
R.K. Werkliedenvereniging St. Jozef Vollenhove 
 
Begin 1940 meende de zeereerwaarde heer pastoor W.T.H. Poodt dat de tijd voor de 
parochie Vollenhove gekomen was om over te gaan tot de oprichting van een plaatselijke 
afdeling der R.K. werkliedenvereniging. Bestonden de Rooms-Katholieken hier voor de 
droogmaking van de Zuiderzee hoofdzakelijk uit vissers, dus kleine zelfstandigen met hun 
knechten, naarmate de drooglegging vorderde verminderde hun aantal. De Vollenhovense 
vissersvloot minderde. Leden van de R.K. bevolking zochten elders in ons land een bestaan. 
Zij gingen naar Borne in Twente, naar Wormerveer, werden rechts en links geplaatst bij de 
Nederlandse spoorwegen. 
Degenen die hier bleven kwamen langzamerhand bij de Zuiderzeewerken. 
In 1918 was hier naast de bestaande drankbestrijdingvereniging ″Sobriëtas″  
 
(= gematigdheid, zie http://www.sobrietas.nl en http://www.iisg.nl/archives/en/files/s/10769429.php )  
 
met hare afdeling voor mannen (Sobriëtas) voor vrouwen de Mariaverenigingen, voor 
kinderen de H. Annavereniging, een R.K. Zeevissersvereniging St. Petrus opgericht alsmede 
een vissersgezellenvereniging St. Marcus. De St. Petrusvereniging sloot zich aan bij de R.K. 
Middenstandsvereniging ″De Hanze″. De gezellenvereniging St. Marcus en de 
werknemersvereniging vergaderde steeds meer met St. Petrus, als werknemers sloten zij 
zich nimmer aan bij de werknemersorganisatie de R.K. Werkliedenvereniging, wat gelet op 
de goede verstandhouding met hun schippers hier geen zin gehad zou hebben. Beiden, een 
schipper en knecht, deelden beiden broederlijk hun schaarse verdiensten. 
De Sint Petrus vereniging stichtte een bescheiden coöperatie en organiseerde een 
coöperatieve vispakkerij en visverkoop. Weldra kwam deze laatste als zelfstandige afdeling, 
gescheiden van maar onder de St. Petrus te staan - wat organisatorisch juist was.  
Het verenigings- en maatschappelijke leven van de katholieke bevolking van Vollenhove was 
zoals op vele plaatsen elders begonnen met de drankbestrijding.  Zij heeft ook in de parochie 
van Vollenhove zeer actief en verdienstelijk gewerkt, zij heeft met succes de grote 
volkskanker van het drankmisbruik bestreden. 
Het drankmisbruik wat tot gevolg had een verruwing van de volkszeden, ja niet zelden de 
ondergang en verpaupering van menig huisgezin. Doch de drankbestrijding heeft ook de 
grondslag gelegd voor verder verenigingsleven en maatschappelijk werk. Zij gaf 
ontwikkelingsavonden, zij richtte toneel- en zangverenigingen op. Zij organiseerde St. 
Nicolaas- , Kerst- en andere parochieavonden. 
Zo heeft ook hier in de kleine afgelegen en zeer bescheiden parochie Vollenhove de 
drankbestrijding door haar zegenrijke arbeid naast het vele goede dat zij tot stand mocht 
brengen, de katholieken op weg gebracht tot andere verenigingsarbeid. Met name de St. 
Petrusvereniging. 
De Sint Petrusvereniging heeft van 1918-1926 een actief verenigingsleven gevoerd. 
Bijzonder vermeldenswaard is dat de ledenvergaderingen altijd bijna voltallig bezocht waren 
- dat het patroonsfeest elk jaar, we kunnen zeggen met de bescheiden middelen die haar ten 
dienste stond, luisterrijk werd gevierd. 
Begonnen werd dan met een algemene H. Communie der leden, daarna volgde een 
gemeenschappelijk ontbijt in Gerardus, terwijl er ‘s avonds een feestvergadering was, 
waarop een priester kwam spreken, terwijl in het tweede gedeelte een komiek of klein 
gezelschap optrad. Vermelden wij ook nog dat door het opkomende verenigingsleven hier na 
de eerste wereldoorlog in die tijd met middelen door de parochianen zelf bijeengebracht, het 
R K verenigingslokaal  St. Gerardus tot stand kwam.  
Ook werd door de St. Petrusvereniging en Sobriëtas steeds veel werk gemaakt van het 
kerstfeest. 
Een commissie voor het kerstfeest ging huis aan huis rond om daarvoor gelden in te 
zamelen. 
In latere jaren werd dit kerstfeest veranderd in een Sint Nicolaasfeest. Een mooi werk van 
christelijke naastenliefde en offerbereidheid, van zich geheel inzetten voor zijn evenmens, 



die in levensgevaar verkeerde, werd door de Sint Petrusvereniging georganiseerd n.l. de 
reddingsboot en ijsvlet. 
In 1940 werd deze zaak geliquideerd omdat er geen zee meer was en derhalve geen 
schipbreukelingen te redden  meer vielen. 
Vanaf 1924 begon de actie van de Sint Petrus voor de vissers en vissersknechten, die door 
de steeds verder voortschrijdende drooglegging naar werk en ander beroep dan hun oude 
voorvaderlijke vissermanberoep moesten gaan zoeken, voor de belanghebbenden dus bij de 
Zuiderzeesteunwet. 
Het getij ging verlopen voor Vollenhove. Het aloude eerzame en vrije vissersberoep, zovele 
eeuwen hier beoefend, het vrije vissermanberoep dat weliswaar nooit weelde had gekend 
maar toch steeds tevreden en gelukkige mensen had voortgebracht, gezonde mensen en 
gezonde gezinnen met godsdienstzin en godsvertrouwen in Gods vrije natuur, zwalkend over 
de eindeloze watervlakten in hun kleine schip voelden en begrepen zij dat zij steeds 
onafhankelijk waren van hun Heer en Schepper. 
Dat mooie aloude vrije vissersvolk ging verdwijnen om in een ander beroep of bestaan  toch 
weer verder te leven. Wat zou hun toekomst zijn? Hoe zou de omscholing verlopen? Uit het 
verhandelde op de vergadering van Sint Petrus lezen we een zich gelaten neerleggen bij het 
nu eenmaal onvermijdelijke, maar ook een bange zorg voor de toekomst, want de visserman 
die wist dat zijn beroep ging verdwijnen met de drooglegging ging een hem onbekende 
toekomst te gemoed. Reikhalzend werd uitgezien wat de toekomst hem brengen zou. 
 
In het jaarverslag van 1921 schrijft de secretaris wijlen Willem de Boer die de analen van 
Sint Petrus trouw heeft bijgehouden, die de stuwer is geweest van de R K. Drankbestrijding 
en ijverig en toegewijd kerkmeester der Sint Nicolaas Parochie het volgende:  
„De beslissing schijnt nu spoedig te vallen! Al lijkt de toekomst nog donker en al welt er soms 
een bange vrees en bede op uit ons hart, de bede die eens onze grote patroon en visserman 
slaakte op de stormende zee: “Heer redt ons want wij dreigen onder te gaan”, toch blijven wij 
bij het voeren van al onze acties een vast vertrouwen bewaren op God, zoals onze eerste 
stuurman dat deed, die vastberaden antwoordde: “Heer tot wie zullen wij gaan, gij … de 
woorden des eeuwigen levens”. Zo zullen wij dan met onze ….. herder en adviseur met 
vereende krachten geen offers en …. sparen en blijven bidden voor ons dagelijks brood en 
voor het bestaan van onze Katholieke Parochie in Vollenhove. En volgens zijn H. Wetten 
levend zullen wij de strijd winnen zowel naar lichaam als naar ziel; en al moeten onze 
schepen aan land worden gebracht, en al zullen wij naar het voorbeeld van onze patroon 
alles moeten verlaten, God onze heer en schepper zullen wij blijven volgen in welke 
levensstaat hij ons ook zal plaatsen!! 
 
Moge dit geestelijk testament, deze laatste wilsbeschikking van de wegstervende Katholieke 
Vollenhover vissersmannen, dat een getuigenis is van diep geloof en Godsvertrouwen, van 
godsdienstzin en gehechtheid en verknochtheid aan onze kerk en priesters 
het stempel, het waarmerk zijn wat gelegd wordt en hecht blijft liggen op onze beginnende 
plaatselijke werkliedenverenging, haar leden en haar huisgezinnen. 
 
Vindicamus hereditatem patrum nostrorum (1 Maccabeën 15, “wij eisen het erfgoed onzer 
vaderen op” dit was ook het motto sinds 1842 van het tijdschrift De Katholiek ) “laten wij 
bewaren het erfdeel van onze vaderen”, dat blijve in de toekomst ons devies waaronder wij 
leven en verder strijden. Al verandert ook ons beroep en werkkring, al worden wij ook van 
vrije mensen opgenomen in het grote arbeidsproces, al komen er ook in stede grote 
soberheid, ja armoede van den ouden visserman, nu welvaart … we hopen overvloed, 
steeds willen de leden van de Sint Jozef, dat kostbare erfdeel van de leden van Sint Petrus 
bewaren, n.l.. die echte daadwerkelijke katholiciteit die zich zo krachtig uit in een groot 
Godsvertrouwen en Godsliefde  en onwankelbare volgzaamheid en trouw aan kerk en zijn 
bedienaren.  
Zo was hier de geest en dus ging de RK Werkliedenvereniging begin 1940 in zee. Reeds 
enige jaren tevoren hier geweest een agentschap van de RK transportarbeiders. De 



katholieken van Vollenhove werkzaam reeds als bakschippers enz bij de Zuiderzeewerken 
moesten zich organiseren om zich te verzekeren en zich veilig te stellen tegen mogelijke 
seizoenwerkloosheid. Als katholieken wilden en moesten zij zich niet organiseren in het NVV 
of andere niet-katholieke vakbonden of organisaties. De werkzaamheden schreden voort en 
bleven niet beperkt tot wat bakschippers. Steeds meerderen werden werknemer in de Noord 
Oostelijke Polder. De bouwnijverheid kwam op gang. Zo werd dan in 1940 overgegaan tot 
oprichting van een RK bouwvakarbeidersbond, die samen met de RK 
transportarbeidersbond onze plaatselijke standsorganisatie zou vormen. Enkele 
vergaderingen en besprekingen werden gehouden. De administratie kwam goed op dreef. 
Toen door de bezetter in 1941 het grote en machtige RK Werkliedenverbond, waarvan wij 
een klein takje vormden, gedwongen werd op te gaan in het Nationaal socialistische NAF of 
te verdwijnen. Het laatste werd natuurlijk gekozen- en zo ging ook ons pas begonnen werk 
weer ten onder. Een tijd van willekeur en onderdrukking volgde. Noch lokmiddelen, noch 
listen, noch dreigen van de binnen- en buitenlandse nationalisten mochten hier een van onze 
katholieke Vollenhovenaren te verstrikken in hun netten. Geen enkele van onze katholieke 
Vollenhovenaren ging mee en na de bevrijding behoefde hier niemand van onze katholieke 
gemeente gezuiverd te worden. 
Zondag 15 april 1945 ging de bevrijdende paaszon weer boven Vollenhove op. Groot was de 
vreugde en het enthousiasme. Een dankbaar Te Deum steeg op tot god in ons oude kerkje, 
dankbaar waren we de goede god die ons allen hier in Vollenhove zo zichtbaar had 
gespaard. Geen enkel der onzen was lichamelijk of geestelijk ten onder gegaan. Geen 
oorlogsgeweld had onze huis en hof vernietigd. Geen ruit nog was er gesprongen. 
Wat konden we beter doen, hoe konden we ook mooier onze dankbaarheid jegens …. Tonen 
dan na de dagen van bevrijding waarin we lucht moesten geven aan ons gedrukt gemoed in 
een uitbundig feestgehos. Weer aan het werk te gaan om te helpen opbouwen wat verloren 
was, om zo weer tot welstand te komen, langzaam aan, nu we in zo’n grenzeloos diepe put 
van armoede en ellende waren gestort. Onze mannen begonnen onmiddellijk weer aan het 
herstel van ons verenigingsleven, bijzonder voor de werkliedenvereniging werden 
onmiddellijk plannen gemaakt tot voortzetting en verdere uitbouw van ons jonge en zo 
plotseling verstoorde werk. Er werd begonnen met frisse moed. We hadden echter nog geen 
contact met het hoofdbestuur of buurtafdelingen. Er kwamen nog geen kranten of circulaires. 
De leden werden echter weer bij elkaar gehaald. Op een bijeengeroepen ledenvergadering 
deelde de Eerwaarde Adviseur mee wat hij en het bestuur wist over de plannen en de 
beweging die er in de Werkliedenvereniging gaande was. Met de meeste nadruk 
waarschuwde hij tot voorzichtigheid, bezwoer hij ons nu toch even rustig af te wachten en 
goed uit de ogen te kijken. Grote veranderingen in de wereld en de maatschappij en ook in 
ons vaderland en in onze arbeiderskringen zouden er komen. Een geheel andere nieuwe 
maatschappij en samenleving zou worden opgebouwd.  
Wat na de feestroes overbleef was een grote chaos, een onoverzichtelijk geheel, een 
mensengemeenschap zonder rechtszekerheid, een ongekende bepaald ziekelijke drang 
naar genieting en vermaak. 
Een typische werkschuwheid, gevolg gewilde sabotage en werken voor de vijand, 
veroorzaakt ook door het feit dat voor het verdiende geld toch niets te krijgen was. 
Nieuwe wekroepen en circulaires die een heel nieuw geluid lieten horen, een illegale pers die 
nu in het volle licht tevoorschijn trad. Allerlei nieuwe kranten en tijdschriften rezen als 
paddestoelen op uit de grond. Een streven naar eenheid in dit en dat – en in alles werd van 
de daken verkondigd. Hoe goed deze eensgezindheid in de oorlog ook was geweest, hoe 
vanzelfsprekend en noodzakelijk, het zou nu weer uitkijken worden, bijzonder ook voor ons 
katholieken. 
Al heel spoedig bleek dat er een giftig addertje school onder dat mooie streven. Daarom 
werd door de Adviseur in vergadering en op de kansel sterk aangemaand om toch als 
katholiek geen onverwijlde stappen te zetten maar eens even af te wachten wat er ging 
gebeuren en ging komen. De parochianen zouden (primo) alleen katholieke bladen en 
tijdschriften lezen – goede boeken ook – omdat zij niet door verkeerde lectuur onkatholieke 
denkbeelden zouden opdoen, (secundo) zij zouden uiterst voorzichtig zijn om mee te doen 



