbisschop van
Keulen aan Elberfeld, verwierf Kolping officiële erkenning voor de vereniging. Hij stuurde bovendien
aan op navolging middels berichten in het Rheinisches Kirchenblatt en brochures. 56 Groot belang
Hans-Joachim Kracht, Organisation und Bildungsarbeit der Katholischen Gesellenvereine (1846-1864).
Arbeiterbewegung in den Rheinlanden (Wentorf bei Hamburg, 1975), 1-3.
55
Paul Wietzorek, Adolph Kolping. 1813 – 1865 Ein Leben im Dienst der Menschen (Petersberg, 2013), 76-77;
Breuers‘ Denkschrift über den katholische Gesellenverein is opgenomen in: Adolph Kolping, Adolph-KolpingSchriften. Soziale Frage und Gesellenverein. Rosa Copelovici et al. (Keulen, 1985).
56
Kracht, Organisation und Bildungsarbeit, 3-4. Bedoelde publicaties zijn: Adolph Kolping, ‘Ein Wort über
Volksvereine und der ,katholische Jünglingsverein zu Elberfeld‘‘, Rheinisches Kirchenblatt 5 (1848), 9-23;
ibidem, Der Gesellen-Verein. Zur beziehung für Alle, die es mit dem wahren Volkswohl gut meinen
(Keulen/Neuss, 1849); ibidem, Für ein Gesellen-Hospitium (Keulen, 1852).
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hechtte hij aan de oprichting van een afdeling in Keulen: deze zou niet alleen een lokale rol krijgen,
maar eveneens als de thuisbasis voor een overkoepelend verband dienen. Met dank aan Franz Gumpertz,
een uit Keulen afkomstig lid van de Elberfeldse vereniging, en de catecheet Christian Hermann Vosen
kwam deze in maart 1849 tot stand. In de herfst van datzelfde jaar volgde een afdeling in Düsseldorf.
Op 20 oktober 1850 vond de eerste gezamenlijke vergadering plaats waar de drie bestaande afdelingen
samenkwamen. Niet alleen werden hier gestandaardiseerde statuten aangenomen die voor alle
afdelingen moesten gelden, maar ook werd het overkoepelende orgaan, de Rheinischen Gesellenbundes,
opgericht. Daarbinnen werd een ruime inspraak voor de gezellen zelf vastgesteld: naast geestelijke en
onderwijzers, diende ten minste de helft van de raad van bestuur uit gezellen te bestaan.57
Terwijl zich langzaamaan een netwerk van vereniging vormde in het Rijnland, werkte Kolping
zijn ideologie steeds verder uit. De verbinding tussen godsdienst en handwerk bleef daarin altijd
centraal staan. Kolping achtte dit noodzakelijk om hen te beschermen tegen het grote gevaar dat hij
toeschreef aan de moderniteit: de positie van de handwerkers werd ondermijnd door de opkomst van
het machinewerk en veranderende maatschappelijke verhoudingen. Het was hiervoor niet voldoende
om de gezellen te onderwijzen in hun vak, maar ook om ze op te voeden tot goede huisvaders en burgers.
Spaarzaamheid en overleg vormden kernbegrippen van deze beoogde ontwikkeling. De vereniging
kreeg de opbouw van een familie, waarbij een geestelijk adviseur als vader aan het hoofd van zijn gezin
stond. Deze präses moest een priester zijn en werd bijgestaan door een bestuur dat financieel en
juridisch kon adviseren. Daarnaast werd een Raad van Commissarissen met aan het hoofd een senior
aangesteld die samen met de praeses de interne zaken regelde. Zo faciliteerde Kolping een
zelfwerkzaamheid voor de leden, die de ontwikkeling en onderlinge band zou moeten verstevigen. 58
Kolping ondernam vanaf 1851 tot 1864, één jaar voor zijn overlijden, wervingsreizen naar
verschillende Duitse gebieden, Oostenrijk, Hongarije, Kroatië en Italië. Al snel zouden de betrekkingen
zich dus niet langer beperken tot het Rijnland, waardoor in november 1851 de naam van de centrale
bond, inmiddels zes afdelingen omvattende, werd veranderd in Katholischer Gesellenverein. Opvallend
is dat tegelijkertijd werd besloten dat binnen de afdelingen in geen geval politiek bedreven mocht
worden. Hoewel de onderliggende motieven niet expliciet teruggevonden kunnen worden, schrijft de
Duitse historicus Hans Joachim Kracht de beslissing toe aan het conservatieve politieke klimaat waarin
de Duitse Staten verkeerde. Reeds in 1853 was de vereniging met ongeveer tienduizend leden in zestig
afdelingen de grootste sociale organisatie in de Duitse gebieden geworden. Het volgende jaar zou ook
de eerste vereniging in Oostenrijk opgericht worden en nog eens twee jaar later was er zelfs een afdeling
in de Verenigde Staten. In 1858 was de vereniging zo talrijk geworden, dat er besloten werd om per
bisdom of land een centrale praeses aan te laten stellen. Kolping streefde ernaar om een eenheid uit te
Kracht, Organisation und Bildungsarbeit, 3-7; voor een uitgebreide biografische achtergrond van Adolph
Kolping, zie: Wietzorek, Adolph Kolping.
58
Dankers, ‘‘Van Adolf Kolpings Trouwe Zonen!’’, 18-20; Peet, Arbeidersjeugd, 33-34.
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blijven stralen; het centrale ambt in Keulen bleef dan ook overkoepelend werken, maar er werd ook
meer ruimte geboden tot aanpassing aan de afwijkende culturen in andere gebieden. 59