met de bijna wilde uitingen van vermaak en ontspanning, (tertio) zij zouden vooral ook zich 
niet aansluiten of lid worden van welke neutrale vereniging of club of gezelschap. Eerst zien 
wat het ging worden – maar vooral ook om hier in onze kleine parochie geen versnippering 
te krijgen. Willen we hier … kerk wat katholiek of sociaal verenigingsleven opbouwen en in 
stand houden, wat zo nodig is voor een levende en bloeiende parochie en godsdienstig 
leven, dan hebben we gezien ons kleine aantal allen nodig. Men kan geen twee dingen 
tegelijk doen. Geeft men zijn vrije tijd en zijn liefhebberij aan een vereniging of club die niet 
van ons katholieken is, dan kan hij die tijd niet nog eens geven aan onze katholieke zaak. En 
we hebben hier zo’n klein getal, we kunnen niemand missen. Echter wat nog meer vermaand 
en ons doet besluiten allen en streng ons te bepalen tot onze eigen katholieke verenigingen 
en clubs, dat wij in zijn diepste wezen de tijd, die wij thans beleven moeten, kenschetsen als 
een grote worsteling tussen goed en kwaad, tussen geloof en ongeloof, tussen heidendom 
en christendom, een worsteling waarin de beproevingen die het christendom doorstond een 
loutering zal brengen onder ons christenen. Een verdieping ook der religieuze bezinning 
waarvan men algemeen, ook in onze vaderlandse katholieke en christenkringen, de 
verschijnselen al ziet bij de bedreiging dier waarden, die ons boven alles kostbaar zijn, is het 
toch een natuurlijk verschijnsel dat men zich op die waarden bezint en men zich tot het besef 
er van verdiept, dat men middelen beraamt om die waarden te verdedigen en te behouden, 
en tot die middelen behoort toch zeker een hecht aaneensluiten in eigen verenigingen om 
gezamenlijk in de bres te springen en pal te staan wanneer wij in onze heiligste goederen en 
overtuiging worden aangevallen. 
Wij konden er op rekenen dat na de Tweede wereldoorlog de krachten der ontbinding groot 
zouden worden en uit die verwachting moesten wij toch wel concluderen dat het nodig zou 
zijn onze krachten in een grote eigen eensgezindheid moesten samenbundelen om ook van 
onze kant beslissend te kunnen ingrijpen. 
De destructie, die allerwegen valt te bespeuren, bedreigt niet alleen het Christendom maar 
ook de maatschappelijke samenleving. De gezondheid van de nationale samenleving is in 
gevaar gekomen. We behoeven maar te denken aan de verhysterende propaganda van de 
communisten, aan de sluipende invloed van hun mantelorganisaties met als eerste voorop 
de EVC, en we behoeven ook maar te denken aan de activiteit van de groepen, die onder 
het mom van neutraliteit, of socialistisch Christendom, bezig zijn de publieke opinie in een 
pro-communistische sfeer te brengen. 
Wij katholieke mensen hebben daarom niet alleen katholiek kerkelijke, maar ook een 
Christelijk volkse taak en die kunnen wij alleen veilig en krachtig tot werking brengen in ons 
eigen katholieke verenigingsleven, die ons zelf zal vormen tot diep overtuigd godsdienstige 
mensen, we hebben mannen nodig met godsdienstkennis zoals dokter Schaepman. 
Doch ook zo zullen we de samenleving kunnen beïnvloeden met onze heilige Christelijke 
principes, ons nieuwe land te helpen bewaren de Christelijke cultuur en Christelijke waarden. 
Daarom en daarom vooral: alle katholieken van onze kleine parochie hecht aaneen in onze 
eigen katholieke vereniging, waaraan allen daadwerkelijk moeten meewerken. 
 
(EVC = Eenheids Vak Centrale, zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Eenheids_Vakcentrale ) 
 
In juni en juli werden verschillende besprekingen gehouden. Eindelijk kwam de 
Verbondsbestuurder Nobbenhuis van de Bouwvakkers op een licht motortje opdagen. In een 
levendige en frisse rede spoorde hij de leden weer aan hun taak en werk met nieuwe moed 
te beginnen. Al dadelijk wees hij er op hoe wij ons allen principieel kunnen verenigen. 
Een voorlopig bestuur was ondertussen al gevormd en aan de arbeid gegaan. Besprekingen 
werden gevoerd met de bestuurders van de plaatselijke christelijke bond en het NVV, die tot 
resultaat hadden dat op vrijdag 9 augustus 1945 in het St. Gerardusgebouw de besturen der 
drie plaatselijke afdelingen der werknemersorganisaties vergaderden, namelijk het Christelijk 
Nationaal Vakverbond, het RK werkliedenverbond en het Nationaal Vakverbond, wier 
werkterrein de NOP en de randgebieden zou beslaan. 
De heer Yska opende de vergadering met de verwelkoming van de voltallige besturen. Als 
eerste agendapunt werd het concept ontwerp van de plaatselijke unie der drie 



bovengenoemde organisaties besproken. Tot samenwerking was reeds besloten maar die 
samenwerking diende vastgelegd te worden in een acte. Tijdens de bezetting toen 
ondergronds door de bestuurderen der drie organisaties veel en vruchtbaar werk werd 
verricht, vooral ook veel voorbereidend werk om onmiddellijk klaar te staan, wanneer de 
bevrijding daar was – is er naar gestreefd een hechte samenwerking tot stand te brengen 
tussen het NVV, de CNV en de RKWV. Dit streven is met succes bekroond. De 
verdrukkingtijd was een tijd van bezinning op verleden en toekomst. Wat er in het verleden 
scheef en ongewenst of onvruchtbaar was uitgegroeid werd met nauwkeurigheid bekeken en 
bestudeerd en tegelijkertijd werd overwogen hoe het in de toekomst beter kon. De 
hoofdbesturen hebben dan ook geoordeeld dat samenwerking een eenheid in de 
gezamenlijke strevingen in de stoffelijke d.w.z. de algemene sociaal-economische en 
sociaalhygiënische belangen der werknemers niet alleen mogelijk maar ook algemeen 
gewenst en gevraagd werd, en het ook een eerste vereiste was om vruchtbaar werk tot 
stand te brengen. Zo werden het de hoofdbesturen eens over een gereglementeerde 
samenwerking tussen de nationale centrale en nationale vakbonden, de plaatselijke centrale 
en de afdelingen der vakbonden, bedrijfsunies, raden van overleg en afdelingsunies. Het is 
dus geen toevallige, terloopse doch een blijvende gereglementeerde behoorlijk omschreven 
samenwerking waarin genoemde organen, de besturen elkander treffen. 
Wij zijn dus, zegt de voorzitter Yska, hier vanavond bij elkaar om een korte en duidelijke 
schriftelijke en door allen ondertekende acte van samenwerking vast te stellen voor onze drie 
plaatselijke afdelingen der werknemerorganisaties, wier werkterrein de NOP en 
randgebieden beslaat. 
Na een onderlinge bespreking werd de akte van samenwerking als volgt geredigeerd: 
Grondslag: de samenwerking van de drie bovengenoemde organisaties berust op volledige 
erkenning van elkaars bestaansrecht als vertegenwoordigende de drie grote 
geestesrichtingen in Nederland. 
Doel: zij heeft ten doel om met eerbiediging van elkanders principes en zelfstandigheid, in 
overeenstemming met de eisen van het algemeen belang, de stoffelijke dwz algemeen 
sociaaleconomische en sociaalhygiënische belangen van de werknemers te behartigen. 
Middelen: 1. een actie te voeren om binnen zo kort mogelijke tijd te komen tot een collectieve 
arbeidsovereenkomst, welke inhoud een loon en rechtsverhoudingen, waarop iedere 
werknemer recht heeft, 2. om door gezamenlijke propaganda iedere werknemer 
georganiseerd te krijgen in de organisatie, waarin hij krachtens zijn levens- en 
wereldbeschouwing thuis hoort. 
Algemene bepalingen: deze bepalingen en doelstelling worden uitgevoerd door een raad van 
overleg, waarin zitting hebben drie leden van elk der samenwerkende verenigingen. 
Beslissingen in de raad van overleg worden genomen met meerderheid van stemmen. 
Wijzigingen in deze acte van samenwerking kunnen slechts met algemene stemmen 
geschieden. 
Was getekend: voor CNV A. Yska, K. de Boer, J. Greveling; RKWV C. Lok, A.G. de Boer, K. 
lok; NVV J.J. Boes, P. Boes, K. Oort. 
 
Deze richtlijnen worden met algemene stemmen aangenomen natuurlijk met stilzwijgend 
voorbehoud ‘behoudens goedkeuring der respectievelijke hoofdbesturen’. Vervolgens kwam 
aan de orde: aanwerving der leden. In Vollenhove waren voor de drie bonden reeds 
ledenvergaderingen geweest. Door het CNV en het RKWV  zijn met een paar 
hoofdbestuurders van de CVV en later ook van de RKWV al meerdere kampen bezocht.  
Degenen die lid wensten te worden van een der drie bonden werden genoteerd en aan de 
respectievelijke secretarissen doorgegeven. Zo mogelijk werd (of wordt) getracht bij elk 
kamp voor ieder der onderscheidenlijke verenigingen een bestuursvertegenwoordiger aan te 
stellen. Tot onderlinge samenwerking en behulpzaamheid in het bezoeken der kampen werd 
besloten. Samengesteld werd nog een concept van instructie van de 
bestuursvertegenwoordigers. Om een lijn te volgen zullen de drie organisaties zoveel 
mogelijk die instructie aan hun vertegenwoordigers gelijk leidend doen zijn. Verder werd nog 
besloten tot het laten drukken van een praktische affiche met de adressen van de 



bestuurderen der drie verenigingen en waarop ingevuld kunnen worden de namen en 
adressen van de bestuursvertegenwoordigers in de onderscheiden kampen. Tenslotte werd 
nog besloten de heer Nobbenhuis uit te nodigen om voor leden en niet leden een 
spreekbeurt te willen vervullen voor de ‘eenheid in de vakbeweging’ en ge… der normen 
heel leeft en roert in de hoofden en harten van bijna alle arbeiders en die gepropageerd 
wordt door de EVC. Nadat nog enige huishoudelijke aangelegenheden waren besproken 
werd deze prettige en zeer geanimeerde vergadering door de voorzitter gesloten.  
De circulaire werd gedrukt als volgt: 
Eenheid in de vakbeweging (onderstreept) door de Unie der Vakcentrales van het CNV = 
Christelijk Nationaal Vakverbond, RKWV = Rooms Katholiek Werkliedenverbond, NVV = 
algemeen Vakverbond. 
Dit is de eenheid in de vakbeweging. 
In het besef dat alle werknemers van hoofd en hand, welke ook hunne levensbeschouwing 
is, in de strijd om het bestaan met dezelfde moeilijkheden te kampen hebben, sluiten de drie 
vakbonden zich met behoud en eerbiediging van ieders zelfstandigheid tot ene Unie aan. 
Neemt daarom uwe plaats in, in de nieuwe organisatie van de arbeid (onderstreept). 
Wacht niet – doch treedt toe – gij allen arbeiders van de NOP en randgebieden. 
De Raad van Overleg: 
Voor het CNV: A. Yska, R. de boer, J. Greveling; voor de RKWV C. Lok, A.G. de boer, W. 
Lok; voor het NVV J.J. Boes, P. Boes, K. Oort. 
Wendt u om inlichtingen en inschrijving voor de drie organisaties tot den respectievelijke 
bestuursvertegenwoordigers alhier. Voor het CNV, voor het RKWV, voor het NVV. 
Deze affiches kwamen in de kampen te hangen waardoor ook onze bestuurder meerdere 
avonden met de Verbondsbestuurders meetogen, aldus de grondslag leggend niet alleen 
voor onze parochiale afdeling maar ook voor de parochiale afdeling in de NOP. 
Toen nl te Emmeloord de Parochie van de H. Michael canoniek werd opgericht besloot ons 
bestuur de verdere bemoeienis voor de leden in de NOP woonachtig achterwege te laten. 
In september kwam de heer Nobbenhuis een openbare vergadering toespreken in het Nut. 
Het werd een betoog tegen de EVC en een propaganda voor de bovengenoemde 
verenigingen. 
Op een ledenvergadering in oktober kwam Nobbenhuis nogmaals, eveneens een bestuur 
van de RK Landarbeidersbond die werd opgericht. Eindelijk kwam ook een bestuur van de 
bond van overheidspersoneel de werkwijze enz van de bond uitleggen. Ook hiervan werd 
een afdeling gesticht. Ondertussen had zich een definitief bestuur gevormd: Willem Mossel 
voorzitter, A.G. de Boer secretaris, Henk Lok penningmeester, terwijl voor de drie 
onderscheiden vakafdelingen als secretaris en penningmeester kwamen: voor de RK 
bouwvakarbeiders Jan de Boer, de RK Landarbeiders Jan Kwakman en de bond van 
Overheidspersoneel H. Lok. 
 
(Utrechtse Diocesane Werkliedenbond, zie oa  
http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/Socialezekerheid/instellingen_en_personen/show_long/Aartsdiocesane
WerkliedenbondUtrecht  
) 
 
De jonge plaatselijke afdeling van de Utrechtse Bond begint zo al een vastere en 
regelmatige vorm aan te nemen. Echter een punt van bespreking, na overweging, van 
wikken en wegen, was steeds de jongeren in de bond. Feitelijk behoort bij onze vereniging 
nog een afdeling van de jonge Werkman. Dat zijn de mannen van 17 tot 21 of 23 jaar. 
Ondertussen was de landelijke jongerenbeweging weer opgericht. Voor de 
werknemersjongeren de KAT. Hier was goede raad duur. Toch was de beslissing niet zwaar 
omdat zij een voor de hand liggende is. Er bestaat hier een mooie bloeiende goedbezochte 
Mariacongregatie, dit is de jongerenbeweging van onze parochie. 
De pastoor en tevens directeur van de congregatie zegde toe alle wetenswaardigheden die 
elders in de jongerenbeweging ter sprake kwamen ook hier voor de congregaten te 
behandelen en te bespreken. De congregaten en hier dus de Parochiale Jongerenbeweging. 
Zij zal van tijd tot tijd niet in de kerk maar in het gebouw vergaderen. Zij zal tot activiteit 



komen in hare secties, waarvan al bestaan de sectie bibliotheek, terwijl opgericht is een 
sectie toneel, waarvan ook lid kunnen zijn de gehuwde leden van de RK 
Werkliedenvereniging. Aan de sectie ontspanning zal aandacht worden besteed. Zij moet 
gesteund worden zodra er behoefte aan bestaat. Individuele leden zullen voor mogelijke 
propaganda worden aangezocht. Zo is Jan Kwakman propagandist voor de Pers, Jaap 
Jongman loper der vereniging en zorgt voor KRO-gids, en …. 
Mogelijk zullen er nog gevraagd worden voor propagandist van het redactiewerk en verder 
voor werk wat zich voor zal doen. Echter moet naast deze congregatiejongerenbeweging er 
nog een officiële KAT zijn? Eigenlijk wel. Zijn ze officieel bij de KAT aangesloten dan delen 
zij toch in de voordelen van de bond, maar betalen minder contributie. Een grote moeilijkheid 
is: moeten ze apart vergaderen. Dit was uitermate gewenst. Ze zijn nog jong en jeugdig en 
moeten eigenlijk niet op de ledenvergadering van de werkliedenvereniging als zwaarwichtige 
mens met de ouderen meepraten en mee oordelen. Doch er zijn er maar zo weinigen, zo 
enkelen. De heer Vd Gun oordeelt echter wel dat zij de lagere contributie kunnen betalen 
waarvoor de Adviseur sterk sprak maar wat in de ledenvergadering onbegrijpelijk geen 
algemene instemming kreeg waarom de zaak maar bij het oude bleef. 
Bij de verdere completering van de plaatselijke afdeling behoort een Credo Pugno club.  De 
vereniging is zeer klein en daarom werd op de bestuursvergadering besloten dat voorlopig 
de Credo Pugno club zal bestaan in het bestuur. Zo mogelijk en wenselijk kan die met een of 
meerdere leden worden aangevuld. 
De wijze waarop propaganda voor het werk der gesloten retraite zou gemaakt worden werd 
door het bestuur besproken. Voorlopig zal afgewacht worden welke propaganda de 
meisjespropagandisten maken onder de mannen. Wanneer dit alles goed is ingewerkt kan 
aan verdere uitbouw der afdeling worden gewerkt. 
Dit is de start van onze plaatselijke afdeling. 
De oprichtingsdatum mag gesteld worden op 15 januari 1940 – haar eerste lustrum herdacht 
op 13 januari 1946 toen de heer Van de Gun bondsbestuurder der standorganisatie haar in 
zijn uiteenzetting weer oprichtte nadat zij de eerste 5 jaren van haar bestaan had moeten 
onderduiken. 
 
1946 
 
Ledenvergadering der RK werkliedenvereniging op 13 januari 1946, ’s avonds 8 uur in het 
St. Gerardusgebouw. 
Aanwezig waren: de Zeereerwaarde Adviseur, het voltallig bestuur en bijna alle leden. 
De voorzitter W. mossel opende met de Christelijke groet en heette bijzonder welkom de 
heer Van de Gun, de nieuwe bondsbestuurder van de Utrechtse bond. Dat was de eerste 
keer dat een bestuurder van de RK Standsorganisatie in ons midden was. De voorzitter 
verleende gaarne het woord aan de spreker om ons die nog zulke nieuwelingen zijn in de 
bond der werkwijze en samenstelling van de bond uiteen te zetten. 
De spreker begon met de geschiedenis van de Werkliedenvereniging te beschrijven, de 
werkliedenvereniging die in zee was gegaan met de leuze haar door haren grote 
medestichter Dr. Schaepman gegeven: mensen te vormen met grote kennis en een rotsvast 
geloof. 
Spreker toonde aan hoe de werkliedenvereniging hierin geslaagd was . de 
werkliedenvereniging mag er trots op gaan dat hare leden getoond hebben rotsvast te zijn 
gebleven in hun voorvaderlijk geloof en ook in haar liefde voor het vaderland en vorstenhuis 
dat ze hare leden een grote kennis had bijgebracht en een hogere ontwikkeling en cultuur, 
waardoor de werkmansstand op zoveel hoger plan is komen te staan, waardoor zij in staat 
zijn geweest zo machtig zich op te bouwen voor hun stand en waardoor ook onze klasse tot 
macht en aanzien is gekomen, die nu nog volgens de Pauselijke richtlijnen moet uitgroeien 
tot medezeggenschap in de bedrijven waar we werkzaam zijn. 
Na doel en streven van de bond te hebben uitgelegd wees spreker nog op de prachtige 
instellingen die er door en voor de arbeider tot stand zijn gekomen. Spreker wees op de 
ontwikkelingscentrale, op de uitgave van Herstel, het ledenblad dat weldra weer zal 



uitkomen, op de Volkskrant, op de Credo Pugno instelling met haar orgaan, op de 
vakantiekolonie Mooi Gaasterland, sanatorium Berg en Bosch, waarschijnlijk het beste van 
Europa. Op de Centrale spaarkas, op de woningbouwcentrale gefinancierd door de 
spaarkas, op de levensverzekering Concordia, op het bureau voor rechtskundig advies, op 
de kleinveecentrale en haar werk op coöperatief gebied. In het tweede gedeelte besprak de 
spreker nog het publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie waardoor we een duidelijker beeld 
kregen in deze zo belangrijke en actuele zaak. Spreker beloofde hierop later nog eens terug 
te komen. De Zeereerwaarde Adviseur dankte spreker voor zijn duidelijke en leerzame 
uiteenzetting, besprak nog de Credo Pugno club en beval aan de gesloten retraite. 
Nadat nog enige vragen waren beantwoord sloot de voorzitter deze belangrijke vergadering 
met de Christelijke groet. 
 
(Concordia: zie http://www.vakbondshistorie.nl/concordia.html ) 
(Van der Gun: er is een F.G. van der Gun die stukken schrijft in het kaderblad van de KAB, Ruim Zicht; een Van 
der Gun wordt genoemd als lid van het hoofdbestuur, belast met de loonpolitiek; naar alle waarschijnlijkheid is het 
dezelfde, zie biografie op http://www.europa-nu.nl/9353000/1/j9vvh6nf08temv0/vg09lleijpt2 , hij was toen 
medewerker Diocesane Bond KAB (Katholieke Arbeiders Beweging) te Zwolle, vanaf oktober 1945 ) 
(soortgelijk propagandafilmpje: http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/NIBG01:BG_750 – 42 minuten in 
zwartwit! ) 
(Dr Schaepman: zie Wikipedia, http://nl.wikipedia.org/wiki/Herman_Schaepman ) 
 
Agenda van de ledenvergadering op vrijdag 21 maart 1946, ’s avonds om 8 uur in het St. 
Gerardusgebouw: 
 
Opening, notulen, ingekomen stukken, verslag van H Lok over de centrale raadvergadering, 
verslag van W. Mossel over vergadering bond van overheidspersoneel, verslag van Jan 
Kwakman over de landbouwcommissie, voorstel van het bestuur voor het houden van een 
vergadering voor de vrouwen der leden, overzicht over het verloop en opbouw vaan onze 
werkliedenvereniging door de Zeer Eerwaarde Adviseur, rondvraag, sluiting. 
 
Bestuursvergadering op dinsdag .. maart in het St. Gerardusgebouw.  
 