De eerste jaren van het Kolpingwerk in Nederland
In Nederland werden in 1868, drie jaar na het overlijden van Kolping, de eerste Kolpingverenigingen
opgericht in Bergen op Zoom en Amsterdam. De Amsterdamse vereniging, een initiatief van de notaris
mr. J.W.W. van den Biesen en architect J.H. Schmitz, zou als voorbeeld dienen voor vele verenigingen
in Nederland nadien en tevens een centrale rol spelen in de samenwerking tussen al deze verenigingen.
Evenals de Duitse afdelingen, werd in Amsterdam de vorming van jonge handwerkslieden centraal
gesteld en stond een priester aan het hoofd. Deze rol werd in de eerste instantie vervuld door de deken
H. van Luenen, terwijl zijn kapelaan, H.C.J.M. van Nispen tot Sevenaer, als vice-praeses de
daadwerkelijke werkzaamheden verrichtten. De praeses en vice-praeses werden bijgestaan door een
Raad van Bestuur, bestaande uit heren uit de midden- en bovenklasse, en een Raad van Commissarissen,
gekozen uit de gezellen. De vereniging werd, vanwege de nadruk op ambacht, onder bescherming van
de heilige Jozef gesteld; zo droeg het de naam St. Jozefs Gezellen Vereniging, welke door de meeste
afdelingen die in Nederland zouden ontstaan overgenomen werd. 60
De Amsterdamse vereniging wist gedurende haar eerste drie levensjaren het ledenaantal tot
over de tweehonderd leden te tillen. In 1872 werd er ook een afdeling voor ‘Leerlingen’, jongelingen
van 14 tot 18 jaar, opgericht. Spoedig volgden ook afdelingen voor ‘Gehuwden’ en zelfs ‘Bazen’. Zo
konden ook de voormalige gezellen die inmiddels waren uitgegroeid tot huisvader of zelfstandig
patroon verbonden blijven aan de vereniging. Iedere afdeling kreeg een eigen bestuur, voorgezeten door
de praeses van de vereniging. Halverwege de jaren negentig van de negentiende eeuw, ontstonden er
ook vakafdelingen per ambachtsrichting. De Amsterdamse vereniging heeft ten minste vijf van deze
afdelingen gekend. De bezigheden van de afdelingen richtte zich grotendeels tot de vorming der
gezellen in hun ambacht en als huisvader. Dit gebeurde door middel van de ervaring die zij konden
opdoen in de organisatorische aspecten van de vereniging, aan de hand van cursussen, en door het
faciliteren van een spaar- en ziekenkas, waarmee spaarzaamheid en onderlinge steun werd gestimuleerd.
Daarnaast was ook ontspanning een belangrijk verenigingsdoel, wat zich uitte in onder meer zang,
muziek, spel en voordrachten. 61
De visie van Kolping, dat ieder mens zich ten volste dient te bekwamen binnen de grenzen en
mogelijkheden van diens stand, werd ook in de Nederlandse verenigingen tot hoger doel. Van Nispen
pleitte daarnaast voor de samenwerking van werklieden en patronen, immers ieder mens had recht op
een menswaardig bestaan. De verzoening der standen was het uiteindelijke doel dat Van Nispen voor
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ogen had. Deze opvatting schoot de veelal conservatieve katholieke burgerij in het verkeerde keelgat,
waarmee de contributies vanuit deze groep sterk afnamen. Desondanks bleef deze kapelaan een grote
aantrekkingskracht houden. Tot zijn dood in 1897 zou hij de vereniging blijven leiden. Na zijn
overlijden was er lange tijd veel onzekerheid over het voortbestaan van de vereniging; pas een jaar later
werd zijn opvolger, G.H.E. Stoffels aangesteld. 62
De historicus Joost Dankers onderkent twee belangrijke gedaantewisselingen die de vereniging
sindsdien is ondergaan. Het bevorderen van het ambachtswezen, in strijd tegen de modernisering, zou
aanvankelijk centraal hebben gestaan. Rondom de eeuwwisseling was dit niet langer houdbaar: de
maatschappelijke verhoudingen waren te zeer veranderd. Dankzij veranderde familiestructuren
ontstond er gelijktijdig meer aandacht voor de jeugd als fase van ontwikkeling. Binnen de
Kolpingvereniging bleef de vorming van een ‘goed katholiek’ de hoogste prioriteit, maar meer dan
voorheen kwam de nadruk te liggen op de ontwikkeling van het individu. Dat ging gepaard met meer
ruimte voor ontspanning, wat leidde tot verschillende clubs binnen de vereniging. In het interbellum
drongen ook nieuwe pedagogische inzichten door tot de vereniging. De nieuwe beweging van de “vrije
jeugdvorming”, gericht op zelfwerkzaamheid en eigen initiatief, drukte hun stempel op de gang van
zaken, ondanks dat de geestelijken een stevige greep op de vereniging behielden. Opvallend is dat de
nieuwe ledeninitiatieven vaak gepaard gingen met een expressievere uniformiteit, zoals: eigen liederen,
herkenningstekens, propagandistisch drukwerk, massademonstraties en een sterk benadrukt idealisme.
De geestelijken speelden hier accuraat op in, waardoor dat idealisme een sterk katholiek, haast strijdbaar
karakter verwierf.63
Amsterdam was ook de zetel van het landelijke Centraal Verband, dat reeds sinds 1871 als
koepelorgaan van het Nederlandse Kolpingwerk fungeerde. De Amsterdamse praeses had hierin ook de
functie van centraal-president. Aanvankelijk bestond het verband uit drie afdelingen, naast Amsterdam
en het eerdergenoemde Bergen op Zoom ook de afdelingen in Breda en Den Haag. Later traden ook
Weert (1879), Nijmegen (1881), Rotterdam (1884) en Leiden (1887) toe. Deze bezetting zou tot 1910
onveranderd blijven. Hoewel er weinig centraal overleg plaatsvond, werd er in 1894 een ‘Algemeen
Statuut’ aangenomen, dat voor alle Kolpingverenigingen in Nederland zou gaan gelden. Vanaf 1914
kreeg het verband steeds meer betekenis. De centraal-president ging actief andere afdelingen bezoeken
en spoorde elders aan tot de oprichting van nieuwe verenigingen. Ook kwam er een Centrale Raad, waar
naast de centraal-president ook de praeses van Rotterdam, Den Haag, Breda en Helmond zitting in
hadden. 64
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De Kolpingvereniging in Nijmegen
De kiem van de Nijmeegse vereniging werd geplant door een Duitse bakkersgezel die in het garnizoen
van Nijmegen had gezeten, Johan Poelen. In Essen was hij in lid geworden van de Kolpingvereniging
aldaar en was hij ervan overtuigd geraakt dat deze ‘nuttige instelling’ meer bekendheid verdiende. 65 Bij
zijn terugkeer in Nijmegen, vond hij werk bij de meesterbakker J. Jansen in de Broerstraat. Daar vertelde
hij over zijn ervaringen met de gezellenvereniging en vond al snel vijf man onder zijn kennissen en
collega’s die bereid waren om bij te dragen aan de oprichting van een Nijmeegse evenknie. Gezamenlijk
bezochten zij de toenmalige pastoor van de Sint Ignatiuskerk (nu: Molenstraatkerk), pater Corstiëns. 66
Corstiëns gaf echter te kennen geen tijd en geld om handen te hebben vanwege de oprichting
van de Christelijke Broederscholen die toen in volle gang was. Wel raadde de pastoor de mannen aan
om alvast te beginnen, maar zij meenden “dat het dan geen Katholieke Gezellen-Vereeniging zou zijn;
deze vorderde een Priester aan het hoofd.” Hij stuurde de gezellen door naar de Sint Augustinuskerk,
waar zij werden ontvangen door pastoor H. Evers en kapelaan Van Haaren. Ook zij hadden geen tijd
om het initiatief te leiden, maar zouden op zoek gaan naar een priester die ertoe bereid zou zijn. Na
ruim een half jaar zou de jezuïet L.C. Hoctin zich melden en werden de eerste leden geworven. Op 25
maart 1880 vond de eerste vergadering met de inmiddels 25 leden plaats en werd het eerste bestuur
verkozen waarmee de Katholieke Gezellen Vereniging in Nijmegen officieel het levenslicht zag. 67
De vereniging werd aanvankelijk ondergebracht op de onderverdieping van een herenhuis aan
de Munterstraat (thans Muchterstraat), maar verkreeg door investeringen van met name mevrouw
Hoctin, de moeder van de eerste praeses, haar eigen gebouw op de hoek van de Smetiusstraat en de Van
Berchenstraat, dat in 1881 werd ingewijd en tot op heden de vereniging toebehoort. 68 Hier konden de
leden ontspannen en elkaar ontmoeten. Datzelfde jaar ontstond ook de eerste onderafdeling: het
mannenkoor ‘Adolf Kolping’. In de eerste drie decennia daarna breidde de vereniging zich op allerlei
terreinen uit. Zo kwamen er nieuwe onderafdelingen: onder meer de “Canisius-Harmonie”, de
toneelclub ‘Sint Genesius’ en de turnclub ‘Sint Jan’. Ook werd in deze periode het Ziekenfonds en het
Weduwe- en Wezenfonds opgezet dat de leden en hun familie ondersteunden in nood. 69 Er kwam een
avondschool gericht op vaktekenen, welke later werd omgezet in een nijverheidsavondschool. 70 Ook
Regionaal Archief Nijmegen (RAN), Archief Kolpingvereniging Nijmegen (1266), inv. nr. 79, Stukken
betreffende het 25-jarig, 75-jarig en 100-jarig jubileum, 1905-1980 (gedenkboek van het vijfentwintigjarig
jubileum, 6-11).
66
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werden er retraites georganiseerd voor de leden en er werd regelmatig een bezoek gebracht aan het
devotiepark Heilig Landstichting. 71
Richting het begin van de jaren dertig verslechterde de situatie. De diocesane bond ‘De Jonge
Werkman’ nam op veel plekken in het land de organisatie van de katholieke arbeidersjeugd over en
verschillende Gezellenhuizen werden van hogerhand samengevoegd met de R.K. Volksbond, iets
waaraan de Nijmeegse afdeling vooralsnog was ontsnapt. Er heerste echter ook veel ontevredenheid en
onderlinge twisten binnen de vereniging. Het was in deze omstandigheden dat de pater Henricus van
Ruth S.J. werd aangesteld als praeses van de vereniging. 72 Onder zijn leiding werd het gebouw onder
handen genomen, kreeg de toneelclub toestemming om vrouwen toe te laten, en werden gemengde
dansavonden en –cursussen, en filmavonden (om leden en hun familie voor het “bioscoopgevaar” te
behoeden) georganiseerd. Er kwamen nieuwe clubs op het gebied van voetbal, wandelen, fietsen, reizen,
biljarten, tafeltennis, schaken, dammen en kaarten. Maar ook religie en vorming kregen veel aandacht,
onder andere via cursussen, praatavonden, bedevaarten, een hospitium voor reizende gezellen en
liefdadigheid. 73
Deze bloeiperiode werd hardhandig verstoord door de Tweede Wereldoorlog. Het Kolpingwerk
had binnen de gedroomde maatschappij van het nationaalsocialisme geen plek. De laatste notulen uit
deze periode stammen van 31 oktober 1942, maar geven geen blijk van een naderend einde. Hoewel
praeses Van Ruth een verordening van overheidswege had ontvangen die de vereniging verplichtte alle
activiteiten vooraf te melden en het aantal aanwezigen door te geven, was zijn reactie luchtig: hij had
geantwoord dat deze regeling voor hen onmogelijk was, omdat het niet was vast te stellen wie er
wanneer op de vereniging aanwezig waren. Het grote probleem dat vervolgens het grootste deel van de
vergadering besloeg, was de onbehoorlijke wijze waarop leden kaart speelden op de vereniging. 74 Nog
geen drie maanden later bleek het onheil toch onafwendbaar. Op 20 januari besloot de bezettingsmacht
de vereniging op te heffen. Direct de volgende dag werd er binnengevallen bij de vice-praeses Holtus
op de parochie, de administratie en het kasgeld in beslag genomen, en het verenigingsgebouw
verzegeld. 75 Pater Van Ruth en de bestuursleden bleven niet bij de pakken neerzitten: zij onderhielden
het contact met en tussen leden en het Weduwe- en Wezenfonds bleef de gehele bezettingstijd
uitkeren. 76
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Al snel na de bevrijding van Nijmegen in september 1944 werd getracht de vereniging in haar
vooroorlogse glorie te herstellen. Het Kolpinghuis diende echter nog enige tijd als onderkomen voor
Amerikaanse en Canadese soldaten en later als tijdelijk onderdak voor geëvacueerde en
gerepatrieerden. 77 Hoewel na enige maanden het kleine gebouw wederom in gebruik genomen kon
worden voor cluburen, werd aan de Timorstraat een tijdelijk gebouw aan de Timorstraat betrokken. 78
Al snel werden verschillende onderdelen weer officieel actief; zo traden het mannenkoor Adolf
Kolping, de toneelvereniging Sint Genesius en een “KGV-orkest” reeds op bij een plechtigheid op 31
maart 1945. 79 De voetbalvereniging Kolping had op dat moment haar eerste wedstrijden al achter de
rug. In de jaren die daarop volgden werden verschillende activiteiten en onderafdelingen een voor een
nieuw leven in geblazen. Zo herenigde in 1946 zowel de wandel- als de tafeltennisclub zich onder de
auspiciën van het Kolpingwerk. 80 In datzelfde jaar werden ook de filmvoorstellingen herpakt. 81 De
afdeling Jong Kolping werd in mei 1947 wederom actief, toen het gerestaureerde Kolpinghuis weer in
gebruik genomen kon worden. 82
Niet alleen de oude gang van zaken werd hersteld; de inmiddels hoogbejaarde praeses Van Ruth
herpakte ook zijn oude ambitie voor de oprichting van een ambachtsschool. De vereniging kende bij
zijn aanstelling als praeses in 1930 reeds de eerdergenoemde avondschool waar hoofdzakelijk
tekenlessen werden gegeven, maar deze instelling was verouderd geraakt. Vanaf 1937 ontwikkelde hij
het idee van de ambachtsschool die moest voldoen aan de wettelijke voorschriften en overdag zou
onderwijzen. Deze plannen raakten verstoord ten tijde van de bezetting, maar na de oorlog werden er
een nieuwe impuls aan gegeven en werd een samenwerking gevonden met de Katholieke Arbeiders
Bond (KAB). In 1949 kon de ‘Rooms-Katholieke school voor ambacht en techniek Dr. Poels’ geopend
worden. Er werd aangevangen met vier klassen van dertig leerlingen in leegstaande lokalen van het
Kolpinghuis. 83 Aanvankelijk werden metaalbewerking (‘bankwerken’) en houtbewerking (‘timmeren’)
gedoceerd. Al snel volgde er ook een bakkersopleiding. 84
Er was eveneens oog voor de actuele problematiek. De verwoestingen van de oorlog hadden de
woningnood in Nijmegen sterk laten toenemen en zo kwamen Van Ruth en het bestuurslid W. Engels
tot het idee van de oprichting van een katholieke woningbouwvereniging. 85 Zij benaderden hiervoor in
juni 1946 de KAB en al een maand later vond de oprichtingsvergadering van de woningbouwvereniging
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“Kolping” plaats waarbij afgevaardigden van de Kolpingvereniging, de KAB, enige notabelen, drie
arbeiders, en de landelijk bestuurder van de katholieke bouwvakarbeidersbond St. Joseph, W.G.
Beeken, aanwezig waren. De plannen ontwikkelde zich snel: de eerste tekeningen lagen in januari 1947
klaar; er kwamen concept-statuten; er werd een bestuur gevormd van tien man, waarvan de
Kolpingvereniging en KAB een evenredig deel aanstelde; een raad van commissarissen werd
toezichthouder en de ledenvergadering werd het hoogste orgaan; bovendien werd vastgesteld dat men
aangesloten moest

zijn bij

de Kolpingvereniging of

KAB om lidmaatschap van

de

woningbouwvereniging te verwerven. Het ministerie van Wederopbouw zag echter geen noodzaak voor
een extra woningbouwvereniging in Nijmegen. Kolping beriep zich echter op het recht voor de vele
katholieke arbeiders om hun eigen vereniging te hebben en dat bleek voldoende om in september 1949
de koninklijke goedkeuring te ontvangen. Een jaar later komt het eerste grote project binnen van 145
woningen waar in oktober aan wordt begonnen: de Kolpingwijk. 86
In dezelfde periode werden bovendien twee nieuwe onderafdelingen opgericht. Omstreeks 1947
namen enkele leden het initiatief tot de oprichting van een reisvereniging. 87 In november 1949 volgde
de carnavalsvereniging Het Gebersten Kruukske. 88 Voor de aanvang van de jaren vijftig draaide de
Kolpingvereniging dus alweer op volle toeren. In 1950, het jaar waarbij de analyse van deze scriptie
aanvangt, vonden er twee grote gebeurtenissen plaats voor de Kolpingvereniging. Zo werd in september
het 70-jarig bestaan gevierd. Onder veel belangstelling werd teruggeblikt op wat de vereniging tijdens
haar bestaan allemaal had bereikt. 89 Nog in diezelfde maand werd eervol ontslag verleend aan praeses
Van Ruth, die negentien jaar lang de vereniging had geleid. Er was echter een waardige opvolger voor
handen: pater Holtus S.J. was al sinds 1939 als vice-praeses betrokken bij de vereniging. In die
hoedanigheid had hij aan het hoofd gestaan van de afdeling Jong Kolping, maar was hij ook op bredere
schaal ervaren met de verschillende aspecten van de vereniging. De senior P. van Ooyen sprak tijdens
de inauguratie zijn volste vertrouwen erover uit dat ‘in onderlinge samenwerking nog veel tot stand zou
komen voor de verdieping van het godsdienstig leven in onze stad.’ 90 Zo werd het nieuwe decennium
als het ware ingeluid met reflectie en vooruitzicht.
Wolf, Op weg naar Talis, 13-20.
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Dit hoofdstuk laat zien dat de Nijmeegse Kolpingvereniging als onderdeel van een grotere beweging
gezien moet worden. Deze beweging vond zijn oorsprong in het Duitse Rijnland en wist zich van daaruit
te verspreiden over een steeds groter gebied. 91 De ideologie die aan dit netwerk ten grondslag lag,
vormde ook de basis voor de afdeling in Nijmegen. Zo werd ook daar de opvoeding van de handwerkers
tot bekwame vakmensen, goede huisvaders en goede katholieken het uitgangspunten van de vereniging
en haar activiteiten. In Nederland werd hier dankzij het werk van de Amsterdamse praeses Van Nispen
een eigen invulling aangegeven. Een resultaat hiervan waren de vakafdelingen, die echter geen lang
leven beschoren waren. Een ander resultaat dat wel lange tijd stand zou houden, was het incorporeren
van werkgevers in de vereniging: de afdeling Patroons.
Toch lijkt de Nijmeegse vereniging een andere levensloop beschoren te zijn geweest. Terwijl
de verenigingen in bisdom Haarlem zich vooral doorontwikkelde als jeugdorganisatie die meegolfde
op nieuwe pedagogische inzichten, lijkt de Nijmeegse vereniging dichter bij de originele koers te zijn
gebleven. Wellicht is dit de reden dat zij, ondanks raakvlakken met andere katholieke
jongerenorganisaties zoals ‘De Jonge Werkman’ een zelfstandig bestaan hebben kunnen handhaven. Zo
wisten zij relevant te blijven in het publieke en katholieke leven van Nijmegen. Terwijl de vorming van
haar leden een belangrijke rol bleef spelen, ontwikkelde de onderafdelingen en activiteiten zich op het
gebied van cultuur, ontspanning, sport en spel. Ook na de oorlog wist de vereniging zich te herpakken
en door te ontwikkelen. Dit resulteerde in een nieuwe onderafdeling gericht op de carnavalsviering en
twee instituten: een school en woningbouwvereniging.

Tegenwoordig bevindt het internationale Kolpingwerk zich in meer dan zestig landen verspreid over Europa,
Afrika, Azië en Amerika, zie: ‘Wir sind eine Weltfamilie’, Kolping International, https://www.kolping.net/ueberuns/verband/ (geraadpleegd 10 maart 2019).
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Op het snijvlak van gemeenschappen
Om de ontwikkeling van de Kolpingvereniging in de jaren vijftig en zestig te kunnen analyseren, is het
van belang om te achterhalen hoe de vereniging zich positioneerde binnen gemeenschappen op
geografisch, ideologisch en sociaal niveau. Dit is geenszins eenduidig; de vereniging bevond zich
immers op het snijvlak van verschillende gemeenschappen, zowel sociaal als op schaalniveau (lokaal,
nationaal en internationaal). In dit hoofdstuk wordt onderzocht hoe de vereniging zich hiertoe verhield
en of deze verhoudingen aan verandering onderhevig waren. In de eerste paragraaf wordt gekeken naar
het verenigingsbeleid omtrent de grenzen van het lidmaatschap. Wie kon er toetreden tot de
Kolpingvereniging? Werd dit beleid in de loop der jaren bijgesteld? In het tweede deel worden
verschillende redes ter gelegenheid van mijlpalen van de vereniging bestudeerd, waarbij de aandacht
uitgaat naar hoe de vereniging zichzelf en hoe externe gezagsdragers de vereniging positioneerde.
Daarnaast zullen de daadwerkelijke externe betrekkingen bestudeerd worden. Met wie was er contact?
En welke maatschappelijke gebeurtenissen verkregen aandacht?

Doelgroep en structuur
Vanaf haar oprichting had de Nijmeegse Kolpingvereniging het voorbeeld van de Amsterdamse St.
Jozefsgezellenvereniging gevolgd. 92 De opzet van de vereniging, zoals opgezet door de eerste praeses
van de Amsterdamse St. Jozefsgezellenvereniging, pater Van Nispen, werd zo ook in Nijmegen
overgenomen. Zo stond een praeses als vader aan het hoofd, gesteund door een raad van bijstand. Deze
raad bestond uit de praeses, vice-praeses, senior, secretaris en assistenten, en houdt zich bezig met de
eigenlijke organisatie binnen de vereniging. De praeses dient een katholieke priester te zijn die wordt
aangedragen door het hoofdbestuur en de raad van bijstand. De bisschop beslist echter over de
benoeming. De senior wordt door de raad uit zijn midden aangesteld voor een periode van drie jaar en
dient katholiek te zijn. Naast deze raad bestaat er ook een hoofdbestuur. Deze bestaat uit ten minste vijf
katholieke, aanzienlijke burgers van Nijmegen. Het betreft een ereambt dat voor het leven wordt
vergeven. Dit bestuur kan de vereniging in het openbaar vertegenwoordigen en houdt toezicht op het
reilen en zeilen.93
De primaire doelgroep bestond uit katholieke handwerkgezellen van 17 tot en met 26 jaar.
Uitzonderingen op geloof, leeftijd of beroep konden uitsluitend met toestemming van de praeses
gemaakt worden. Ieder lid doorloopt bovendien een proeftijd van drie maanden, alvorens volledig lid
te worden. Gezellen die in het huwelijk traden konden overgaan in de afdeling Oud Kolping (voorheen:
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Gehuwden). Wanneer een gezel zich als zelfstandig baas of patroon vestigde, kon hij overgaan in de
afdeling Patroons. Deze afdelingen betroffen strikt genomen een buitengewoon lidmaatschap.
Toetreding tot deze afdelingen was ook mogelijk als men niet eerder als gezel lid was geweest. Als je
geen ambacht uitoefende, kon je slechts ‘weldoener’ (donateur) worden. 94 Voor jongeren van onder de
17 bestond ook een afdeling Jong Kolping (voorheen: Leerlingen). Hoe dit in Nijmegen precies was
geregeld, is niet bekend. In Amsterdam gold deze afdeling voor jongeren van 14 tot 18 jaar die een
opleiding tot handwerker volgde. Het is aannemelijk dat een soortgelijke regeling ook in Nijmegen
bestond. 95
Tot in de tweede helft van de jaren zestig werd deze indeling staande gehouden. Vanaf 1965
zouden de gezellen vanaf dertig jaar automatisch overgaan naar Oud Kolping, ook zonder een huwelijk
gesloten te hebben. 96 In werkelijkheid bleken verschillende afdelingen echter te kampen met inactiviteit
of een geheel afwezige levensvatbaarheid. Al bij de huldiging van jubilarissen in 1954 merkt praeses
Holtus op dat de afdeling Patronen niet was wat het geweest is. 97 Ook in het jaarverslag van 1960-1961
wordt opgemerkt dat de afdeling Patronen niet tot voldoende activiteit komt. De drie jaarverslagen die
daarop volgen melden dat er überhaupt geen activiteit is geweest en in latere jaren wordt de afdeling
niet meer genoemd. Ook Oud Kolping raakt in toenemende mate inactief, terwijl het ledental vrij
constant rond 250 leden blijft hangen. In het jaarverslag van 1961-1962 wordt de vermoedelijke invloed
van de uitbreiding van de stad vermeld, men woont verder van het verenigingsgebouw af, maar een
oplossing wordt ook in de volgende jaren niet gevonden. 98
Aan het begin van de jaren zestig lijkt de toekomst voor Jong Kolping daarentegen nog
rooskleurig. De afdeling is zodanig gegroeid, dat er een extra clubavond wordt ingelast. Het jaarverslag
van 1960-1961 vermeldt trots: ‘Juist in deze tijd, nu men nog steeds zoekt naar de beste vorm om de
schoolvrije jeugd te organiseren, blijkt het Kolpingswerk van deze tijd te zijn.’ 99 Twee jaar later is het
ledental echter alweer meer dan gehalveerd. Er is bovendien veel verloop, al blijven de activiteiten goed
bezocht. In november 1966 wordt de afdeling zelfs stilgelegd wegens de verbouwplannen van de zaal
waarin de jongeren bijeenkomen. Er is echter ook sprake van een gebrek aan goede leiding en een sterke
daling van het ‘ledenpeil’, waarmee het gedrag van de leden en niet het ledental wordt bedoeld. 100
De jaren zestig laten zich voor de Kolpingvereniging kenmerken door een toenemende
ontevredenheid over de betrokkenheid van leden en over de organisatie van de vereniging. De
bestuursleden beklagen zich over een gebrek aan initiatief en begeestering vanuit de leden. Op
RAN, Archief Kolping, inv. nr. 6 (statuten pagina 10 tot 15).
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jaarvergaderingen worden de leden ieder jaar weer verzocht om meer mee te leven met de
Kolpingfamilie. 101 De praeses en zijn bestuur gaan drastische maatregelen niet uit de weg. Er wordt
aangedrongen op een strengere selectie onder de aspirant-leden. Ook wordt er een circulaire verspreid
waarin geïnformeerd wordt naar de behoefte aan het lidmaatschap. Eenieder die hier niet op reageert,
zal worden uitgeschreven. 102 Het is dus duidelijk dat de Kolpingvereniging kwaliteit boven kwantiteit
verkiest aangaande haar ledenbestand.
Anderzijds zijn er ook klachten vanuit de leden te horen: het bestuur zou te besluiteloos en
wisselvallig optreden. Hoewel verschillende kleine reorganisaties reeds in gang worden gezet om de
leden tegemoet te komen, verzoekt het bestuur van Oud Kolping om een externe doorlichting aan te
vragen. 103 De toenmalige praeses Olthof S.J. erkende de problemen op de bestuursvergadering van 29
mei 1967 en stuurde aan op een verregaande vernieuwing van de vereniging, waarbij zowel de
faciliteiten als activiteiten onderzocht moesten worden om een vereiste nieuwe aanpak vorm te kunnen
geven. 104 Twee externen werden bereid gevonden om middels gesprekken met besturen en leden de
nieuwe ideeën uit te werken. De senior benadrukte na de aankondiging van dit besluit, ‘dat werd
vastgehouden aan de principes van het Kolpingwerk, natuurlijk aangepast aan de maatschappij van
tegenwoordig.’ 105
De uitkomst van deze plannen zijn echter niet gedocumenteerd, noch vermeld De Gelderlander
dit expliciet. Bij het 90-jarig bestaan werd er echter wel een klein inkijkje gegeven in het reilen en zeilen
van de vereniging na de reorganisatie gegeven. Er lijkt een nieuwe bestuursstructuur te zijn gekozen,
waarin de praeses, wiens rol nog altijd wordt ingevuld door een pater, wordt ondersteund door een
‘manager’, een vertegenwoordiger van de jongeren, een vertegenwoordiger van Oud Kolping en een
tweede geestelijke, vermoedelijk in een soortgelijke rol als voorheen de vice-praeses bekleedde. Nieuwe
elementen zijn een talenpracticum, waar Engelse les wordt gegeven, het jongerentoneel, de
damesgymnastiek, een hobbyclub omtrent elektrotechniek, een meisjesavond, en een gospelkoor voor
jongeren. 106
Niet alleen de structuur, maar ook de doelgroep werd dus geherformuleerd: ook vrouwelijke
leden werden sindsdien toegelaten. Al langere tijd waren binnen de vereniging geluiden te horen om
vrouwen meer te betrekken bij de verenigingsactiviteiten. Tijdens de jaarvergadering van 1965 verzocht
een lid om de gespreksgroepen (bijeenkomsten waar maatschappelijke en religieuze onderwerpen
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besproken werden) toegankelijk de maken voor jonge vrouwen. 107 Een antwoord ontbreekt, maar het
betrekken van jonge vrouwen bleef echter spelen.108 Vanaf 1968 zou de vereniging officieel opengesteld
worden voor vrouwelijke leden. 109 Dat is echter niet het enige voorbeeld van een herbezinning op de
doelgroep. Al eerder werd er een kort experiment toegelaten met het toelaten van jongeren met een nietkatholieke achtergrond. Op de bestuursvergadering van 23 november 1961 wordt opgemerkt dat enkele
protestantse jongeren op de proef zijn aangenomen. 110 Hier wordt vervolgens nooit meer aan
gerefereerd, waardoor aangenomen kan worden dat het bij een eenmalige test is gebleven. Toch kan het
voorbeeld gezien worden als een voorafschaduwing van de wederzijdse toenadering tussen christelijke
organisaties die vanaf halverwege de jaren zestig − vanuit de katholieke zijde met name als gevolg van
het Tweede Vaticaanse Concilie – begon toe te nemen. 111