Aanwezig waren alle bestuursleden op H. Lok na. De voorzitter opende de vergadering. 
Notulen waren er niet doch besloten werd dat er in het vervolg altijd na de opening de 
notulen zullen worden voorgelezen van de vorige vergadering zowel voor leden als ook voor 
bestuursvergaderingen. Al het besprokene op de vergadering moet in het kort in de notulen 
vermeld staan. Vervolgens werden de financiën besproken. De loper Jaap Jongman deed 
zijn werk wel goed, hij wil echter weer bedanken. Dat is verkeerd. Elke keer geen andere 
loper. Hij moet ook geregeld en op tijd komen en ook op tijd Herstel rondbezorgen. Eens per 
maand komt hij het geld op dinsdagavond afdragen. Het geld is naar de diverse bonden 
regelmatig verzonden. Er komt van de bond uit een andere afdraagregeling. Hierop zal even 
gewacht worden. Wel wordt besloten het geld voor de plaatselijke afdeling aan de 
penningmeester Henk Lok af te dragen. De drie vakbonden hebben geen eigen kas 
afzonderlijk. Alles komt in de kas van de afdeling. We kunnen dan ook eens geen zien hoe 
wij boeren. Een voorstel van de voorzitter om enkele retracten onder de leden uit te loten 
wordt verworpen. 
De bestuursleden zullen wel de onkosten uit de kas ontvangen voor het meemaken van een 
bestuurderscursus waaraan ze nodig moeten deelnemen. 
Het belangrijkste ingekomen stuk is het antwoord dat de Zeer Eerwaarde Adviseur 
ontvangen heeft op zijn schrijven aan de afdeling Breda van de RK Metaalarbeiderbond. 
Aangaande het jalouziekastje van de Bredase afdeling dat hier ontdekt was bij het NAF. De 
secretaris schreef ons namens de afdeling dat wij het kastje mochten houden. Het zal in het 
sint Gerardusgebouw blijven staan voor verenigingsdoeleinden. Ter vergadering werd een 
door allen ondertekende dankbrief gezonden aan Breda. 
Vervolgens werd de agenda voor de ledenvergadering opgemaakt. De vrouwenvergadering 
werd voorgesteld en door het bestuur toegejuicht als zeer goed. De retraiteclub kwam weer 



ter sprake. De damespropagandistes schijnen hun taak niet te begrijpen. Het is een 
gesukkel. De pastoor zal het nog eenmaal met hen proberen en dan moet er maar een 
jongemannenclub voor komen. Vier militieplichtigen hebben zich voor een retraite 
opgegeven. De Credo Pugno club werd besproken. Het beste zal zijn dat het bestuur met … 
aanvulling regelmatig aan de pastorie zal komen, tevens fungerend als KA kernclub. Na nog 
enkele besprekingen, oa over de commissie van rechtskundige bijstand,  sluit de voorzitter 
de vergadering 
 
(http://www.historietilburg.nl/tijdschrift/15/455.htm  
Credo Pugno 
 
Hoewel ook het vormings- en ontwikkelingswerk geheel in het teken staat van de katholieke geloofswaarden, is 
de godsdienstig-zedelijke vorming specifiek geconcentreerd in het 'Credo Pugno'-Instituut voor Vorming en 
Propaganda. Omdat vanuit het katholieke sociale denken het maatschappelijk handelen geheel doortrokken dient 
te zijn van de geloofswaarden, zijn beide vormingsactiviteiten echter als de twee zijden van één medaille met 
elkaar verbonden. Zowel de naam Credo Pugno, 'Ik geloof (en daarom) strijd ik', als het instituut zijn in 1904 in 
Limburg ontstaan vanuit de R.K. Werkliedenbond. In de jaren dertig krijgt de beweging navolging in de vier 
andere diocesane werkliedenbonden. Met G.P.J. Bannenberg, aalmoezenier van de arbeid in de Bossche 
Werkliedenbond, als diocesaan moderator en voorzitter gaat in 1933 Credo Pugno in het Bossche bisdom van 
start.  
 
Credo Pugno, wel genoemd de kernbeweging binnen de katholieke arbeidersbeweging, is diocesaan opgezet in 
plaatselijke clubs, in de grote steden zoals Tilburg verdeeld naar de parochies. "Dit was geheel in 
overeenstemming met de gedachte van de standsorganisatie, die als ideaal koesterde de (her)kerstening van de 
samenleving." Voor een belangrijk deel koerst de diocesane leiding op eigen kompas, wat veel organisatie en 
'duizenden' vergaderingen met zich meebrengt. Tal van activiteiten worden opgezet, van propaganda tot 
lezingen, gespreksgroepen, de zorg voor het katholieke gezin, brochures en bedrijfsapostolaat. Vanaf 1945 wordt 
het Credo Pugno-werk geïntensiveerd door de dan ingestelde Godsdienstig-zedelijke Raad. Rond 1965 sterft 
Credo Pugno een zachte dood. De tijdsgeest van ontzuiling en secularisatie knagen aan haar fundamenten. 
 
Met de reorganisatie van de KAB in het Nederlands Katholiek Vakverbond op 20 mei 1963 komt een einde aan 
het bestaan van de diocesane bonden. Ook het algemene vormings- en ontwikkelingswerk wordt anders opgezet 
en valt voortaan onder de Dienst Vorming en Onderwijs. De Dienst wordt gecoördineerd door een landelijke 
contactgroep, met afvaardigingen uit de regio's en onder leiding van Theo Loerakker. Daarnaast behoudt het 
wetenschappelijke A.C. de Bruin-Instituut zijn eigen specifieke taak. Een overzichtelijke studie over het veelzijdige 
vormings- en ontwikkelingswerk laat nog op zich wachten. ) 
Zie ook 
http://www.geheugenvannederland.nl/?/en/zoekresultaten/pagina/1/Credo%20Pugno/(cql.serverChoice%20all%2
0Credo%20%20AND%20Pugno)%20AND%20(isPartOf%20any%20%22KDC01%22%20)  
(NAF: 
http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/Socialezekerheid/instellingen_en_personen/show_long/NedArbeidsfro
nt ) 
 
Ledenvergadering der RKWV op vrijdag 22 maart ’s avonds 8 uur in het St. 
Gerardusgebouw. 
 
Aanwezig waren de Zeer Eerwaarde Adviseur, het voltallig bestuur en 26 leden. De 
voorzitter W. Mossel opende de vergadering met Christelijke groet en heette alle aanwezigen 
van harte welkom. De secretaris las de notulen voor over de vergadering van 13 januari 
1946, welke zonder verandering werden goedgekeurd. Hierna volgden de ingekomen 
stukken. 
een schrijven van de Landarbeidersbond St. Deusdedit over de lonen in andere 
arbeidsvoorwaarden in de Giethoornse Polder. Daar er van onze afdeling geen leden in deze 
polder werken, werd besloten hierover niet in discussie te gaan. 
Schrijven van de Landarbeidersbond St. Deusdedit betreffende het betalen van de 
loonsverhoging in de N.O.Polder met terugwerkende kracht van 12 november 1945. door de 
secretaris werd hierbij opgemerkt dat de heer Pannebakker, hoofdbestuurder der bond hem 
mondeling het advies had gegeven met deze regeling akkoord te gaan, daar de directie van 
de Wieringermeer voor de betaling hiervan geen toestemming heeft gekregen maar dat deze 
het wel zullen doen, mits er niet te veel kritiek op geleverd werd.. door de vergadering werd 
hiermee akkoord gegaan. 



Daarna werd het schrijven van de RK Metaalarbeidersbond afdeling Breda voorgelezen, 
waarin aan onze afdeling het jalouziekastje werd aangeboden als aandenken en beloning 
voor de moeite door ons bestuur gedaan om het kastje uit handen van het NAF te 
bemachtigen. Door de leden werd deze daad zeer op prijs gesteld.  
Hierna werd een schrijven van de RK Bouwvakarbeidersbond St. Jozef voorgelezen over het 
verstrekken van vakboeken voor een lagere prijs. Hiervoor gaven zich 6 personen op. 
De heer H. Lok bracht daarna verslag uit over de centrale raadsvergadering op Drakenburg 
te Hilversum.. K. lok vroeg hierover waarom er zo lang gewacht werd voor er een 
vergadering werd gehouden waarin dit verslag kon worden behandeld. De voorzitter 
verklaarde dit door te zeggen dat H. Lok voor 14 dagen terug ziek was en dat toen besloten 
was om te wachten tot W. mossel terug was van de Bondsvergadering van de Bond van 
Overheidspersoneel die in Amsterdam gehouden zou worden. De voorzitter gaf toen het 
verslag over de vergadering weer op een zeer humoristische manier maar verklaarde hierbij 
nadrukkelijk dat de belangen van de leden van onze afdeling in de grote familie van St. 
Paulus het best gewaarborgd waren. Jan Kwakman Azn bracht hierna verslag uit over de 
vergaderingen van de Stichting voor de Landbouw in de N.O.Polder en Ambt Vollenhove. 
De Zeer Eerwaarde Adviseur dankte de afgevaardigden voor de prettige en uitgebreide 
verslagen en wees er tevens op dat men al telkens beter kan merken dat onze mensen er ‘in’ 
komen. Daarna werd het bestuursvoorstel naar voren gebracht tot het houden van een 
vergadering voor de vrouwen van de leden. Deze vergadering zou dan een meer feestelijk 
aanzien moeten hebben. Op deze vergadering zou dan aan de vrouwen het doel en streven 
maar ook de mooie instellingen van onze bond worden uitgelegd. Alle aanwezigen juichten 
dit voorstel  van harte toe, zodat aldus werd besloten. 
De Zeer Eerwaarde Adviseur behandelde hierna de stichting en opbouw van onze afdeling. 
Deze is opgegroeid uit de oude vissersvereniging St. Petrus. Deze vereniging was 
gegrondvest op  een onwrikbaar Godsvertrouwen dat zo prachtig uitkwam, wanneer men de 
analen van deze vereniging nalas. De Zeer Eerwaarde Adviseur wekte op dit testament van 
onze vaderen voor ogen te houden en daar naar te leven. Laten wij het erfdeel van deze 
vissers, dit kinderlijke godsvertrouwen dat ze gewonnen hebben onder Gods oog in de grote 
vrije natuur ook in onze werkliedenvereniging de boventoon laten vieren, dan zijn we 
verzekerd van de hemelse steun in dit aardse leven. 
Na dit geestelijk woord werd de Retraitespaarkas besproken. Algemeen kwam naar voren 
dat de huidige regeling zoals die wordt toegepast door de meisjespropagandisten niet 
vervalt. Op de vraag of er ook enkele leden bereid waren zich voor deze propaganda te 
geven, gaven zich 2 leden op n.l. Jaap Jongman Tzn en Jan Kwakman Kzn. 
Na de rondvraag werd deze prettige vergadering door de voorzitter met de Christelijke groet 
gesloten. 
(in het notulenboek volgt een ledenlijst per 11 april 1946, 56 leden, met als laatste: J.G. Hofstede, Fort.). 
 
Verslag ledenvergadering van 24 april 1946 van de RKWV te Vollenhove in St. Gerardus. 
Aanwezig waren zo’n 20 personen. De voorzitter W. Mossel opende met de Christelijke groet 
waarna direct de notulen van de vorige vergadering werden voorgelezen. Daarna enige 
ingekomen stukken over de bouwvoorzieningen, waarover de G. Adv. breder op in ging en 
uitleg over gaf. Daarna een ingekomen stuk over registratie bouwvakarbeiders in den lande. 
Speldjes waren ingekomen van Herwonnen Levenskracht, waarover G. Adv. een brede 
uiteenzetting gaf, wat voor doel, en voordelen voor de arbeiders er aan Herwonnen 
Levenskracht vastzaten en de andere instellingen zoals Mooi Gaasterland enz   
 
(zie http://www.ru.nl/kdc/over_het_kdc/archief/over_de_archieven/zieken-
_en/archieven_van/archieven_i/herwonnen/ : 
De vereniging Herwonnen Levenskracht werd op 15 juni 1913 opgericht als instelling van de RK Vakbeweging. 
De doelstelling van deze vereniging was het bestrijden van tuberculose onder arbeiders. Plaatselijke comités 
werden opgericht om geld voor het fonds HL bijeen te brengen en plaatselijk voor zieken te zorgen. HL had een 
eigen sanatorium, Berg en Bosch, gevestigd in Apeldoorn en later in Bilthoven. Het beheer daarvan werd in 1953 
ondergebracht in de Stichting Sanatorium Berg en Bosch dat in 1961 veranderde in de Stichting Ziekenhuis Berg 
en Bosch. In 1972 trokken HL en de KAB zich terug uit het bestuur van de stichting waarin ze tot dan toe een 
meerderheid hadden gehad. Sinds 1948 was ook het herstellingsoordenwerk een belangrijke activiteit van HL. De 



psycho-sociale hulpverlening stond daarbij centraal. Voor dat doel was in dat jaar de villa Sonnehaert in Austerlitz 
aangekocht voor moeders van grote gezinnen die in geestelijke nood verkeerden. In 1958 werd een zelfde oord 
voor mannen opgericht: Ariënshof te Bosch en Duin. Begin jaren zeventig volgde integratie van HL in het NKV. 
Dit was het gevolg van een nieuwe doelstelling die HL op zich had genomen: de strijd tegen de welzijnsnood 
onder arbeiders. Het bestuur van HL vond dit eerder een verbondstaak dan een taak van een instelling van het 
NKV. Op 15 juni 1984 werd besloten tot opheffing van HL. Tuberculose als volksziekte was uitgebannen, terwijl 
het herstellingsoordenwerk in 1977 was overgenomen door de Stichting Herstellingsoorden Herwonnen 
Levenskracht en het welzijnswerk door het FNV, als voortzetting van het NKV. 
 