Positionering in woord en daad
Hoezeer de vereniging zich op een snijvlak van gemeenschappen bevond, blijkt wel uit de voordrachten
die bij het afscheid van praeses Van Ruth en de installatie van praeses Holtus werden gehouden. Zo
benadrukte Mgr. Van Dijck, Deken van Nijmegen, de verdiensten van de vereniging ‘voor de Kerk en
voor de maatschappij.’ De presides leggen daarentegen meer nadruk op het stedelijk verband. Van Ruth
spoorde in zijn afscheidsspeech de gezellen aan ‘om met de organisaties van Nijmegen samenwerkend
voort te gaan in echt Christelijke geest om het Katholieke geloofsleven in onze stad steeds vuriger en
dieper te maken.’ Holtus sprak de hoop uit ‘om de Kolpingvereniging tot nog grotere bloei te brengen
in dienst van God, van Katholiek Nijmegen, van de K.A.B. en de K.A.J. [Katholieke Arbeidersjeugd]
en tot algemeen welzijn’. Of hij hiermee niet alleen het stedelijk verband voor ogen had, maar ook een
breder georganiseerd katholicisme, is aannemelijk. De nieuwe vice-praeses, pater A. Wolf S.J., hoopte
op zijn beurt ‘veel te mogen doen voor de vorming van de arbeidende jeugd in onze stad’, waarmee hij
ook de primaire sociale (doel)groep van de vereniging accentueerde. 112
De stedelijke identiteit lijkt het sterkst aanwezig in de vereniging. Dit bleek wederom bij het
vijfenzeventigste jubileum van de vereniging. Bij de officiële viering werden evenwel felicitaties
ontvangen van nationale organisaties alsook Nederlandse en Duitse zusterverenigingen, maar de
vertegenwoordiging van de eigen stad was veruit de grootste. Zo was er een behoorlijke delegatie van
uiteenlopende stedelijke organisaties van katholieke aard, maar werden ook felicitaties ontvangen
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vanuit de gemeente en de Nijmeegse Studentenverenigingen. 113 Er werd dan ook veel samengewerkt op
stedelijk niveau. In het vorige hoofdstuk zijn al twee voorbeelden gegeven van samenwerkingen met
de KAB, namelijk het initiatief tot de Dr. Poelsschool en de Woningbouwvereniging Kolping. Een
andere belangrijke samenwerking betrof de dansavonden die vanaf 1963 tot toenemende samenwerking
met katholieke instuifverenigingen leidde. Niet alleen werden er uniforme deelnemerskaarten in gebruik
genomen, maar ook kwam het tot andersoortige activiteiten zoals filmvoorstellingen. 114 Ook het
verenigingsgebouw werd een begrip in de Nijmeegse vereniging. Het pand werd met grote regelmaat
verhuurd aan externe organisaties en verenigingen. Dit waren enerzijds bijeenkomsten van katholieke
organisaties, zoals de instructie-avond voor de paushulde in 1951 of de groslijstverkiezing van de
Katholieke Volks Partij. 115 Anderzijds betreft het ook activiteiten met commerciële doeleinden. Met
name na de renovatie van het Kolpinghuis in 1961 nam deze laatste categorie sterk toe. 116
Ook tijdens de opening van het Kolpinghuis na deze ingrijpende renovatie, werd de
betrokkenheid met de stad benadrukt. De wethouder voor onderwijs en culturele zaken, J. de Haas,
noemde de vernieuwing ‘een aanwinst voor de gehele Nijmeegse gemeenschap.’ 117 Tegelijkertijd had
hij aandacht voor het grotere verband waartoe de vereniging behoorde. Zo verwees hij naar twee lustra
voor het Kolpingwerk: de 125-jarige geboortedag van Van Nispen, ‘die de grondlegger zou worden van
de katholieke gezellenverenigingen in Nederland’, en het 110-jarige jubileum van het eerste presidium
van pater Kolping in Elberfeld. 118 Daarnaast waren er drie aanwezigen die dit verband bevestigde.
Allereerst de Amsterdamse praeses W. Simons, die de wens uitsprak ‘dat deze opening van het
vernieuw[d]e Kolping-huis in Nijmegen een aanleiding zou mogen worden om wat meer aansluiting te
zoeken.’ 119 Vervolgens kwam J. Rolvink, voorzitter van de nationale vereniging tot bevordering van het
Kolpingwerk (hierna: nationaal bureau) in Nederland aan het woord. Ten slotte sprak Carl Kisters, oudsenior van de Kleefse zustervereniging gelukwensen uit. 120
De toenadering waar Simons op hoopte, verliep niet zonder slag of stoot. Het Kolpingwerk
kende in 1954 slechts drie afdelingen: Amsterdam, Bergen op Zoom en Nijmegen. 121 Na de Tweede
Wereldoorlog werden veel afdelingen niet meer opgericht, omdat het werk te veel zou samenvallen met
‘Nijmeegse Kolping-Zonen vierden vol luister briljanten feest van KGV’, De Gelderlander (5 september
1955), 2.
114
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dat van de KAJ. In 1955 ontving het episcopaat van Utrecht een memorandum van oud-leiders van een
Kolpingvereniging die tot heroprichting pleitte. Een actie die door de KAJ niet in dank werd
afgenomen. 122 Desondanks kende het Kolpingwerk een kleine opleving en bestond het in 1962 uit tien
afdelingen. 123 Reeds enkele jaren daarvoor was in Den Haag het bovengenoemde nationaal bureau
opgericht, dat zich oriënteerde op de (her)oprichting van Kolpingverenigingen in Nederland. Zij richtten
ook een wetenschappelijk secretariaat op, waar de socioloog Jules van Neerven leiding aan zou
geven. 124 In de dagbladen is vervolgens geen bericht over de werkzaamheden van deze organisaties te
vinden. Over de heroprichting van een Centraal Verband, zoals dat voor de oorlog in Amsterdam had
bestaan, bleken de meningen te veel verdeeld om tot resultaat te komen. 125 In 1965 zou het nationaal
bureau worden opgeheven, terwijl er nog niet tot een koepelorgaan was gekomen. 126 De omvang van
het Kolpingwerk op dat moment is niet bekend.
Buiten de betrekkingen met Nederlandse zusterverenigingen, blijkt het nationale karakter van
de Nijmeegse afdeling eveneens op andere vlakken. Zo werd er ter ere van het huwelijk van prinses
Beatrix in 1966 een speciaal Oranjebal georganiseerd. 127 Ook was er aandacht voor nationale
rouwdagen zoals het geval was tijdens de begrafenis van Wilhelmina en na de moord op de
Amerikaanse president John F. Kennedy. 128 De nationale solidariteit bleek in het bijzonder toen
Nederland getroffen werd door de Watersnoodramp in 1953. De Nijmeegse Kolpingvereniging nam het
initiatief tot een bijzondere uitgave van De Gelderlander waarvan ook een Duitse editie werd
uitgegeven. De opbrengsten van deze fotokranten werden gedoneerd aan het Rode Kruis. 129
Als onderdeel van het internationale Kolpingwerk behoorde de vereniging in Nijmegen
natuurlijk ook op internationaal niveau tot een gemeenschap. Na de oorlog was het contact met dit
netwerk door de opheffing van de verenigingen in de voormalige invloedssfeer van nazi-Duitsland tot
een minimum beperkt geraakt. Of het feit dat het netwerk hoofdzakelijk in het land van de voormalige
bezettingsmacht geconcentreerd was een rol speelt, is niet duidelijk. Wel blijkt uit de notulen van het
Mannenkoor Adolf Kolping dat verschillende leden in de eerste jaren na de oorlog niet warm te maken
waren voor een excursie naar Duitsland. 130 Anderzijds lijken de Duitse Kolpingszonen zich te willen
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ontdoen van het slechte imago dat Duitsers hier hadden gekregen. Zo schreef een gezel uit
Wildeshausen zonder aanleiding een brief aan de Nijmeegse afdeling waarin hij zijn zorgen uitte over
de opkomst van nieuwe partijen die voortkwamen uit nazikringen. 131 Op het congres dat in 1954 in
Nijmegen werd gehouden, benadrukte de Generalpräses Mgr. Ridder expliciet dat zij het onrecht ‘van
de kant van door haat verkeerd geleide Duitsers’ wilde goedmaken. 132 Het was de senior van de
Nijmeegse vereniging, Kees van Zon, die aan het begin van de jaren vijftig de oude banden herstelde.
Een gebaar dat door de Duitse afdelingen hartelijk wordt ontvangen. 133
Hoewel een eerste uitnodiging aan de Keulse zustervereniging om een bezoek aan Nijmegen te
brengen onvoldoende animo wist te wekken, ontving Nijmegen in de volgende maanden zodanig veel
verzoeken vanuit Duitse afdelingen, dat de senior de komst van verschillende verenigingen moest
afwijzen omdat het Kolpinghuis onvoldoende capaciteit was en de leden al voldoende gasten hadden
ontvangen in de afgelopen periode. Dat het geen eenzijdige verstandhouding betrof, blijkt uit de
verschillende uitnodigingen die de Nijmeegse Kolpingszonen ontvingen vanuit Duitsland. 134 De
wederkerigheid bleek des te meer toen in Nederland de Watersnoodramp plaatshad. Niet alleen werd
de verkoop van de speciale editie van het Kolpingblad gefaciliteerd, maar ook zette het centrale
secretariaat in Duitsland een inzamelingsactie op om geld en materiaal te verzamelen ten behoeve van
het Rode Kruis in Nijmegen. Hiermee werd in ongeveer twee maanden 18,500 Duitse Mark
opgehaald. 135
De Nijmeegse afdeling was in de ogen van het centrale secretariaat in Duitsland een belangrijke
factor voor de verdere uitbreiding van het internationale Kolpingwerk. In 1954 werd zij uitgekozen als
locatie voor de Kolpingweek, die in augustus dat jaar zou plaatsvinden. 136 Gedurende de week werden
verschillende voordrachten gehouden. Zo sprak Holtus tijdens de opening van het evenement over het
gedeelde ideaal van de ‘250.000 over de gehele wereld verspreide Kolpingsbroeders’. 137 Karl Neimeke,
afgevaardigde van de Kolpingfamilie uit Keulen, benadrukte in zijn lezing dat een ‘internationaal
gezelschap’ altijd al het streven van het Kolpingswerk is geweest. 138 Daarentegen werd ook de nationale
identiteit van de Nederlandse afdelingen duidelijk gepresenteerd.139 De openingslezing, verzorgd door
RAN, Archief Kolping, inv. nr. 11, Stukken betreffende contacten met diverse afdelingen van de Deutsche
Kolpingsfamilie, 1953 – 1954 (brief van dhr. Becker uit Wildeshausen).
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de inspecteur voor het Lager Onderwijs in het district Nijmegen, drs. J. Ackermans, bevatte een korte
wordingsgeschiedenis van de Nederlanden met bijzondere aandacht voor de onderdrukking en
emancipatie van het katholieke volksdeel. Daarop volgde een voordracht van enkele coupletten van het
volkslied, een bezoek aan het openluchtmuseum in Arnhem en een ‘Hollandse avond’. 140 Daarnaast
vonden later in de week nog twee lezingen plaats die Nederland centraal stelde: een over
vakontwikkeling en beroepskeuze, en de ander over de gezinspolitiek. 141
Het Kolpingwerk kan echter niet los gezien worden van de internationale katholieke
gemeenschap. Dat het netwerk vanuit Rome werd gesteund, bleek onder meer uit de pauselijke
onderscheidingen die verschillende leden van de Kolpingvereniging in ontvangst hebben mogen
nemen. 142 Anderzijds kon het Kolpingwerk ook niet als een eenzijdig geheel worden beschouwd. Met
name vanaf het begin van de jaren zestig benadrukte de Nederlandse afdelingen steeds meer het
uitzonderlijke karakter van hun werk, waaraan de eerste Amsterdamse praeses Van Nispen vorm had
gegeven. 143 Daarnaast ligt het voor de hand dat om praktische redenen, zoals bereikbaarheid en
persoonlijke contacten, niet alle afdelingen evenveel onderlinge samenwerking ondernamen. Zo had de
Nijmeegse afdeling vanwege haar geografische ligging ook regelmatig contact met Duitse afdelingen,
in het bijzonder in Kleef. 144
Naast deze regionale, nationale en internationale betrekkingen verloor de vereniging ook haar
sociale achtergrond niet uit het oog. Zoals uit de vorige paragraaf is gebleken, bleef de beroepsrichting
van groot belang voor het lidmaatschap. Ook de Dr. Poelsschool, waar jongeren tot een echt ambacht
werden opgeleid, geeft blijkt van de sociale basis die de vereniging zichzelf aanmat. Het motto van de
vereniging, ‘God zegene het Eerzame Handwerk’, vond ook zijn weg naar het plakkaat dat pater Holtus
in 1955 onthulde bij de eerste steenlegging van een nieuwe gebouw voor diezelfde school. Holtus
onderstreepte het nogmaals in de rede die hierop volgde: ‘De kennis en beoefening van een vak moet
de mens brengen tot een volwaardig bestaan als mens, die zijn plaats inneemt in de maatschappij. De
handarbeid moet gerespecteerd worden en daartoe zal de Dr. Poelsschool veel kunnen bijdragen.’ 145
Hier presenteerde de pater zijn vereniging dus als emancipator voor de ambachtslieden.
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Dit ideaal dat al teruggaat op het gedachtegoed van Adolph Kolping zelf, werd nog explicieter
aangehaald in de eerdergenoemde voordracht van wethouder De Haas ter gelegenheid van de opening
van het gerenoveerde Kolpinghuis. ‘Meer nog dan voorheen dreigt thans een der gevaren waartegen
Kolping en in zijn voetspoor Van Nispen ten strijde trokken: de massificatie van de arbeiders, de
ontwaarding der menselijke persoonlijkheid. (…) Veel, zeer veel werk zal nog moeten worden verzet
om hen te behoeden voor de vervlakking van hun religieus en sociaal levensbesef.’ 146 Wat dit werk zou
moeten omvatten, wordt daarentegen niet benoemd. De vereniging had de ontwikkeling van
handvaardigheid sinds de oprichting van de Dr. Poelsschool grotendeels uitbesteed. Wel bleef de
geestelijke vorming een prominente pijler van de Kolpingvereniging. De vorm en ontwikkeling van dit
verenigingsaspect zal in het volgende hoofdstuk nader geanalyseerd worden.
De Kolpingvereniging gaf haar identiteit bewust vorm. We zien dat de doelgroep en bijbehorende
verenigingsstructuur lange tijd grotendeels onveranderd is gebleven. In de jaren zestig werd daarnaast
ook strenger toegezien op de betrokkenheid van de leden. Het bestuur wees aspirant-leden af nadat ze
te licht waren bevonden en inactieve leden werden na een schriftelijke aanmaning uitgeschreven. De
praktijk en het ideaal van de verenigingsstructuur liep al langer uiteen. Gedurende de jaren zestig kwam
hier steeds meer kritiek op, waarbij ook vrouwelijke en niet-katholieke leden serieus overwogen
werden. De vereniging wist evenwel hoezeer haar positie zich op het snijvlak van gemeenschappen
bevond. De geenszins uitputtende voorbeelden hierboven laten zien dat zij zich in woord en daad bewust
was van haar sociale positie (ambachtslieden) en haar stedelijk, nationaal en internationaal verband. Het
katholicisme loopt als rode draad door al deze verschillende aspecten heen. Het valt daarentegen op dat
de provincie (Gelderland) alsook het bisdom (’s-Hertogenbosch) geen expliciet referentiepunt vormen
voor de Nijmeegse vereniging.
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Op zoek naar moderne vormen
In dit hoofdstuk wordt gekeken hoe de Kolpingvereniging inspeelde op de veranderingen die in de jaren
vijftig en zestig het reilen en zeilen van de vereniging zouden beïnvloeden. Welke aspecten hielden
stand? Welke wisten de tand des tijds niet te doorstaan? En welke werden nieuw geïntroduceerd? De
achterliggende vraag is hoe wij dit beleid dienen te interpreteren. Is er een verschuiving in religieuze
regimes kenbaar? Wordt er gebouwd aan een zware gemeenschap of wordt deze juist opengebroken?
Om deze vragen te beantwoorden, wordt gebruik gemaakt van een driedeling binnen de diverse
terreinen waarop de vereniging zich bewoog. Zo komen in de eerste paragraaf de aspecten aan bod die
bijdroegen aan de organisatie van de katholieke bevolking. Hieronder verstaan we de Dr. Poelsschool,
de woningbouwvereniging en de verschillende ondersteuningsfondsen. De tweede categorie omvat alle
bezigheden die gericht waren op de vorming van de leden als goed katholiek. Dit behelst zowel de
religieuze, maatschappelijke als culturele ontwikkeling. Het laatste deel van dit hoofdstuk behandelt de
ontspanningsmogelijkheden die binnen de “verantwoorde” katholieke kring van de Kolpingvereniging
werden aangeboden.

Het organiseren van katholieken
De Dr. Poelsschool bood katholieke jongeren de kans om zich binnen een expliciet katholieke kring te
bekwamen in verschillende vakgebieden en was tegelijkertijd een belangrijke bron van leden voor de
Kolpingvereniging. 147 Zo benadrukte pater Holtus, de toenmalige voorzitter van het schoolbestuur,
tijdens de allereerste diploma-uitreiking in 1951 ‘dat de dr. Poelsschool niet alleen een vakschool is,
maar ook een vormingsschool (…)’. Dat de school echter ook gezien moet worden als een
tussenopleiding, benadrukte een ander bestuurslid dat de scholieren met klem aanraadde verder te
studeren. 148 Vanaf 1954 werd de school ook verantwoordelijk voor een afdeling buitengewoon
onderwijs, voor katholieke jongeren met een lichamelijke of mentale beperking. Hiervoor werden echter
niet de lokalen van het Kolpinghuis bestemd, maar werd er gebruik gemaakt van het pensionaat
Jonkerbosch waar een groot deel van de scholieren woonachtig was.149
De school ontgroeide binnen enkele jaren de lokalen van het Kolpinghuis. Er werden hierom
verschillende bestaande vestigingen betrokken. 150 In maart 1955 werd uiteindelijk een begin gemaakt
aan de bouw van een geheel eigen pand aan de Goffertweg. Dit nieuwe gebouw liet zien dat de school
ambitie had om zich op meerdere terreinen te gaan begeven; naast ruimte voor metaalbewerking,
RAN, Archief Kolping, inv. nr. 3-4 (vergadering 29 mei 1967).
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houtbewerking en bakken, kwamen er ook voorzieningen voor theoretische vakken, muziek, koken,
natuur- en werktuigkunde, kleermakerij, schoenmakerij en gymnastiek. 151 Er werd echter niet op het
nieuwe gebouw gewacht om de uitbreiding te verwezenlijken. Al in januari 1956 opende een
schoentechnische afdeling op de Mariënburg onder veel belangstelling van hoogwaardigheidsbekleders
van nationale en lokale onderwijs- en nijverheidsinstellingen. Uit de toespraken gehouden tijdens de
opening blijkt dat het met name de Nijmeegse schoenindustrie zelf is geweest, die heeft aangezet tot
oprichting van deze afdeling. Hier blijkt de Dr. Poelsschool wellicht niet de visionaire bedenker, doch
de gedreven ontwikkelaar van het plan. 152
De oplevering van het gebouw liep enige vertraging op, waardoor het pas in januari 1957
officieel geopend kon worden. Tijdens de ceremonie bleek wederom hoezeer de vormingsideologie van
de Kolpingvereniging een belangrijke pijler vormde voor de Dr. Poelsschool. Zo benadrukte minister
Cals, tevens oud-bestuurslid van de vereniging, tijdens zijn voordracht ‘dat de geest van Vader Kolping
(…) aangepast aan de moderne tijd en met moderne middelen voortleeft in de Dr. Poelsschool.’ 153
Tegelijkertijd met de betrekking van het nieuwe gebouw werd het tweejarig onderwijs geleidelijk
uitgebreid naar een driejarige opleiding, waarbij het eerste jaar voor algemene vorming diende en
vervolgens een vakgebied gekozen werd. Het lesprogramma kreeg hiermee een bredere invulling
waarbij naast de genoemde vakgebieden ook vaktekenen, handarbeid, muziek, taal, wiskunde,
aardrijkskunde, biologie, geschiedenis, Engels en gymnastiek werden onderwezen. Daarmee was de
kous niet af voor het schoolbestuur: er werden alweer voorzichtig plannen gemaakt om een afdeling
scheepsbouw en een vervolgopleiding (MTS) op te zetten. 154 Over de onderwijsvormen is echter weinig
bekend, dus in hoeverre de Kolpingideologie daadwerkelijk werd opgenomen in het lesprogramma is
onbekend.
In 1963 werd ten gevolge van de Wet op het voorgezet onderwijs (WVO) de bestuurlijke
indeling van de Dr. Poelsschool noodgedwongen gewijzigd. Hierbij verloren de Kolpingvereniging en
de KAB officieel hun zetels in het bestuur van de school. Daarmee was de verbondenheid tussen deze
organisaties en de school niet op slag verdwenen: verschillende leden van het hoofdbestuur van de
vereniging bleven ook bestuurslid van de school en praeses Olthoff, die in 1960 de functie van Holtus
had overgenomen, bleef werkzaam als moderator. De school behield in deze tijd dus vooralsnog haar
expliciet katholieke signatuur alsmede de focus op het vakonderwijs. Ook bleef het voor de vereniging
een belangrijke instelling voor de werving van nieuwe leden. Daarentegen blijkt uit de notulen van de
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bestuursvergadering van de afdelinggezellen op 29 mei 1967 dat de vereniging zich na enige tijd wel
genoodzaakt voelde om ook aandacht te hebben voor andere scholen. 155
Ook de woningbouwvereniging ‘Kolping’ bevorderde de organisatie van de Nijmeegse
katholiek. Om in aanmerking te komen voor een woning van deze vereniging, was het lidmaatschap
van de Kolpingvereniging of KAB immers verplicht. Deze verstandhouding was ook voor de
bestuursleden van belang. Zo werd er op de jaarvergadering van 1955 afkeurend gesproken over
personen die na de toewijzing van een woning hun lidmaatschap bij deze organisaties opzeiden. 156
Anderzijds wordt hiermee bevestigd dat menig katholiek zich niet voelde aangetrokken tot het
georganiseerde katholicisme. Dit gegeven wordt nogmaals onderstreept door een ingezonden brief in
De Gelderlander die reeds enige maanden voor de bovengenoemde jaarvergadering werd geplaatst.
Hierin schreef een geanonimiseerde katholiek over zijn verontwaardiging over de ‘verzuiling’ bij de
katholieke woningvereniging, waardoor hij als niet-georganiseerd katholiek niet in aanmerking kon
komen voor haar woningen. 157 Dit verplichte lidmaatschap bleef echter nog geruime tijd van kracht.
Wel werden in 1964 de statuten hernieuwd, waarbij de invulling van “georganiseerd katholiek” werden
verruimd: ook andere katholieke vak- en standsorganisaties gingen meetellen. 158 In 1967 klaagde de
Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie (JOVD) bij de VVD-raadsfractie van Nijmegen over dit
beleid van Kolping. Het bestuur van Kolping reageerde hierop dat het nog altijd statutair is vastgelegd,
maar dat een commissie is geformeerd om te onderzoeken of het betreffende artikel ‘gewijzigd of
geëlimineerd moet worden.’ De uitkomst hiervan is onbekend. 159
Meer dan een woningbouwvereniging met een specifieke doelgroep was Kolping echter ook
een vereniging met expliciete katholieke signatuur in de uitwerking van haar plannen. Centraal hierin
stond het gezinsideaal waaruit de opvatting voortkwam dat ieder gezin een eigen woning zou moeten
bezitten. Zo werd eveneens op de jaarvergadering van 1955 door de voorzitter bevestigd: ‘Als wij
konden, zouden wij Nijmegen volbouwen met eengezinswoningen. Woningen, die het de bewoners
mogelijk maakt hun gezinsleven als Katholieken naar behoren te vervullen.’ 160 Enkele maanden
daarvoor bleek echter nog dat de praktijk niet altijd de ideologie volgde. Er was een plan opgesteld voor
het realiseren van verschillende flatwoningen door Kolping. Twee geanonimiseerde katholieken
schrijven aan De Gelderlander dat zij, gesteund door vijftig anderen, protest aan hebben getekend tegen
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de bouw van deze ‘huurkazernes of mensenpakhuizen’. 161 Later in 1968, wanneer de gemeente een
aantal flats in Dukenburg wil laten plaatsen, wint de praktijk wederom van de ideologie. 162
De werkzaamheden van Kolping beperkten zich bovendien niet tot de realisatie van
woonhuizen. In 1955 werden er plannen gemaakt voor de bouw van een katholieke kleuterschool in de
Kolpingwijk, nadat de wettelijke regeling van het kleuteronderwijs vanuit overheidswege vorm kreeg.
De aanvraag leidde tot een discussie in de gemeenteraad, waarbij men zich afvroeg of een dergelijk
project binnen de taken van een woningvereniging lag. Er werd besloten dat dit niet aan de
gemeenteraad was om te bepalen en de toestemming werd verleend.163 Een snelle bouw volgde en in
oktober 1956 werd de school geopend. De voorzitter van Kolping benoemde bij de opening het
tweeledige doel dat men voor ogen had gehad, namelijk: ‘(…) de jeugd zo veel mogelijk van de straat
te houden, waardoor ,,Kolping” minder reparaties behoeft te verrichten en op de tweede plaats een
opleiding te geven in katholiek verband.’ 164
Naast de twee semi-onafhankelijke instituten kende de Kolpingvereniging ook interne aspecten
die hetzelfde doel dienden. Zo kunnen de verschillende fondsen die de vereniging al sinds het begin
van de twintigste eeuw onderhield eveneens gezien worden als belangrijke instrumenten voor
gemeenschapsvorming. Het ziekenfonds kwam voort uit een herziening van het voormalige “onderlinge
ondersteuningsfonds” in 1932. Deze gold voor alle leden van de vereniging: van ongehuwde gezellen
tot patroons. Leden die een wekelijkse contributie betaalden, waarvan de hoogte afhankelijk was van
de leeftijd waarop zij intraden, hadden bij ziekte of ongeval die het werken belette recht op een
uitkering. Naast het nakomen van de contributiebetalingen was lidmaatschap van de vereniging een
noodzakelijke voorwaarde om aanspraak te maken op een eventuele uitbetaling. 165 Hoewel er geen
stukken bewaard zijn van latere periode, of van het Weduwe- en Wezenfonds, is eenzelfde voorwaarde
aannemelijk.
Deze voordelen aan het lidmaatschap namen in toenemende mate af door de opbouw van de
verzorgingsstaat. 166 Met name in de jaren zestig werd deze verschuiving merkbaar in de vereniging. In
het jaarverslag van 1961-1962 wordt nog opgemerkt: ‘Alhoewel de werknemers tegenwoordig

‘Huurkazernes?’, De Gelderlander (30 november 1954), 2; vgl. ‘Bemoedigend en triest’, De Gelderlander (7
december 1954), 5.
162
Wolf, Op weg naar Talis, 65-66.
163
‘Bezwaren tegen plaats van nieuwe R.K. Kleuterschool. Kan een woningvereniging een kleuterschool
bouwen?’, De Gelderlander (21 april 1955), 2.
164
‘Kolpingwijk heeft beschikking over prachtige katholieke kleuterschool’, De Gelderlander (1 oktober 1956),
2.
165
RAN, Archief Kolping, inv. nr. 64, Stukken betreffende het Onderling Ondersteuningsfonds en het Onderling
Verzekeringsfonds der Katholieke Gezellenvereniging, 1932 – 1962.
166
Voor meer informatie over de invloed van de verzorgingsstaat op de religieuze gemeenschappen, zie: Schuyt
en Taverne, 1950: welvaart in zwart-wit; Kennedy, Nieuw Babylon in aanbouw; vgl. Joop Roebroek en Mirjam
Hertogh, De beschavende invloed des tijds: twee eeuwen sociale politiek, verzorgingsstaat en sociale zekerheid
in Nederland (Den Haag, 1998); Marcel Hoogenboom, Standenstrijd en zekerheid: een geschiedenis van oude
orde en sociale zorg in Nederland (Amsterdam, 2004).
161

37

verzekerd zijn krachtens de Ziektewet, zijn er toch nog verschillende voor wie een ziekenfonds een
uitkomst blijkt te zijn.’ In het eerstvolgende jaarverslag wordt daar echter aan toegevoegd dat het
hoofdzakelijk oudere leden zijn die nog gebruik maken van het fonds. Nog een jaar later is er al sprake
van veranderde sociale werkzaamheden als gevolg van ‘de gewijzigde omstandigheden’. Vervolgens
wordt het stil rondom de fondsen, tot ze uiteindelijk in het verenigingsjaar 1966-1967 opgeheven
werden; zij hadden geen betekenis meer de huidige maatschappij.167