Mooi Gaasterland bestaat nog steeds, en ligt bij Rijs. 
Zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Rijs  
 
Een van de mooiste villa's is het in 1912 gebouwde 'Mooi Gaasterland'. Ooit was het een buitenhuis van een edel 
geslacht. Daarna werd het een kinderkoloniehuis.  
Nu is het al weer jaren een Medisch Kinderhuis. Naast deze villa staat sinds 1947 een kapelletje van de 'Dochters 
van Onze Lieve Vrouw van het Heilige Hart'. Deze vonden hun oorsprong in 1882 in Issoudun te Frankrijk. Het 
hoofdklooster voor Nederland staat in Tilburg. 
 
Het tehuis werd tot 1976 geleid door nonnen, de zusters van het Heilig Hart,  (Dochters van O.L. Vrouw van het 
H. Hart), niet onomstreden en uiteindelijk gedwongen te vertrekken…. 
Zie 
http://books.google.nl/books?id=InWv_rnZJCYC&pg=PA161&lpg=PA161&dq=%27Mooi+Gaasterland%22&sourc
e=bl&ots=6fTHJhfHhz&sig=1IAgNMucXJ4hK3zl9Tv8EKiK_5Q&hl=nl&ei=mz0RS6-
iBp3J_gal8tk1&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CAwQ6AEwATgU#v=onepage&q=%27Mooi%
20Gaasterland%22&f=false Een missie in de marge. ) 
 
) 
 
Hierna werd gevraagd om een oplossing te krijgen voor het slechte opkomen bij de 
vergaderingen, waarbij de G Adv sprak over het ontwikkelen van de arbeiderstand. Zoals op 
het ogenblik de toestand is zei de g Adv moet ieder uwer weten wat we aan onze organisatie 
hebben, en dat kan alleen als ieder geregeld de vergaderingen bezoekt, en zich zodoende 
van alles op de hoogte houdt. Dan voortal over het lezen van wat er op het ogenblik de 
wereld wordt ingestuurd, om niet alles te lezen, maar wat men leest vooral goed te lezen en 
zich te bezinnen op het gelezene, om zodoende meer en meer ingewijd te worden wat er in 
de wereld te koop is. Daarna werden over de zgn. stille omgang gesproken en geadviseerd 
om mee te doen.. Aan de orde kwam nu het zenden van een afgevaardigde van de 
landbouw, de heer J. Kwakman, waarna de rondvraag, welke niet veel nieuws opleverde. 
Gevraagd werd of er niet enkele exemplaren vakbladen voor onze metaalarbeiders konden 
komen, waarover zou worden geschreven. Daarna sluiting met Christelijke groet. 
Ledenvergadering van 14 juli 1946 van de RKWV te Vollenhove in het St. Gerardusgebouw 
Aanwezig waren de Zeer Eerwaarde Adviseur, het bestuur en 27 leden. De voorzitter 
opende de vergadering met de Christelijke groet, waarna de notulen van de vorige 
vergadering werden voorgelezen. Deze werden zonder verandering goedgekeurd. Hierna 
volgden de ingekomen stukken. 
Het schrijven van de RKAB naar de minister over de nieuwe regeling voor het houden van 
varkens. Hierover ontspon zich een prettig debat daar door J. Kwakman verklaard werd, dat 
deze regeling gekomen was op advies van de Stichting van de Landbouw. Hierna werd de 
mogelijkheid besproken om in Vollenhove een Kajottersbeweging te krijgen. Door de Zeer 
Eerwaarde Adviseur werd gezegd dat dit, wanneer alle jongeren die hiervoor in aanmerking 
kwamen, zich opgaven, dit heel best kon daar hiervoor 22 jongens van Vollenhove lid 
konden worden. De leden juichten deze actie toe waarna A. Ouderling zich bereid verklaarde 
om als leider op te treden. Vervolgens kwam aan de orde het voorstel van het bestuur om 
een Sociale Zondag te houden. De Zeer Eerwaarde Adviseur verklaarde dat hij hiervoor 
reeds verschillende sprekers had aangezocht maar dat deze de eerste tijd nog niet 
beschikbaar waren. Op een vraag van verschillende leden of men hier geen feestavond van 
kon maken, verklaarde de Zeer Eerwaarde Adviseur dat dit natuurlijk niet samen kon gaan 
met een sociale zondag. Het karakter van beide is heel verschillend. Men zou wel kunnen 
porberen om naast de sociale zondag ook nog een feestavond te organiseren voor de leden 
met hun vrouwen, maar men moest er rekening mee houden dat hiervoor zeer hoge kosten 



gemaakt moesten worden. Nadat door de leden het voorstel was gedaan om hierin te 
voorzien door van de leden een vrijwillige bijdrage te vragen en ’s avonds een verloting te 
houden, werd besloten dit punt nog enige tijd vast te houden. Men had dan de tijd om naar 
de verschillende mogelijkheden te informeren. Door de voorzitter werd vervolgens de 
vergadering er op attent gemaakt dat verschillende leden eigenlijk in een andere vakbond 
behoorden te zijn. Door de leden werd er geen bezwaar gemaakt dat deze zaak door het 
bestuur in orde gebracht zou worden. Verder werd door de voorzitter bekend gemaakt dat 
men zou trachten om een correspondent te krijgen van de RK Metaalarbeidersbond. Daar de 
secretaris AG de boer verklaarde dat hij er onmogelijk nog meer werk bij kon hebben werd A. 
Ouderling bereid gevonden het secretariaat van de bond van Overheidspersoneel en van de 
Metaalarbeidersbond op zich te nemen. Hierna werd door J. de boer verslag uitgebracht over 
de gewestelijke vergadering der RK Bouwvakarbeidersbond in Zwolle en door j. Kwakman 
over de bondsraadvergadering van de RK Landarbeidersbond in Utrecht. Vervolgens werd 
de brief van het hoofdbestuur over ‘Waarom is de EVC communistisch’ voorgelezen. Door de 
Zeer Eerwaarde Adviseur werd er bij de leden op aangedrongen de bedevaart naar Hasselt 
mee te maken, maar dit vooral te doen op de dag die voor ons decanaat staat. ‘Laat alle 
leden van de RKWV hier dn aanwezig zijn.’ Na de rondvraag werd deze vergadering door de 
voorzitter met Christelijke groet afgesloten. 
 
Jaarvergadering op zondag 8 september 1946 in het St. Gerardusgebouw 
 
In de Mis van half 8 opende onze Zeer Eerwaarde Adviseur onze eerste dag der 
jaarvergadering met een preek over de RKAB. Hij wees vooral op het mooie van de 
principiële organisatie, daar deze vooral in het nabije verleden getoond had bestaansrecht te 
hebben. Vooral de Katholieke Arbeidersbeweging had de arbeiders een steun geweest niet 
alleen op materieel maar zeker ook op geestelijk gebied. Onder deze H. mis werd door alle 
leden de H. communie ontvangen, waarna in het St. Gerardusgebouw het gezamenlijk ontbijt 
volgde. Deze zaal was door de leden der Meisjescongregatie versierd terwijl deze ook voor 
de bediening zorgden. Een woord van dank is hier zeker op zijn plaats. 
De voorzitter W. Mossel heette allen welkom en wees de leden op de weg die de Pausen 
ons gewezen hebben in hun encyclieken. Deze zijn voor ons de wegwijzer in deze moeilijke 
tijden. Hierna werd door allen het Strijderslied gezongen, waarop toen de ontbijttafel de 
nodige eer werd bewezen. 
’s Middags 3 uur werd een filmvoorstelling gegeven voor de vrouwen en huisgenoten der 
leden. De Zeer Eerwaarde Adviseur benutte deze gelegenheid om er bij de vrouwen op aan 
te dringen de mannen toch naar de vergaderingen te sturen. Hij kondigde tevens aan dat er 
nog eens gauw weer een avond voor de vrouwen gegeven zou worden. Hierna werd de film 
‘Het leven in de roem van Frederik Chopin’ gedraaid. ’s Avonds half acht werd door de 
voorzitter de jaarvergadering geopend waarna door de secretaris en penningmeester de 
verslagen werden uitgebracht. Nadat de Zeer Eerwaarde Adviseur nog een kort woord had 
gesproken werd de film gedraaid welke zeer in de smaak viel. Hierna werd deze eerste  
jaarvergadering door de voorzitter gesloten met de Christelijke groet. 
 
Verslag der secretaris A.G. de Boer op de jaarvergadering: 
Na de bevrijding kwam bij onze mensen direct de vraag, hoe staat het met de RKWV? Daar 
het westen des lands nog steeds geïsoleerd was, kwamen er ook van het hoofdbestuur geen 
berichten of richtlijnen binnen. Ook op de in juni 1945 gehouden vergadering waar het 
voorlopig bestuur werd gevormd kon de Zeer Eerwaarde Adviseur nog geen nadere 
berichten geven. De Zeer Eerwaarde Adviseur waarschuwde echter nadrukkelijk geen 
overhaaste stappen te doen en nog maar eens rustig af te wachten, daar we zeker rekenen 
konden op grote veranderingen in de maatschappij. Daar we nog steeds van de katholieke 
dagbladen verstoken bleven was er weinig kans op goede voorlichting zodat we dan ook wel 
eens te hard konden lopen. We moesten dus maar even afwachten op de richtlijnen van het 
hoofdbestuur. Deze richtlijnen werden gegeven door de heer Nobbenhuis, hoofdbestuurder 
der RK Bouwvakarbeidersbond die op een licht motortje door zijn district toerde om de zaak 