De vorming tot goed katholiek
Voor de aanneming van een tachtigtal nieuwe leden op 17 mei 1958 verzamelde de vereniging zich in
de Sint-Jozefkerk (thans Titus Brandsma Gedachteniskerk). Tijdens het lof gaf praeses Holtus een
toespraak waarin de ideologische aard van de vereniging kernachtig werd weergegeven. Het dienen van
God komt hierbij op de eerste plaats. Centraal in dit streven staat de schepping, waarmee de
maatschappij en het algemeen welzijn bedoeld worden. Als ‘bekwame vaklieden, voorbeeldige
huisvaders en (…) sociaal-voelende burgers’ dienen de Kolpingszonen zich in te zetten voor een
‘gelukkige en welvarende samenleving’. 168 De vereniging schrijft zichzelf dus een opvoedende functie
toe, waarbij godsdienstige en maatschappelijke betrokkenheid voorop staan.
Er werden dan ook verschillende religieuze activiteiten georganiseerd. Zo vond er jaarlijks een
bedevaart naar de Lourdesgrot van Katwijk (aan de Maas) plaats. 169 Ook de kruiswegoefening was een
terugkerende activiteit binnen de vereniging. 170 Religie had ook een rol in alledaagse gebruiken binnen
de vereniging. Zo luidde de officiële groet van de vereniging lange tijd ‘God zegene ons Eerzame
Handwerk’ en na 1964 ‘God zegene ons Werk’, wat werd beantwoord met ‘God zegene het’. 171 Het
allerbelangrijkste godsdienstige ritueel binnen de vereniging was echter de Heilige mis. Iedere grote
viering van de vereniging ging gepaard met een mis, zoals de jubilea, jaarfeesten en de plechtige
aanneming van nieuwe leden. 172
Daarnaast werd er met regelmaat een mis verzorgd op zondagochtenden, waarna gezamenlijk
werd ontbeten. De frequentie van deze activiteit lag aan het begin van de jaren vijftig waarschijnlijk op
eens in de drie maanden, maar dit werd later in het decennium niet meer volledig in stand gehouden.
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Aan het begin van de jaren zestig werd dit in het kader van de bevordering van het vormingswerk weer
hervat en later zelfs een maandelijkse onderneming. In 1963 werd er zelfs een poging ondernomen om
toestemming van de bisschop te ontvangen voor de inrichting van een eigen kapel in het Kolpinghuis. 173
Op deze ochtenden vonden na het ontbijt ook gespreksgroepen plaats. Aanvullend werden van tijd tot
tijd praatavonden, cursussen en vormingsweekenden aangeboden. Op deze bijeenkomsten werden
zowel godsdienstige, wereldlijke als interne onderwerpen besproken. Het bestuur was wisselend
gestemd over de participatie aan deze activiteiten.174 Vanaf 1966 werden er ook excursies georganiseerd
die het maatschappelijk bewustzijn van de leden moest versterken. Zo bezochten de gezellen onder
andere het bureau van De Gelderlander, de Katholieke Universiteit Nijmegen en de papierfabriek in
Gennep. 175 Twee specifieke elementen die het Kolpingwerk al vanaf het begin in zich droeg, de
bevordering van de spaarzaamheid en de zelfwerkzaamheid, bleven evengoed in het
verenigingsprogramma behouden. 176
Om de belangstelling van de gezellen voor hun eigen religieuze en maatschappelijke
ontwikkeling aan te wakkeren, was er in de jaren zestig ook toenemend aandacht voor het
Kolpingsideaal al geheel. Hiertoe werden verschillende activiteiten opgezet, waaronder meerdere reizen
naar het centrale secretariaat in Keulen.177 Ook namen ze deel aan de internationale congressen die
werden gehouden. Ook op deze evenementen, waar duizenden Kolpingszonen samen kwamen, was de
Heilige mis een onmisbaar programmaonderdeel. Daarnaast stonden er discussiebijeenkomsten op het
programma die over relevante onderwerpen met thema’s rondom arbeid of huwelijk. 178 In 1967 vond
er ook een directe uitwisseling plaats met de zustervereniging in Münster, in de vorm van
verdiepingsweekenden. Hierin stond het doel van het Kolpingwerk in het licht van de moderne wereld
centraal. 179
De culturele ontwikkeling van de leden werd evenzeer in ere gehouden. Met name de
toneelvereniging Sint Genesius en het mannenkoor Adolf Kolping, beide al geruime tijd prominente
onderafdelingen van de Kolpingvereniging, verzorgden met onverminderd enthousiasme haar
uitvoeringen. Sint Genesius slaagde er ieder jaar in om meerdere uitvoeringen te bewerkstelligen, al
kon de frequentie hiervan wegens organisatorische problemen afwijken.180 Het koor was in 1948
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begonnen met een jaarlijks zangconcours, dat in 1950 de grootste zangwedstrijd van Nederland was en
sindsdien ook met regelmaat buitenlandse koren aantrok. 181 Dit concours heeft ten minste tot in 1960
plaatsgevonden. Het jaar daarna werd het concours vanwege organisatorische redenen uitgesteld en lijkt
vervolgens niet meer te zijn teruggekeerd. 182 Zelf wist Adolf Kolping ook enkele malen goede resultaten
te behalen tijdens zangwedstrijden. 183 Ook werden ze met regelmaat uitgenodigd door de Duitse
zusterverenigingen om aldaar optredens te verzorgen. 184 Beide onderafdelingen kampte echter met een
moeizame gang van zaken omtrent de ledenwerving. In de jaarverslagen worden de Kolpingszonen dan
ook meermaals aangemaand om deze afdelingen te versterken.185 Voor het mannenkoor bleven deze
oproepen zonder resultaat; zij zouden uiteindelijk fuseren met het mannenkoor Aurora. 186
De gezellen hoefde echter geen lid te zijn van Adolf Kolping of Sint Genesius om via de
Kolpingvereniging in aanraking te komen met cultuur. Het mannenkoor luisterde menige activiteit op
met hun gezang en ook Sint Genesius hield met regelmaat voorstellingen voor de Kolpingszonen. 187 In
1960 werd bovendien een vooroorlogse verenigingstraditie in ere hersteld: een culturele avond met
optredens van het koor, de toneelclub en de Canisius Harmonie, een voormalige onderafdeling van de
vereniging. 188 Ook stimuleerde de Kolpingvereniging het bezoeken van externe uitvoeringen op
cultureel vlak. Zo verkocht Sint Genesius kaarten voor uitvoeringen van andere toneelgezelschappen. 189
Vanaf 1966 konden leden ook coupons verkrijgen waarmee ze anderhalve gulden korting kregen op
tickets voor de schouwburg. De vereniging legde dit bedrag zelf toe. 190
Een laatste verenigingsaspect dat bijdroeg aan de vorming van de leden tot betrokken burgers,
waren de liefdadigheidsacties van het Kolpingwerk. Het voorbeeld van de Watersnoodramp is reeds de
revue gepasseerd, maar ook op kleinere schaal bestonden deze acties. Ieder jaar werden er in de
decembermaand geschenkpakketten verzameld aan de hand van giften van de leden van de
Kolpingvereniging en enkele ondernemers, zodat zieke Nijmegenaren met een laag inkomen ook een
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waardig kerstfeest konden vieren. Hiermee werden jaarlijks tussen de 150 en 300 gezinnen verblijd. 191
Ook voor de opvang van de Hongaarse vluchtelingen die na de Hongaarse Opstand in Nijmegen
arriveerde, werd de Kolpingvereniging bereid gevonden tot steun. Verschillende vertrekken van het
Kolpinghuis werden namelijk als tijdelijk verblijf ingericht. Zo bood de vereniging onderdak aan 21
Hongaren die in Nijmegen toevlucht hadden gezocht en verwelkomde hen tijdens de clubavonden. 192
Vanaf het einde van de jaren vijftig werd ook de ontwikkelingshulp in arme delen van de wereld
een steeds groter onderdeel van het Kolpingwerk. In september 1959 arriveerden een aantal Duitse
Kolpingszonen in Nederland voor een praktische opleiding ter voorbereiding van hun lekenmissie in
‘Nyasaland’ (thans Malawi). 193 In 1961, bij het aantreden van de nieuwe Generalpräses Heinrich
Fischer, werd de ontwikkelingshulp expliciet een pijler van het internationale Kolpingwerk. 194 De
vereniging schonk in de jaren daarop dan ook haar aandacht aan verschillende hulpacties. Ook bij de
Nijmeegse afdeling groeide de betrokkenheid bij deze vorm van liefdadigheid. Zo werd er in 1962 een
bal gehouden ter gelegenheid van de actie 10 x 10, waarmee geld werd ingezameld voor verschillende
ontwikkelingsgebieden in Afrika, India, Flores (Indonesië) en Nieuw-Guinea. De opbrengsten van de
Kolpingvereniging waren bestemd voor de oprichting van een zustervereniging in Bombay (India). 195
Vanaf 1963 volgde er verschillende acties voor de Oegandese regio Rukungiri.196 De vereniging werd
ook benaderd om de nieuwe Kolpingvereniging in Kitwe (Zambia) te adopteren. Dit lijkt uiteindelijk
niets plaatsgevonden te hebben, maar wel vond er een collecte plaats tijdens de maandelijks Heilige
mis. 197 De Nijmeegse afdeling lijkt zich ondanks de nieuwe koers van het internationale Kolpingwerk
toch voornamelijk te beperken tot losstaande acties.