weer op poten te helpen. In een levendige frisse rede wekte hij de arbeiders op zich weer 
principieel te organiseren en niet mee te doen met die zogenaamde eenheidsstrevers. Het 
voorlopige bestuur dat bestond uit Kees Lok voorzitter, A. G. de boer secretaris en Henk Lok 
penningmeester verzorgde ook de propaganda in de N.O.Polder. In de kampen werden na 
verschillende bezoeken zogenaamde bestuursvertegenwoordigers aangesteld. Deze kregen 
hun propagandamateriaal en dergelijke uit onze afdeling toegezonden. Wekelijks werden 
bijvoorbeeld 125 Herstel nummers verspreid. Ook door de Raad van Overleg die op 9 
augustus 1945 tussen de afdelingen van RKWV, CNV en NVV werd opgericht werd een 
circulaire verspreid waarop de verschillende bestuursvertegenwoordigers vermeld stonden 
en tevens het adres van de afdelingen in Vollenhove. Deze circulaires werden tevens in alle 
kampkantines gehangen. 
Toen in Emmeloord de parochie van de H. Michael werd gesticht werd besloten deze 
propaganda meer aan de eigen bewoners over te laten. Dat deze propaganda niet 
tevergeefs is geweest mag blijken uit het feit dat toen reeds enkele afdelingen van de RK 
Landarbeidersbond opgericht waren, terwijl tevens verschillende bonden in de 
randgemeenten georganiseerd waren, o.a. in Lemmer, Kampen en onze eigen afdeling. In 
september hield de heer Nobbenhuis een openbare vergadering in het Nutsgebouw. Het 
werd een betoog tegen de EVC waarbij de heer Blokzijl, voorzitter van de landelijke EVC 
persoonlijk als debater tegenwoordig was. Wel een bewijs wat voor belang de heren in de 
N.O.Polder en randgemeenten zagen. 
In oktober kwam ook de heer Pannebakker van de RK Landarbeidersbond waarna spoedig 
ook een hoofdbestuurder van de RK bond van Overheidspersoneel volgde. Toen werd ook 
het definitieve bestuur gekozen. Dit bestond uit:W. Mossel, voorzitter, A.G. de Boer, 
secretaris; H. Lok, penningmeester; J. Kwakman Azn en J. de Boer Hzn. Als loper werd 
aangesteld J. Jongman Fzn. J. Kwakman Azn kwam tevens in de Stichting van de Landbouw 
als afgevaardigde. Op 13 januari 1946 kwam voor de eerste maal een bestuurder van de 
Utrechtse bond, de heer van der gun, welke het grote doel van de RKWV verklaarde en 
tevens wees hij op de prachtige instellingen die hier aan verbonden zijn. In het tweede 
gedeelte besprak spreker de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie. Op de vergadering van 
22 maart werd besloten meer propaganda te maken voor de retraiteclub. Als propagandisten 
gaven zich op Jan Kwakman Kzn en J.J. Jongman Fzn. Deze actie mag zeker geslaagd 
heten daar de meeste leden zich melden. Voor de eerste retraite van 3-6 augustus gaven 
zich 15 personen op. Jammer genoeg konden hiervan maar 10 geplaatst worden, hetgeen bij 
loting geschiedde. Tevens werd door het bestuur elke dinsdagavond zitting gehouden voor 
eventuele klachten. Al spoedig bleek dat een aanvulling van het bestuur noodzakelijk was, 
vooral ook omdat getracht zou worden een afdeling van de Metaalarbeidersbond op te 
richten. A. Ouderling Jzn werd als bestuurslid aangesteld doch deze ging ons na korte tijd 
verlaten wegens vertrek naar elders. Met ingang van 1 juli werd L. Jongsma loper. Toch 
bleek dat voor de goede gang van zaken het bestuur ook toen nog te zwaar belast was. In 
de vergadering van maandag 2 september werden daarom 2 nieuwe bestuursleden gekozen 
en wel A. van de Ploeg en P. Hoenselaar. Daar het bestuur ook nog als Credo Pugno Club 
en commissie van Rechtsbijstand fungeerde, werd ook hier verandering in gebracht door een 
geheel nieuwe Credo Pugno club te vormen. Deze bestaat uit: Kees Lok, W. Klappe, Kees 
klappe en A. Kwakman Kzn. Voor Kamp Vollenhove zijn 2 bestuursvertegenwoordigers 
aangesteld en wel J. Muter ?? en K. van de Muter ?? deze zorgen tevens dat de klachten 
wanneer die er mochten zijn, ten spoedigste behandeld worden. Voor Kamp Kadoelen zijn 
de namen nog niet bekend, daar de heer Halman van St. Deusdedit deze zaak zelf zou 
regelen. Ook de ledenlijst is nog niet bekend. Zijn we in de oorlog met 19 leden 
ondergegaan, na de bevrijding zijn we gestart met 31 terwijl we op deze onze eerste 
jaarvergadering de verheugende mededeling kunnen doen dat ons ledental verdubbeld is, 
zodat we nu staan op 63 leden. Laat dit mooie succes voor ons echter geen aanleiding zijn 
om in onze activiteit te verslappen. Immers nog steeds staan enkele werkers buiten onze 
beweging. Laten alle leden hun best doen, te bereiken dat ook deze vrienden in ons midden 
komen zodat wij over enige tijd kunnen zeggen: ‘wij in Vollenhove hebben alle katholieke 
arbeiders in onze mooie RKAB georganiseerd. “ 



Dit is van zo groot belang nu vooral in deze tijd de grote stormloop op de rots van Petrus 
begonnen is. Laten wij in deze strijd het mooie devies van de oude vissersvereniging st. 
Petrus voor ogen houden. Het devies dat wij ook tot de onze gekozen hebben. “Vindicamus 
Hereditatum Patrum nostrorum’ Laten wij het erfdeel onzer vadren bewaren.  
Wanneer wij dit voor ogen houden kunnen wij onbezorgd de toekomst tegemoet zien omdat 
wij zeker zijn van Gods zegen, die zal met ons zijn tot het einde der tijden. 
 
Ledenvergadering op mandag 28 oktober 1946, ’s avonds 8 uur in het St. Gerardusgebouw. 
 
Aanwezig waren de Zeer Eerwaarde Adviseur terwijl van het bestuur de voorzitter W. Mossel 
afwezig was en 21 leden. De tweede voorzitter J. de Boer Hz opende de vergadering met 
Christelijke groet. Hij wees er op dat het aantal gehuwde leden dat aanwezig was, veel te 
gering was, omdat juist voor hen deze vergadering van zo veel belang was, in verband met 
de behandeling van het consumentenkrediet. Spreker gaf eerst de nodige uiteenzetting van 
het doel van dit krediet, waarna de geestelijk adviseur dit punt verder besprak. Spreker wees 
vooral op het grote bezwaar dat aan de afbetaling was verbonden. Men kon echter gerust 
aanvragen en wanneer dan de afbetalingsregeling bekend was dan kon men nog altijd zien 
of men er gebruik van kon maken. Er was een grote kans dat er ook nog wel geheel of 
gedeeltelijk kwijtschelding zou komen. Wanneer men hiervoor niet in aanmerking kwam, dan 
raadde spreker ten zeerste af om van het krediet gebruik te maken. 
Het volgende punt op de agenda was de Commissie der Prijsbeheersing. De secretaris A.G. 
de Boer behandelde dit punt. Deze wees er op dat in elke plaats een 
Prijsbeheersingscommissie gevormd zou worden, waarin ook de afgevaardigden der 
Arbeidersorganisaties zitting zouden hebben. Door het hoofdbestuur was aangeraden hier 
ook zitting in te nemen. Een verzoek hierover was reeds naar de Burgemeester verzonden. 
Verschillende leden brachten hun bezwaar naar voren, dat men dan wel een helemaal niets 
meer zou kunnen kopen, en dat dan alles wel onder de toonbank verkocht zou worden. Door 
de meerderheid werd dit echter bestreden vooral omdat deze commissies in elke plaats 
zouden komen en dan de mensen weldra het grote belang zouden inzien. Als kandidaten 
voor deze commissie gaven zich drie leden op en wel G. Uil, H. Jongman en … 
Hierna besprak de penningmeester H. Lok de verloting ten bate van Herwonnen 
Levenskracht. Hij spoorde de leden aan enkele loten te kopen, vooral voor het mooie doel, 
waarvoor de opbrengst bestemd was, doch ook tevens om de mooie prijzen die er aan 
verbonden waren. Ook de Verbondskalender die te koop zou worden aangeboden werd 
warm aanbevolen. De Zeer Eerwaarde Adviseur raadde de leden die nog belang hadden bij 
goede lectuur, zich te abonneren op het blad “De Kruistocht”.  
 
(ik heb dit blad niet terug kunnen vinden – er zijn aanwijzingen dat het een tijdschriftje was van de paters maristen 
onderling - , wel 
http://dominicanen.antenna.nl/detail_page.phtml?act_id=358&username=guest&password=9999&publish=Y&user
name=guest&password=9999&groups=DOMINICA&banner=18&categories=publicaties ‘De rozenkrans”, later 
“Tijdschrift voor het Gezin” ) 
 
Men kon zich hiervoor bij de loper opgeven. De secretaris A.G. de Boer kwam toen met het 
voorstel om voor St. Nicolaas een speelgoedactie in te zetten. Hij wees vooral de verlichting 
voor de gezinnen, wanneer door de werkliedenvereniging dit speelgoed ter beschikking werd 
gesteld. De prijzen van deze artikelen zijn zo hoog, dat er grote kans bestaat dat vele 
kinderen dit jaar anders geen cadeautje krijgen. Wanneer echter de timmerlieden, 
meubelmakers, schilders en andere leden die wat knutselen kunnen zich hiervoor één avond 
per week voor geven dan kon er heel wat klaar gemaakt worden. Het materiaal dat gebruikt 
wordt is toch maar afval. Hij vroeg tevens de geestelijk Adviseur om de medewerking der 
Kajotters. Dit voorstel viel in goede aarde. Allen zegden hun medewerking toe, terwijl de 
Zeer Eerwaarde Adviseur het gebouw ’s maandagsavonds beschikbaar stelde. Tevens zou 
bij de gezinnen gevraagd worden om oud en gebroken speelgoed wat dan opgeknapt zou 
worden. Enkele leden maakte de opmerking dat hier dan toch wel leiding moest zijn, wilde 
men zo productief mogelijk werken. Hiervoor werd A.G. de Boer bereid gevonden. Nadat de 



tweede voorzitter allen opriep om mee te werken, dat er meer leden op de vergaderingen 
zouden komen, werd deze vergadering met Christelijke groet gesloten. 
Vergadering van maandag 16 december 1946 in St. Gerardus. 
Spreker: van Tongeren. Opkomst plm. 50 personen (wat zeer groot is). 
Spreker weidde uit over de KAB en vergeleek de pioniers van de beweging met de 
middeleeuwse kathedraalbouwers en gaf aan dat de beweging niet alleen meer afweerde 
maar ook aanvalt o.a. (tegen communisme) en vroeg van allen om 100% KAB-er te zijn. 
Verder legde hij ons voor de beweging van de aanvang tot nu toe en wat voor goed werk er 
gedaan is door de standorganisatie om de culturele waarde van de arbeiders te verhogen. 
Verder legde hij de afdeling uit waarom de lonen en prijzen nu zo moesten zijn. Wat spreker 
aangaf door op de export te wijzen en de buitenlandse markt. Verder over de geleide 
economie en rijksbemiddelaars in … medezeggenschap, kinderbijslagregeling enz. Daarna 
werd er veel over en weer gepraat over van alles en nog wat, behalve over sprekers rede, en 
zo werd dat een beetje op de achtergrond gezet totdat A. de Boer de vergadering sloot met 
de Christelijke groet en we het nieuwe jaar afwachtten hopende dat de leden in dat jaar veel 
en vooral graag naar de vergaderingen zullen komen welke voortaan zal verder zeilen onder 
het kompas van een nieuwe geestelijke adviseur welke we dan ook van harte welkom 
toewensen en een voorspoedige groei van de KAB Vollenhove onder zijn adviseurschap. 
 
1947 
 
Ledenvergadering op 20 februari 1947 ’s avonds 7 uur 30 in het St. Gerardusgebouw. 
 
Aanwezig waren het voltallige bestuur, de Zeer Eerwaarde Adviseur en plm. 50 leden. 
De voorzitter W. mossel opende de vergadering met Christelijke groet en gaf toen een 
overzicht van het afgelopen jaar. Hij heette onze nieuwe pastoor hartelijk welkom en sprak 
de hoop uit dat deze ook het adviseurschap wilde aanvaarden. Pastoor antwoordde hierop 
dat hij dit gaarne deed. Het was reeds een jaar of tien geleden dat deze als adviseur van een 
werkliedenvereniging had gewerkt, doch hij zou zich hiermede zo gauw mogelijk weer 
vertrouwd maken. Hierna werden de notulen voorgelezen welke zonder verandering werden 
goedgekeurd. Als eerste punt van de agenda was de deelname aan de Stille Omgang te 
Amsterdam. Hiervoor had Bald de Boer reeds de nodige gegevens verkregen. Dit voorstel 
viel algemeen in de smaak zodat besloten werd ook voor Vollenhove de gelegenheid te 
scheppen. Bald de Boer stelde zich beschikbaar voor de verdere gang van zaken te zorgen. 
Tweede punt was de actie voor de opbouw van het Kinderherstellingsoord Mooi 
Gaasterland. De Credo Pugnoclub zou zich hiermede belasten waarna besloten werd op de 
eerstvolgende zondag na de H. mis te collecteren. Als derde punt was het voorstel dit door 
de Credo Pugnoclub was gedaan om te komen tot een Commissie van Gezinszorg. Kees 
Lok die dit punt behandelde legde in grote trekken de werking en bedoeling van deze 
Gezinszorg uit, waarna de Zeer Eerwaarde Adviseur hiervan een verdere toelichting gaf hoe 
het in andere plaatsen werkte. Besloten werd om eerst de vrouwen der leden bijeen te 
roepen om met deze dit onderwerp te bespreken. De Zeer Eerwaarde Adviseur legde er de 
nadruk op, om te zorgen dat de leiding in deze bij de mannen bleef. Verschillende leden 
verklaarden dt dit punt in een grote behoefte voorziet en dat dit zeker door de vrouwen zal 
worden toegejuicht. Als punt vier werd behandeld het schrijven dat naar het hoofdbestuur 
was verzonden om tot een spoedig inwerkingtreden van de commissie voor de 
Prijsbeheersing. Hierna kwam de te houden feestavond aan de orde. De voorzitter stelde 
voor om hiervoor direct een commissie te benoemen die zich met de werkzaamheden zou 
belasten. Dit voorstel werd goedgekeurd waarna deze commissie als volgt werd 
samengesteld: de Zeer Eerwaarde Adviseur, Kees Klappe, Kees Lok en Piet Hoenselaar. 
Hierna richtte de Zeer Eerwaarde Adviseur zich tot de leden. Spreker zei dat hij het 
Adviseurschap zag als een mooie taak in zijn Priesterschap. Als Priester moest hij de dingen 
van O.L. Heer bij de mensen, en de dingen van de mensen bij O.L. Heer behartigen. Spreker 
wees er verder op dat de standsorganisatie er was om de mensen te ontwikkelen. Om dit 
doel te bereiken zou hij op de vergaderingen telkens een of ander onderwerp behandelen. 



Wanneer men echter voor een of ander onderwerp een voorkeur had dan kon men zich 
hiervoor opgeven. Voor dit doel zou er een bus in het gebouw geplaatst worden. Spreker 
wees er echter op dat ook de leden van elkaar nog veel konden leren. Misschien zijn er 
leden die zelf eens een onderwerp van hun eigen vak of iets dergelijks willen behandelen. 
Deze aankondiging van de Zeer Eerwaarde Adviseur werd met warme instemming begroet. 
Hierna volgde de rondvraag. Kees Lok vroeg of het mogelijk was hier een spaarkas op te 
richten, doch dit kan hier wegens de grote moeilijkheden nog niet. Bald de boer vroeg over 
het oprichten van een commissie Hulp in nood. De Zeer Eerwaarde Adviseur verklaarde dat 
het beter was hiermede direct niet te beginnen want anders laadde men teveel hooi op de 
vork. L. Jongsma vroeg of de Zeer Eerwaarde Adviseur eens even uit wou leggen wat de 
Stille Omgang beoogde. De Zeer Eerwaarde Adviseur behandelde dit even in het kort, maar 
verklaarde dat hij op de eerstvolgende vergadering die in ieder geval voor de Stille Omgang 
was, dit heel uitvoerig zou behandelen. Door de voorzitter werd deze prettige vergadering 
met Christelijke groet afgesloten. 
 
Ledenvergadering op donderdag 20 maart ’s avonds 8 uur 30 in het St. Gerardusgebouw. 
 
Daar de voorzitter W. Mossel afwezig was opende J. de Boer Hz de vergadering met de 
Christelijke groet en heette vooral de deelnemers aan de Stille Omgang van harte welkom, 
daar deze vergadering vooral aan dit punt gewijd zou zijn. Hierna werden de notulen van de 
vorige vergadering voorgelezen, welke zonder verandering werden goedgekeurd. De 
secretaris deelde hierop mede dat door het hoofdbestuur een brief aan de burgemeester was 
verzonden, waarin werd aangedrongen op een spoedige inwerkingtreding van de 
Prijzencommissie. Daarna werd door de secretaris aan de aanwezigen gevraagd om opgave 
van de baten die zij door bemiddeling van de bond gekregen hadden. Hierna vroeg Bald de 
Boer of de secretaris een reglement van het ziekenfonds ‘Meppel en Omstreken’ wou 
aanvragen, omdat men dan zelf beter kan beoordelen waar men recht op had, ook al in 
verband met het Aanvullingsfonds. De secretaris verklaarde dit te zullen doen. 
Kees Lok kwam met het voorstel tot oprichting van een reiskas. Na bespreking werd 
besloten dat men zich hiervoor op de volgende vergadering op kon geven, dan had men de 
tijd hierover te denken, en dn wist men tevens hoeveel liefhebbers hier voor waren. Door het 
bestuur werd voorgesteld om een conciërge te benoemen voor het verenigingsgebouw die 
dan voor de goede gang van zaken voor de vergaderingen en dergelijke zou zorgen. 
Door de Zeer Eerwaarde Adviseur werd hierover gevraagd, dit eerst nog weer eens in de 
bestuursvergadering te behandelen. Aldus werd besloten. 
Hierna hield de Zeer Eerwaarde Adviseur een lezing over het ontstaan en de groei van de 
Stille Omgang welke met volle aandacht gevolgd werden. Nadat J. de Boer de Zeer 
Eerwaarde Adviseur bedankt had voor diens mooie lezing werd deze vergadering met 
Christelijke groet gesloten. 
 
(Stille Omgang: zie http://www.stille-omgang.nl/ ) 
 
Feestelijke jaarvergadering op zondag 27 april 1947. 
 
Deze dag werd begonnen met gezamenlijke H. Communie op ontbijt in het St. 
Gerardusgebouw. De voorzitter opende met Christelijke groet en gaf daarna een overzicht 
van de afgelopen maanden over het werk en de uitbouw van de afdeling en spoorde tevens 
aan om door propaganda deze opbouw nog beter te maken. Hierna werd ontbeten waarna 
met het zingen van ons bondslied deze morgen werd besloten. ‘s Avonds 7 uur 30 werd de 
feestavond door de voorzitter geopend. De zaal was overbezet. In zijn welkomstwoord 
spoorde hij de aanwezigen aan ook op de gewone ledenvergaderingen zo goed op te 
komen, waarna een overzicht volgde van de avondvulling. Hierna sprak de ZE adv die onze 
patroon St. Joseph als voorbeeld stelde voor de leden en verschillende mooie deugden van 
deze heilige belichtte. Daarop werd het toneelspel voorgedragen, ‘het miraculeuze 
O.L.Vrouwtje’ waarna verder een verloting volgde. Tussen de bedrijven door werden 



traktaties gegeven. Deze zeer geslaagde dag werd door de voorzitter der feestcommissie K. 
Lok gesloten met een woord van dank aan allen die meegeholpen hadden deze avond en 
dag te helpen slagen. Hierna volgde de Christelijke groet. 
 
(bondslied: de ledenvergaderingen van de KAB begonnen steevast met de christelijke groet, ingezet door de 
voorzitter: Geloofd zij Jezus Christus, en beantwoord door de zaal met: In alle eeuwigheid, amen. Daarna werd 
het strijdlied van de KAB gezongen met als eerste regel: "Christen Strijders, Broeders, Makkers, Bouwers van de 
Maatschappij...." 
(miraculeus Mariabeeld, sage: zie o.a. http://www.nunhem.nl/geschied/verhalen/06.html ) 
 
Jaarvergadering op 26 oktober 1947. 
(jaarverslag) 
 
De vorige jaarvergadering werd verleden jaar gehouden op 8 september. ’s Morgens werd 
begonnen met de H. Mis en gezamenlijke H. Communie en een toespraak van de Zeer 
Eerwaarde Adviseur over het wezen van de KAB. Na de H. Mis gezamenlijk ontbijt en ’s 
avonds vergadering met filmvoorstelling. In het afgelopen jaar werd hier ook opgericht een 
Prijsbeheersingscommissie waarin ook onze afdeling zitting heeft. Veel actie heeft deze 
instelling tot nu toe niet kunnen ontplooien. De St. Nicolaasactie die werd ingezet en 
waaraan veel leden hun volle medewerking gaven werd een groot succes. Hier geldt met 
recht het spreekwoord ‘vele handen maken licht werk’. 
120 stuks speelgoed werd uitgereikt aan de kinderen tot 14 jaar oud. Ook werd dit jaar in 
verenigingsverband mee gedaan aan de Stille Omgang. Het voorstel van de Credo Pugno tot 
oprichting van een Commissie voor Gezinshulp wacht nog steeds op uitvoering maar wij 
hopen dat deze instelling in het komende winter met kracht zal worden doorgezet. Veel actie 
is van de Credo Pugno tot nu toe nog niet uitgegaan.  
De feestavond werd gehouden op 27 april. Deze avond werd opgeluisterd met toneel, 
verloting en muziek en is volgens ons goed geslaagd. 
Er zijn in het afgelopen jaar 6 vergaderingen gehouden die zeer slecht bezocht werden 
behalve de feestvergadering die goed bezet was. Door de commissie van Rechtsbijstand 
werd ruim 1000 gulden voor verschillende leden bijeengebracht. Wegens drukke 
werkzaamheden van de secretaris werd die functie de laatste maanden waargenomen door 
W. Klappe. Er werd ook begonnen met een oprichting van een Schriftelijke ?cursus waaraan 
reeds 19 leden deelnamen en die definitief op donderdag a.s. zal beginnen. We hopen dat 
de deelnemers met kracht zullen doorzetten om meer inzicht te krijgen van de 
werkzaamheden van de bond. En waar ze zich terdege door studie in taal en godsdienstleer 
zich kunnen ontwikkelen. 
 
Jaarvergadering gehouden op 26 oktober (1947) ’s avonds 7.30 uur in het St. 
Gerardusgebouw. 
 
De voorzitter opende de vergadering met de christelijke groet waarna hij een korte inleiding 
gaf. Het wees er vooral op wat KAB zoal doet voor ons stoffelijk welzijn en onze plaatselijke 
afdeling dat de vergaderingen zo slecht bezocht worden. Daarna kwam het verslag van de 
waarnemend secretaris waarop enige leden aanmerkingen maakten, wat betreft de 
samenwerking tussen bestuur en Credo Pugno. Onze geestelijk adviseur verklaarde daarop 
dat de samenwerking zo moet wezen dat het bestuur de actie geeft en de Credo Pugno de 
actie uitwerkt. De penningmeester bracht daarna verslag uit waarop niets viel aan te merken. 
Daarna kregen we bestuursverkiezing. Vier van de zes leden traden af. Twee ervan stelden 
zich wederom beschikbaar. Eerst werd een voorzitter gekozen om dat de heer W. Mossel 
zich niet weer beschikbaar stelde wegens te drukke werkzaamheden in andere instellingen 
die voortgevloeid waren uit de bond. De nieuwe voorzitter, de heer B. Kwakman werd met de 
tweede stemming met grote meerderheid gekozen. Daarna werden de twee bestuursleden 
die zich wederom beschikbaar stelden, gekozen. Daarna kwam de rondvraag. De heer Th. 
De Boer vroeg of de St. Nicolaasactie niet zo spoedig mogelijk kan starten. Het bestuur 
verklaarde zich direct bereid daar mee te beginnen. Er werd gevraagd naar iemand die de 



leiding op zich zou nemen. De heer G. Kwakman verklaarde zich bereid om de leiding op 
zich te nemen. De heer A. de Boer Bz vroeg of de leden geen oproep konden krijgen als er 
weer vergadering was. Het bestuur verklaarde dat de oproepkaarten reeds aanwezig waren 
en dat de leden een volgende keer dus een oproep aan huis kregen. Daarna dankte de 
adviseur onze voorzitter voor het vele werk aan de bond bewezen. De adviseur wees er op 
dat er een goede samenwerking moet komen tussen de leden en het bestuur wat op de 
eerste plaats bereikt kan worden door geregeld op de vergaderingen te komen en dan de 
schriftelijke cursus met volle kracht door te zetten. De adviseur kwam toen met een voorstel 
om omstreeks Kerstmis een gezellige middag te geven voor de kinderen met hun ouders. 
Het voorstel werd door alle leden met grote instemming aangenomen. Nu kregen de leden 
ieder een kleine traktatie. Daarna traden onze Kajotters op onder leiding van Kees Klappe 
die ons in een kluchtig toneelspel nog een gezellig uurtje verzorgden. Daarna werd deze 
vergadering met de christelijke groet gesloten. 
 
1948 
 
Ledenvergadering op woensdag 9 maart (1948) in het St. Gerardusgebouw. 
 