Ontspanning in de eigen kring
Tot enkele maanden voor de Tweede Wereldoorlog stond in de statuten van de Nijmeegse
Kolpingvereniging vermeld als doel ‘de verdere ontwikkeling en ontspanning harer leden’. 198 Om
onduidelijke reden werd die ‘ontspanning’ in januari 1940 hieruit geschrapt. 199 Mogelijkerwijs poogde
‘K.G.V. zorgt met Kerstmis voor minvermogende Zieken’, De Gelderlander (16 december 1954), 2;
‘Kerstactie van de Kath. Gezellen’, De Gelderlander (27 december 1956), 2; RAN, Archief Kolping, inv. nr. 3-4
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het bestuur met deze wijziging de nadruk op de geestelijke aspecten van de vereniging te vergroten,
maar tegelijkertijd lijken er in de praktijk geen consequenties te zijn geweest voor de informele
bezigheden. Ook na de oorlog bleef het verlenen van ontspanning aan de leden van de vereniging een
groot deel van de activiteiten uitmaken. De oprichting van de reisvereniging en de carnavalsvereniging
Het Gebersten Kruukske geeft hier bijvoorbeeld al blijk van. Maar ook andere onderafdelingen, de
wekelijkse clubavonden, excursies en dansavonden onderstrepen hoe zeer de Kolpingszonen hun
ontspanning zochten in de activiteiten van de vereniging.
Voor alle leden was het Kolpinghuis op de doordeweekse avonden geopend als huiskamer van
de vereniging. Ter ontspanning werden hier een televisie en radio aangeboden, maar ook was er de
gelegenheid om te lezen, kaarten, biljarten en tafeltennissen. Daarnaast was er een bar waar de leden
consumpties konden halen. 200 Het verenigingsbestuur hechtte groot belang aan de eigentijdsheid van
deze huiskamer. Zo werden er regelmatig vernieuwingen doorgevoerd om de sfeer te bevorderen en
werd er gezocht naar verbeteringen die een bezoek aantrekkelijker zouden maken, zoals de openstelling
van het terras. 201 Om de leden nog meer van dienst te zijn, werd vanaf 1963 ook de mogelijkheid
geboden om de ruimte te gebruiken voor privéfeestjes. De consumpties werden daarbij tegen een lage
prijs verkocht. 202 Daarentegen werden er ook beperkingen gesteld aan de bezigheden van de gezellen
op deze avonden. Zo vormde het kaarten in de tweede helft van de jaren zestig wederom een punt van
aandacht, toen het bestuur in de gaten kreeg dat er om drank of geld werd gespeeld. 203
Een andere vorm van ontspanning die op alle leden was gericht, waren de reizen. De
reisvereniging organiseerde ieder jaar een vakantietrip in juli. Aanvankelijk vonden de reizen binnen
het eigen land plaats, maar in 1955 werd er voor het eerst een bezoek gemaakt aan het buitenland. 204
Niet alleen de Kolpingszonen konden er van profiteren, maar ook hun huisgenoten en later zelfs
vrienden en kennissen. 205 Het werd de geïnteresseerden bovendien extra makkelijk gemaakt door een
spaarsysteem dat door de vereniging werd aangeboden. Hierdoor konden leden het hele jaar hun
vakantiegeld bij elkaar sparen. 206 Het animo voor de reizen lijkt aanzienlijk te zijn geweest. Zo werd in
1952 een recordaantal van 275 deelnemers meegenomen. 207 In 1961 werd de reis daarentegen afgelast
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vanwege een tekort aan inschrijvingen, ondanks dat de bestemming ‘op veler verzoek’ was
uitgekozen. 208
Ook kende de vereniging verschillende bijzondere avonden die jaarlijks of in een andere
regelmaat plaatsvonden. Een van de oudste tradities, die bovendien vrijwel onveranderd bleef, was de
jaarlijkse Sint-Nicolaasviering voor de kinderen, broertjes en zusjes van de leden. 209 In de jaren zestig
probeerde het bestuur nieuwe manieren te vinden om naast de clubavonden meer bijeenkomsten te
organiseren voor de leden, waarbij opgeroepen werd tot initiatief vanuit de leden. Hier lijkt echter
mondjesmaat op gereageerd te zijn. 210 Een van de nieuwigheden was de kerstavond die in 1963 voor
het eerst en ogenschijnlijk het jaar daarop voor het laatst werd georganiseerd. Hier traden zowel Sint
Genesius als het mannenkoor Adolf Kolping op. In het tweede jaar vond daarnaast ook een voorlezing
van het kerstevangelie en de opvoering van een kerststuk door een groep leden van Jong Kolping
plaats. 211 Ook de bingoavonden, enkele malen gecombineerd met een disco ter afsluiting, lijken populair
te zijn geweest onder de leden. 212 Steeds meer werd het accent echter verlegd naar muziek- en
dansavonden. 213
Verschillende onderafdelingen waren specifiek gericht op ontspanning voor de leden van de
Kolpingvereniging, met name in het kader van sport en spel. Verschillende afdelingen waren geen lang
of continu leven beschoren, zoals het geval was wat betreft wandelen en biljarten. 214 De
voetbalvereniging en tafeltennisclub vormden daarentegen een constante factor. Zoals in het eerste
hoofdstuk is laten zien, hadden beide afdelingen kort na de oorlog hun activiteiten weer opgepakt. Zij
hebben deze bovendien onafgebroken doorgezet sindsdien. De voetbalvereniging wist voor een korte
tijd de destijds de regionale klasse van de KNVB te ontstijgen, maar bleek in 1950 alweer op haar
retour. Het tij lijkt tot aan het einde van de jaren zestig niet te zijn gekeerd. In 1960 had de club
bovendien twee hele elftallen in omvang verloren. 215 De tafeltennisvereniging lijkt een omgekeerde
koers te hebben gevolgd. Pas in het seizoen 1948-1949 duiken zij op in de competitie-uitslagen, maar
zij weten al in 1952 te promoveren. Zij zitten dan op vier teams, wat tot aan het begin van de jaren
zestig constant blijft. Vervolgens is er vindt er zelfs een behoorlijke groei plaats naar negen teams in
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1964 en tien teams in 1965. 216 Toch lijkt het dat de leden hun sportvertier ook elders opzoeken: in de
jaarvergadering van 1963 maant het bestuur hen immers aan om zich ‘voor sport of anderszins’ te
wenden naar de eigen onderafdelingen. 217
Het Gebersten Kruukske, de carnavalsvereniging, wist zich snel te ontpoppen als bekende
speler in het Nijmeegse carnavalsleven en kende vervolgens een vrij stabiele koers. Aanvankelijk was
het gemaskerde bal de enige jaarlijkse activiteit, maar geleidelijk aan werd er steeds meer
georganiseerd. Vanaf 1955 hield de vereniging bijvoorbeeld voor het eerst een zittingsavond. Daarnaast
werden er ook stappen gezet voor de opbouw van een jeugdcarnaval, zoals de samenstelling van een
jeugdraad in 1958. Later volgde een jongerenraad, een dansgarde en een muziekduo. 218 Dat het
Kolpingwerk ook door de carnavalsvereniging niet uit het oog verloren werd, blijkt onder meer uit de
liederen die speciaal voor de afdeling werden geschreven en waarin expliciet werd verwezen naar de
hoofdafdeling en haar context. 219 Daarnaast werd er aan het einde van de jaren zestig of begin van de
jaren zeventig nog contact gelegd met de carnavalsvereniging van de Kolpingszonen uit Siegburg (nabij
Bonn). 220
Een bijzondere positie binnen de Kolpingvereniging werd ingenomen door Jong Kolping. Zij
stonden onder geestelijke leiding van de vice-praeses, bijgestaan door broeders uit het jezuïetenklooster
Berchmanianum en later het Mariëndaal. In 1952 was het ledenaantal hiervan doorgegroeid tot ongeveer
225. Al deze jongens werden verdeeld over verschillende avonden in de week ontvangen in het
Kolpinghuis en aldaar geamuseerd met film, toneel en spel.221 De stijgende lijn werd echter niet
volgehouden. In 1960 was het ledenaantal teruggelopen tot 180 en in 1965 waren er nog maar zestig
leden over. Tegelijkertijd bleek het in toenemende mate een opgave om voldoende leiders te vinden.
De bijeenkomsten, uitstapjes en zomerreisjes bleven echter onverminderd doorgaan, totdat de afdeling
in 1967 voor onbepaalde tijd werd stopgezet. 222 Na de reorganisatie van de vereniging aan het einde van
de jaren zestig, lijkt Jong Kolping niet meer in zijn oude glorie te zijn hersteld.
Naast de clubs van Jong Kolping, opende de vereniging zich ook met regelmaat op de zondag
voor de Nijmeegse jeugd. Ten minste sinds 1949 werden er op deze middagen films vertoond die ook
voor niet-leden toegankelijk was. Deze voorstellingen bleken een groot succes. De opkomst werd zelfs
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zo groot, dat de kinderen voor en na de film een gevaar vormde voor het verkeer rondom het
Kolpinghuis. Dit werd met de renovatie van het gebouw opgelost door de creatie van een pleintje.
Tegelijkertijd kwam er een strengere controle op de entree: kinderen onder de acht en boven de veertien
werden niet meer toegelaten. 223 Ondanks dit succes, lijkt er relatief weinig aandacht geschonken te
worden aan deze voorstellingen. De ideologie die hier voor de oorlog achter had gestoken, het
beschermen van de katholieke jeugd tegen onwenselijke invloeden, lijkt dan ook minder expliciet van
belang te zijn geworden. Zo wordt als reden voor het verlagen van de maximumleeftijd naar veertien,
de aanwezigheid van voldoende aanbod in de normale bioscopen genoemd. Er wordt niet actief gezocht
naar een ‘katholieke’ vervanger. 224
Dat het bestuur de katholieke waarden nog wel voor ogen had, blijkt uit de ontwikkelingen
rondom de dansavonden in het Kolpinghuis. Op zondagen werd er naast een danscursus ook een
dansavond georganiseerd, die aanvankelijk alleen toegankelijk was voor de eigen leden.225 Omstreeks
1960 werd deze avond echter ook opengesteld voor andere katholieke jongeren. Het doel was om ‘enige
uren van gepast vermaak te verschaffen’, maar het bestuur had hiermee meer voor ogen. 226 Zij wilde uit
de vaste gasten een kerngroep creëren die uiteindelijk ook andere bijeenkomsten met culturele strekking
zou organiseren, zoals dansavonden en lezingen. 227 Hoewel deze kerngroep daadwerkelijk van de grond
kwam, kreeg het bestuur tegelijkertijd steeds meer kopzorgen over het verloop van de dansavonden
zelf. Er was namelijk regelmatig last van overlast en andere incidenten. 228 Om meer grip te krijgen op
de bezoekers werden kaarten in gebruik genomen, die ook geldig waren bij andere katholieke
dansgelegenheden. Het bestuur bleef echter nog lange tijd worstelen met de problemen die rondom de
dansavonden ontstonden. 229
De samenwerking met deze andere gelegenheden werden sinds 1963 steeds uitvoeriger. Acht
dansavonden in Nijmegen zouden als katholieke ‘instuiven’ hun krachten bundelen. Later zouden ook
andere activiteiten, zoals filmvoorstellingen en schouwburgbezoeken plaatsvinden. Bij de
Kolpingvereniging werden zelfs gespreksgroepen en Eucharistievieringen speciaal voor de
instuifbezoekers gehouden. Hoewel dit initiatief werd toegeschreven aan de geestelijken, lijkt in ieder
geval bij de Kolpingvereniging ook veel initiatief vanuit de eigen leden te komen. Het idee was
bovendien niet afkomstig van hogere instanties; de samenwerking was zelfs uniek voor Nederland. 230
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De organisaties bleven autonoom, maar richtte een commissie in als overlegorgaan. Later werden ze
echter gesaneerd tot een sectie van de Stichting Nijmeegse Jeugdraad, waarbij het predicaat ‘katholiek’
officieel wegviel. 231 De organisaties bleven echter (hoofdzakelijk katholiek), maar er was veel aandacht
voor de wens van de jongeren. Al bleef het bezoek soms achter bij de experimenten met nieuwe
invullingen, wat verschillende instuiven de kop kostte. 232 Bij de Kolpingvereniging werd hoofdzakelijk
aan de oude koers vastgehouden, met succes. Wel ontwikkelde de muziekprogrammering mee met de
smaak van de jongeren. Zo was er met regelmaat beatmuziek op het podium te vinden, ondanks
bezwaren vanuit het bestuur. 233
Op deze manier wisten verschillende instuiforganisaties de jongeren tussen de 17 en 25 jaar
betrokken te houden. Zo legde de heer Van Benthum, die namens de Kolpingvereniging in het
overlegorgaan zat, aan De Gelderlander uit: ‘Je kunt van de jongelui eigenlijk niet verwachten dat ze
meeleven met hun parochiegemeenschap. In gespreksgroepen is vastgesteld dat ze zich bij zo’n
onderlinge viering veel meer als één gemeenschap beschouwen.’ 234 Deze jongeren werden daarentegen
niet als eenvormige groep behandeld. In hetzelfde artikel benadrukt Van Benthum hoe zich in elke
instuif groepen formeren op basis van intelligentie en interesses. Daarnaast worden ook interregionale
verschillen benadrukt. Zo wordt het voorbeeld gegeven van de dichtersavonden van Simon Vinkenoog
in Amsterdam; de Nijmeegse jeugd zou ‘van hem en zijn marihuana [niets] moeten hebben’.235 De
uitsmijter van het artikel, een uitspraak van de secretaris-penningmeester van het overlegorgaan, is
veelzeggend: ‘(…) de jeugd is niet rot. Mijn ervaring is dat het stuk voor stuk prettige en goedwillende
lui zijn. Je moet hen alleen zichzelf laten zijn.” 236
De Kolpingvereniging was in de onderzochte periode nog op veel fronten actief. Daarmee droeg zij bij
aan de katholieke gemeenschap in zware en in lichte zin. Instituten zoals de Dr. Poelsschool en de
woningbouwvereniging Kolping zouden als verzuilde organisaties gezien kunnen worden. Gedurende
de hele jaren zestig werd het uitsluitend katholieke karakter daarvan behouden. In de jaren zestig werd
de invloed van de Kolpingvereniging op deze instellingen echter steeds kleiner, vanwege verdere
professionalisering. Dat betekende echter nog niet het einde voor de katholieke signatuur. Bijvoorbeeld
bij de woningbouwvereniging: ondanks dat de voorwaarden van het lidmaatschap werden versoepeld,
bleef het lidmaatschap van een katholieke vereniging voorlopig nog behouden. De fondsen die binnen
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de vereniging bestonden, dienden eenzelfde doel als de school en woningbouw. Zij konden door de
opkomst van de verzorgingsstaat hun relevantie echter niet behouden.
De religieuze bezigheden van de vereniging lijken aan het einde van de jaren vijftig
langzaamaan te zijn verslapt, maar worden vervolgens een nieuwe impuls gegeven. Zo komt de Heilige
mis aanvankelijk weer als driemaandelijks en later zelfs als maandelijkse activiteit op de agenda te
staan. De mis heeft daarentegen bij officiële vieringen onafgebroken een centrale rol gespeeld. De
Kolpingsideologie is ook voortdurend gepropagandeerd door de vereniging. Aan het begin van de jaren
zestig lijkt er echter verminderde interesse aanwezig te zijn onder de leden. De vereniging besluit hierop
om niet alleen verschillende activiteiten en reizen te organiseren die het nut van de vormingsidealen
moeten onderstrepen, maar zetten zelfs de stap om ongemotiveerde leden uit te schrijven. Ook de
culturele vorming lijkt, afgaande op de problemen met de ledenwerving voor het mannenkoor en de
toneelvereniging, op minder enthousiasme te mogen rekenen. Desondanks geeft de Kolpingvereniging
hierin niet toe. Zowel Sint Genesius als Adolf Kolping krijgen altijd een plek op het podium tijdens
algemene bijeenkomsten. Daarnaast worden er ook nieuwe initiatieven ingevoerd, zoals de
kortingcoupons voor de schouwburg.
Op het gebied van ontspanning bleef de vereniging zich eveneens ontwikkelen. Het
verenigingsbestuur hechtte veel waarde aan input vanuit de leden, maar konden ook de grenzen
aangeven. Zo werden de leden verzocht hun sportvertier in de eigen onderafdelingen te zoeken. En de
dansavonden die door de vereniging georganiseerd werden, bleven alleen toegankelijk voor katholieke
jongeren. Tegelijkertijd werd er bij de filmvoorstellingen echter ook een groep jongeren losgelaten.
Over het algemeen zijn er verschillende koersen te ontwaren. Zo lijkt het voor verschillende afdelingen
in toenemende mate een opgave om het hoofd boven water te houden, zoals het geval was bij Jong
Kolping, de reizen en opvallend genoeg ook de voetbalclub. De clubavonden, filmvoorstellingen en
carnavalsvereniging vormden daarentegen een vrij stabiele factor. Een stijgende lijn is ten slotte te
ontwaren bij de tafeltennisclub en de dansavonden.
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Conclusies
In deze scriptie heeft de Nijmeegse Kolpingvereniging als casus gediend voor een beschouwing van de
religieuze transformaties in de periode van 1948 tot 1973. Centraal stond de vraag welke strategie de
vereniging heeft gehandhaafd om het hoofd boven water te houden. Het dominante beeld van de periode
impliceert immers een teloorgang van de maatschappelijke zuilen of zware gemeenschappen, waaruit
de Nederlandse samenleving in de decennia daarvoor was opgebouwd. Door de Kolpingvereniging als
casus te hanteren, wordt aangesloten bij het onderzoek naar de katholieke gemeenschap in de ‘lange
jaren zestig’. Daarnaast is hiermee een relatief onderbelichte sociale groep, namelijk de ambachtslieden
ofwel

handwerkers,

betrokken

bij

de

bestaande

historiografie.

Bovendien

bewoog

de

Kolpingvereniging zich op het snijvlak van de regionale, nationale en internationale (katholieke)
gemeenschap. Hierdoor is er gepoogd om de Nederlandse geschiedenis enerzijds te regionaliseren en
anderzijds te nationaliseren.
De Nijmeegse Kolpingvereniging heeft sinds 1880 voortdurend een rol gespeeld in het publieke
leven ter stede. Hoewel het een geschiedenis van successen en tegenslagen betreft, heeft de vereniging
zonder twijfel haar sporen weten achter te laten. In het eerste hoofdstuk wordt beschreven hoe deze
beweging aanvankelijk in het Duitse Rijnland was ontstaan als reactie op de maatschappelijke
veranderingen die de moderniteit met zich meebracht. Het ambacht kwam door de verregaande
mechanisering in gevaar. Om de vervreemding van deze sociale groep tegen te gaan, poogde de pater
Adolf Kolping deze jonge handwerkgezellen in een netwerk van katholieke verenigingen te
organiseren. Binnen deze organisaties moesten zij gevormd worden tot bekwame vakmensen, maar ook
tot goede huisvaders, katholieken en betrokken burgers.
In Nederland volgde de eerste verenigingen in Bergen op Zoom en Amsterdam. Het was de
Amsterdamse praeses H.C.J.M. Van Nispen tot Sevenaer die de Kolpingsideologie doorontwikkelde tot
wat zij uiteindelijk in Nederland zou uitdragen. Daarin bleven de ideeën van pater Kolping bewaard,
maar werden wel nieuwe elementen toegevoegd. De belangrijkste vernieuwing was het streven om in
de vereniging niet alleen de gezellen, maar ook de zelfstandige werkers en werkgevers samen te
brengen. Van Nispen poogde hiermee een verzoening tussen de verschillende standen te
bewerkstelligen. Dit zou niet alleen de onderlinge verhoudingen verbeteren, maar bood de gezellen ook
voorbeeldfiguren. De grondbeginselen die in Amsterdam werden uitgewerkt, zouden ook voor de
Nijmeegse vereniging de ideologische fundamenten vormen.
Zoals Dankers in zijn proefschrift heeft laten zien, onderging de vereniging in het bisdom
Haarlem een aanzienlijke metamorfose, terwijl in andere delen van het land het Kolpingwerk opging in
de organisatie De Jonge Werkman. In Nijmegen lijkt echter vastgehouden te zijn aan de oorspronkelijke
koers en werd een fusie vermeden omdat de doelgroep niet alleen jongeren betrof. Voor de oorlog had
het Kolpingwerk zich hierom juist in Nijmegen als een voorname speler in het publieke leven laten
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gelden. De vereniging ontplooide activiteiten op allerlei gebieden, zoals onderwijs, sport en cultuur.
Tegelijkertijd bood zij haar leden zowel ontspanning als religieuze en maatschappelijke vorming.
Terwijl de Tweede Wereldoorlog een harde klap had uitgedeeld aan de vereniging, werd er vlak
na de oorlog alweer flink aan de weg werd getimmerd om de katholieke gemeenschap ter stede meer
voeten in de aarde te geven. De ambachtsschool Dr. Poels en de woningbouwvereniging Kolping zijn
in dit licht als belangrijke mijlpalen te beschouwen. Deze instituties sloten aan bij zowel algemene
problematiek in Nijmegen, respectievelijk het aanbod in onderwijs en de woningnood, als bij de
Kolpingsideologie waarin het vakmanschap en het gezin een centrale rol speelden. Anderzijds vormden
ze ook een belangrijke basis voor de relevantie van de Kolpingvereniging. De jongens die zich op de
Dr. Poelsschool tot ambachtslieden lieten opleiden, vormden de primaire doelgroep. Daarnaast was
lidmaatschap van de vereniging een manier om in aanmerking te komen voor de woningen van Kolping.
De jaren vijftig en zestig vormden ook voor de Kolpingvereniging een roerige periode; zij was
onderhevig aan veranderingen die op verschillende niveaus plaatsvonden. Zoals het tweede hoofdstuk
beschrijft, was de vereniging zich bewust van het snijvlak waarop zij zich bevond. Hierom kan zij niet
simpelweg gezien worden als voorbeeld van een katholieke instelling in het verzuilde Nederland, maar
moet zij op regionaal, nationaal en internationaal niveau worden begrepen. Tegelijkertijd speelt ook de
sociale dimensie, de maatschappelijke positie van de handwerkers, een rol. Hoewel de vereniging de
accenten op de gemeenschappen waaraan zij refereert afstemt op de gelegenheid, lijkt geen van deze
dimensies haar belang voor de vereniging te zijn verloren in de onderzoeksperiode. Of andersom: de
vereniging heeft geen van deze verbanden in de loop der tijd verloochent. Enkel de internationale
relaties hebben na de oorlog een periode van herstel moeten doormaken, met name omdat de
belangrijkste contacten zich in het land van de voormalige bezetter bevonden.
Ook de doelgroep en structuur van de vereniging blijven lange tijd onveranderd. De primaire
doelgroep van de vereniging was de katholieke ambachtsgezel vanaf 17 jaar. Zij vormden dan ook de
belangrijkste hoofdafdeling van de vereniging. Daarnaast werden ook jeugdigen die een
ambachtsopleiding volgden georganiseerd in de afdeling Jong Kolping. Gezellen die zich zelfstandig
vestigde of in het huwelijk traden, kwamen in de afdeling Oud Kolping. Ten slotte was er een afdeling
voor werkgevers, de Patroons. Deze indeling bleef tot het einde van de jaren zestig onveranderd. Wel
bleken de afdelingen niet allemaal even succesvol. Zo maakte Jong Kolping een goede start na de oorlog
en bleef de afdeling vrij stabiel in de jaren vijftig, maar brokkelde zij in hoog tempo af aan het begin
van de jaren zestig. Oud Kolping kende evengoed een neerwaartse trend, maar lijkt over het algemeen
veel stabieler te zijn geweest. De afdeling Patroons is daarentegen na de oorlog überhaupt niet meer
van de grond gekomen.
Aan het einde van de jaren zestig vond er vanwege interne kritiek een reorganisatie plaats. De
precieze gevolgen worden uit het bronmateriaal niet duidelijk, maar enkele belangrijke veranderingen
zijn wel bekend. De positie van de pater aan het hoofd van de vereniging, de praeses, bleef gehandhaafd.
Wel werd het bestuur vereenvoudigd: waar voorheen een Raad van Bijstand, Hoofdbestuur,
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Gezellenbestuur en bestuur van Oud Kolping naast elkaar bestonden, kwam er nu één bestuur waarin
de verschillende groepen vertegenwoordigd waren. De belangrijkste ontwikkeling heeft echter
plaatsgevonden aangaande de doelgroep. Vanaf 1968 konden immers ook vrouwen zich officieel
aansluiten bij de Kolpingvereniging. Hiermee kan echter niet direct gesproken worden van een
afbrokkeling van de religieuze gemeenschap. Ondanks een kort experiment met protestante leden aan
het begin van de jaren zestig, werd de uitsluitend katholieke signatuur voorlopig in stand gehouden.
Ook een verschuiving van het ‘religieuze regime’, zoals Van Dam en Van Trigt suggereren, lijkt hierin
dan ook niet te ontwaren.
De ontwikkeling van de daadwerkelijke bezigheden van de vereniging werd in het derde
hoofdstuk uiteengezet. Een belangrijke conclusie was dat de Kolpingvereniging direct na de oorlog
belangrijke stappen zette om de organisatie van de Nijmeegse katholieken verder uit te bouwen. Zij
richtte in samenwerking met de KAB een katholieke ambachtsschool (LTS) en woningbouwvereniging
op. Hiermee droegen zij bij aan de verdere verzuiling ofwel het in stand houden van de ‘zware
gemeenschap’ der katholieken. Voor beide instituten geldt dat de invloed van de Kolpingvereniging in
zijn handelen minimaliseerde, maar in de bredere context valt er geen openbreking van de gemeenschap
te herkennen. De Dr. Poelsschool bleef van katholieke signatuur en voor een inschrijving bij de
woningbouwvereniging was vooralsnog een lidmaatschap bij een katholieke organisatie verplicht. Een
verenigingsaspect dat de nieuwe tijd niet wist te doorstaan, waren de onderlinge ondersteuningsfondsen.
Door de opkomst van de verzorgingsstaat, werden deze simpelweg overbodig. Op dit vlak vond dus
wel een afbreuk aan de gemeenschap plaats, in lijn met de theorie van Thurlings.
In het kader van de ontzuiling zou te verwachten zijn dat het religieuze karakter van de
vereniging verder op de achtergrond zou geraken. Het tegenovergestelde is het geval. Toen aan het
begin van de jaren zestig een afname in de begeestering voor het Kolpingsideaal werd waargenomen
door het bestuur, reageerden zij door de godsdienstige aspecten te intensiveren. Leden die zich daarin
niet konden vinden, mochten vertrekken. Er is helaas geen inzicht in de ledenaantallen, maar een
werkelijke leegloop valt niet te ontdekken. Natuurlijk omvat de Kolpingvereniging slechts een klein
deel van de katholieke bevolking van Nijmegen, maar haar handelswijze is veelzeggend. Een andere
ontwikkeling op dit gebied betreft het internationale Kolpingswerk. In de jaren zestig wordt de basis
gelegd voor de richting die deze beweging zou inslaan: de ontwikkelingshulp. Nijmegen volgde deze
trend echter in voorzichtige tred; de nadruk bleef liggen op de vorming van haar eigen leden.
Dat de strategie van de Kolpingvereniging zich echter niet eenduidig laat vatten, blijkt uit de
omgang met de verschillende ontspanningsgelegenheden die de vereniging bood. Zo blijkt uit de
organisatie van de dansavonden dat de wens van de jonge bezoekers sterk meespeelde bij de
beslissingen die het hoofdbestuur maakte. Een wens die volgens de organisatoren overigens afweek van
de dominante jeugdcultuur in bijvoorbeeld Amsterdam. Daarnaast blijkt ook hier dat het uitsluitend
katholieke karakter werd vastgehouden. Deze nadruk op de eigen gemeenschap blijkt onder meer uit de
aanmaningen naar de leden om hun vertier te zoeken bij de eigen onderafdelingen. Anderzijds werden
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er ook pragmatische beslissingen genomen. Zo werd vanwege problemen met de drukke opkomsten bij
de zondagse filmvoorstellingen besloten om kinderen ouder dan veertien niet meer toe te laten en
daarmee deels uit de eigen invloedssfeer te onttrekken.
De strategie die de Kolpingvereniging in de lange jaren zestig voerde is dan ook ambivalent te
noemen. Terwijl er op veel fronten pragmatisch gehandeld werd, bleef de vereniging vasthouden aan
haar uitsluitend katholieke signatuur. Iets wat ook expliciet werd benadrukt in zowel haar reglement als
activiteiten. Daarmee is de vereniging een apart geval in het licht van de historiografie over de
Nederlandse samenleving in deze periode. Dit kan slechts deels worden toegeschreven aan het regionale
of juist internationale karakter van de vereniging. De casus van deze scriptie lijkt dan ook niet aan te
sluiten bij het beeld van de ontzuiling, noch lijkt de overgang van een ‘zware’ naar een ‘lichte
gemeenschap’ hier op te gaan. Ten slotte is ook een verschuiving in ‘religieuze regimes’ niet te
ontwaren in de veranderingen die hier zijn laten zien.
Deze scriptie vertelt natuurlijk niet het hele verhaal. Om een duidelijker beeld te scheppen van
hoe de vereniging past binnen de verschillende interpretaties die aanwezig zijn in de historiografie,
dienen ook de jaren zeventig en tachtig onderzocht te worden. Doordat het bronmateriaal
fragmentarisch was, kunnen bovendien waardevolle aspecten over het hoofd gezien zijn. Zo konden er
bijvoorbeeld onvoldoende statistieken achterhaald worden, die inzicht zouden verschaffen in de
ledenaantallen, gemiddelde leeftijden en actieve betrokkenheid van de leden. Daarnaast hebben de
gebruikte bronnen, hoofdzakelijk interne stukken en een katholiekgezinde krant, de resultaten van dit
onderzoek een eenzijdig karakter gegeven. Relevante externe visies zijn moeilijk te achterhalen. Een
aanvullend onderzoek dat een deel van deze hiaten zou kunnen wegnemen, zou zich dan ook moeten
baseren op oral history. Met name aangaande de jaren vijftig zou dit onderzoek dan wel binnen
aanzienlijke tijd plaats moeten vinden, voordat de ervaringen van tijdgenoten verloren gaan.
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