Aanwezig waren plm. 35 leden, 3 bestuursleden, de districtsbestuurder Joh. Kortink. 
De voorzitter heette allen hartelijk welkom en besprak het grote belang van het komende 
jaar. In dit jaar zijn er grote beslissingen te verwachten doch wij allen moeten er de 
schouders onder Zetten. Tevens spoorde hij de leden aan om gehoor te geven aan de Credo 
Pugno om het rozenkransgebed te bidden. Hierna volgden de ingekomen stukken waarop 
geen vragen binnenkwamen. Wel vroeg vriend Mossel hoe het stond met de plannen voor de 
feestavond. Hierop antwoordde de voorzitter dat Kees Klappe weer was aangezocht voor 
een toneelstuk, en dat de verdere plannen nog verder door het bestuur en de 
feestcommissie zouden worden uitgewerkt. In de feestcommissie namen zitting L. Jongsma, 
W. Klappe en Jan Kwakman Kz. Hierop sprak de districtsbestuurder Joh. Kortink over de 
mooie instellingen van onze KAB. Hierin werd vervuld de woorden van Schaepman ‘Wilt ge 
wat doen voor de arbeider doe het dan door de arbeider’. In dit verband wees spreker ook op 
het feit dat ook in Zwolle eerdaags een Pedagogisch Adviesbureau komt. Vervolgens 
behandelde spreker de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie. Hij gaf hiervan een voorstelling 
hoe dit gegroeid is, door welke oorzaken en de verschillende perioden vanaf Luther zoals 
gilden, liberalisme en communisme. Hij wekte op in deze nieuwe periode volbloed Christen 
te zijn, onze plicht te doen en te bidden. Al onze strevingen kunnen slechts slagen met 
behulp van God en een verbetering van de zeden. 
De voorzitter bedankte vriend Kortink voor zijn duidelijke uiteenzetting en sprak de hoop uit 
hem weer spoedig nog eens terug te zien. 
Bij de vragen vroeg L. Jongsma of de KAB niet kan aandringen op het verbieden van het 
communisme. Dit gaat echter niet zo gemakkelijk en men weet ook niet of men in plaats van 
vooruit dan niet achteruit werkt. Kees Lok vroeg hoe het ging bij het kiezen van de mensen in 
de komende Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie. Vriend Kortink antwoordde hierop dat dit 
allemaal nog uitgewerkt moet worden doch dat het vermoedelijk zo zou worden dat de 
arbeidersorganisaties en de werkgeversorganisaties dit gezamenlijk met gelijke stemmen 
zouden doen. 
Hierna werd de vergadering met christelijke groet gesloten. 
 
Feestelijke viering van het St. Joseph Beschermfeest op zondag 25 april (1948). 
 
(zie http://www.marypages.com/HeiligeJozefArbeider.htm ) 
 
De dag werd begonnen met gezamenlijke H. Mis welke tot intentie der KAB werd 
opgedragen. Onder de H. Mis gezamenlijke H. Communie. Na deze kerkelijke plechtigheid 
volgde het ontbijt in het St. Gerardusgebouw. Na het zingen van het Strijderslied besprak de 



voorzitter B. Kwakman de briefactie naar ZH de Paus en riep allen op hieraan mede te 
werken. 
’s Avonds acht uur feestavond in het Nutsgebouw waar ook de vrouwen en verloofdes der 
leden waren uitgenodigd. 
De voorzitter opende deze avond met Christelijke groet. Hij wees vooral op de belangrijke 
gebeurtenissen die wij in het komende jaar te wachten hebben zoals de verkiezingen voor de 
Tweede Kamer en het verwezenlijken van het ideaal waarvoor de Katholieke Arbeiders altijd 
gestreden hebben namelijk de medezeggenschap in het bedrijfsleven. Hij riep allen op in 
dezen hun plicht als Katholiek te vervullen en zich zelf te bekwamen voor hun taak. Verder 
kondigde spreker voor de vrouwen aan de oprichting van een Gezinshulp, waarvoor binnen 
korte tijd een vergadering zou worden gehouden. 
Hierna sprak onze geestelijk adviseur. Deze prees de voorzitter voor zijn mooie en leerzame 
inleiding en stelde hem als voorbeeld voor de andere leden om zich ook verder te 
bekwamen, en de talenten die god hun gegeven heeft uit te buiten en hun licht niet onder de 
korenmaat te verbergen maar op de kandelaar om hun licht uit te doen stralen. Verder wees 
spreker op de moeilijkheden die aan de Gezinshulp is verbonden doch ook het mooie er van 
dat we elkaar in de moeilijkheden en zorgen bijstaan. 
De voorzitter der feestcommissie, L. Jongsma, nam verder de leiding van de avond over en 
kondigde de verschillende attracties aan. 
Het eerste gedeelte der avond werd gevuld met liedjes door de Dameszangkoor en leuke 
voordrachten door mejuffrouw Remmerman. Het lied Grootvaders Klok werd op verzoek door 
J. Ouderling gezongen, terwijl L. Konter belangeloos medewerkte met accordeonmuziek. 
Na de pauze werd het blijspel gegeven  door de toneelclub. Dit stuk, genaamd 
“Aardappelen” viel goed in de smaak. 
Tussen de pauzes werden loten verkocht voor bestrijding der onkosten. Als prijzen waren 
hiervoor verschillende mooie voorwerpen ingekocht zoals een St. Jozefbeeld, boeken en een 
taart. Door enige leden werden verder nog een St. Jozefbeeld en een bloemstuk ter 
beschikking gesteld. 
Gedurende de avond werden verschillende traktaties aangeboden. Na uitreiking der prijzen 
dankte L. Jongsma de aanwezigen voor hun medewerking en verder allen die op een 
bijzondere manier tot het welslagen van deze dag hadden meegewerkt. 
Namens de aanwezigen dankte G. Uil het bestuur maar vooral de feestcommissie bestaande 
uit L. Jongsma, W. Klappe en J. Kwakman Kz voor de vele moeite die zij gehad hebben om 
deze dag op zulk een vlotte manier te doen draaien. Met het zingen van “aan U o Koning der 
eeuwen” werd deze dag gesloten. 
 
Ledenvergadering op 15 juli (1948) ’s avonds 8 uur in het St. Gerardusgebouw. 
 
Aanwezig waren de Zeer Eerwaarde Adviseur, het bestuur en plm. 30 leden. De voorzitter 
opende de vergadering met Christelijke groet en bracht daarna verslag uit over de kaderdag 
in utrecht gehouden. Hierna werden de notulen der vorige vergadering voorgelezen welke 
zonder wijzigingen werden goedgekeurd. Bij de ingekomen stukken werd door het 
hoofdbestuur nogmaals aangedrongen de zogenaamde snipperdagen ook op te nemen en 
deze niet uit verkeerde zuinigheid maar te laten lopen. Dit is een recht wat met veel moeite 
verworven is, en wat we dus zelf niet meer mogen verspelen. 
Het volgende punt was de a.s. St. Nicolaasactie voor de kinderen. Met aller instemming werd 
besloten ook dit jaar weer een actie op te zetten en daarbij ook gebruik te maken van de 
vrouwenhulp die ons door de vrouwen was aangeboden. 
Hierna kwam de reisclub aan de orde. H. Dierkes Gz en H. jongman verklaarden zich bereid 
de voorbereidende werkzaamheden op zich te nemen en de leden langs te gaan wie zich al 
of niet wensten op te geven. Besloten werd deze termijn op een maand te zetten, waarna 
men kon zien of het plan kans van slagen had. Het werkelijk bedrag werd voorlopig bepaald 
op 25 cent per persoon. 
De Zeer Eerwaarde Adviseur behandelde hierna een gedeelte van de kerkgeschiedenis 
welke met grote aandacht gevolgd werd. 



Bij de rondvraag vroeg Jan de Boer of er nog wat aan het Retraitewerk werd gedaan. Jan 
Kwakman Kz bracht verslag uit over de werkzaamheden en wees er op dat er bij de leden 
voor de retraites die gehouden zijn geen voldoende deelname was om in groepsverband 
heen te gaan. Kees Klappe vroeg of hij bij het samenstellen van het toneel voor de a.s. 
jaarvergadering vrij was in het kiezen van de personen. Hierop werd bevestigend 
geantwoord waarna de vergadering met Christelijke groet werd gesloten. 
 
Jaarverslag der secretaris op 23 oktober 1948 
 
Na de jaarvergadering die 26 oktober 1947 werd gehouden bestond het bestuur uit B. 
Kwakman, voorzitter; A. G. de Boer, secretaris; H. Lok, penningmeester; J. Kwakman Az; W. 
Kwakman, Jz. 
Door vertrek van J. Kwakman werd P. Hoenselaar aangesteld terwijl R. Jongsma W. 
Kwakman in de loop van het jaar heeft vervangen. Bij het opstellen van het jaarprogramma 
kwam direct de grote moeilijkheid naar voren dat de vergaderingen zo slecht werden 
bezocht. Het bestuur besloot om deze redenen, het aantal vergaderingen laag te houden in 
de hoop dat deze enkele avonden dan tenminste goed bezocht zouden worden. Om deze 
redenen zijn er dit jaar drie vergaderingen geweest terwijl het St. Joseph Beschermfeest 
gezamenlijk met de huisgenoten werd gevierd. Behalve deze feestavond was de opkomst 
weer slecht. Ook dit jaar werd door het bestuur elke dinsdagavond weer zitting gehouden 
voor Rechtskundige Bijstand e.d. 
Verschillende leden kwamen met hun moeilijkheden en door toedoen van de bond kon dit 
jaar weer f 381 aan hen ten goede komen. De ontwikkelingscursus welke voor de bond zo 
uiterst belangrijk is werd goed bezocht. We hopen dat de deelnemers het belang van deze 
cursus blijven inzien en trachten deze tot een zo goed mogelijk einde te brengen. Door alle 
leden werd spontaan meegedaan met de briefactie naar ZH de Paus ter gelegenheid van het 
jubileum van de sociale encyclieken Rerum Novarum en Quadragesimo Anno. 
 
(zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Rerum_Novarum  en http://nl.wikipedia.org/wiki/Quadragesimo_Anno ) 
 
Voor de vrouwen werd begonnen met de oprichting van de Vrouwenbeweging. Enkele 
bijeenkomsten werden reeds gehouden maar door enkele moeilijkheden kon dit nog niet 
worden voortgezet. We vertrouwen dat deze spoedig zijn opgelost. Ook dit jaar werd weer 
een speelgoed actie voor Sinterklaas gehouden en wederom kon aan alle kinderen der leden 
weer een mooi stuk speelgoed worden uitgereikt. Herman Dierkes en Hendrikus Jongman 
verklaarden zich bereid de werkzaamheden de verrichten bij het oprichten van een reisclub, 
doch door de geringe deelname kon nog niet worden begonnen. 
Het belang van onze bond op geestelijk gebied blijkt wel uit het werk van onze Retraiteclub. 
Nadat jarenlang onze mannen geen retraite meer bezochten is dit nu weer begonnen. Ook 
dit jaar namen weer 9 mensen deel aan een gesloten retraite.  
 
(zie o.a. http://www.rkdocumenten.nl/index.php?docid=828&id=3640 , uit de encycliek Mens Nostra van Pius XI 
uit 1929). 
 
De verschillende collectes voor onze eigen TBC-bestrijding en Herwonnen Levenskracht 
brachten f 58,30 op. Het ledental bleef dit jaar vrijwel gelijk, we starten dit nieuwe bondsjaar 
met 80 leden. Een woord van dank aan allen die hun medewerking hebben verleend bij de 
verschillende acties en daardoor het bestuur hebben geholpen bij de uitvoering van hun 
taak. We noemen hier vooral onze vriend Kees Klappe die zich steeds spontaan bereid 
verklaarde de leiding van de toneelclub op zich te nemen. 
Uit deze terugblik blijkt wel dat er nog veel van onze mooie instellingen der KAB in onze 
afdeling als het ware nog onbekend zijn. Ook wij kunnen van deze prachtige instellingen 
profijt trekken als er nog meer leden voor de diverse werkzaamheden beschikbaar stellen. 
Het mag toch eigenlijk niet zo zijn dat men zich uit gemakzucht of minderwaardigheidsgevoel 
maar op de achtergrond houdt en een ander de zaak maar laat opknappen. Breng de lessen 



in praktijk die onze Geestelijk Adviseur ons mee gaf op het St. Joseph Beschermfeest, “Berg 
uw licht niet onder de korenmaat maar laat het schijnen tot heil van u en uw evennaasten”. 
 
 
Verslag jaarvergadering op zaterdag 23 oktober ’s avonds half acht in het Nutsgebouw. 
 
Aanwezig waren de Geestelijk Adviseur, het voltallig bestuur en de leden met hun vrouwen 
en hun huisgenoten en verder onze ongeorganiseerde genodigden. Door de voorzitter werd 
deze vergadering met Christelijke groet geopend waarna door allen het Strijderslied werd 
gezongen. In zijn openingswoord wees de voorzitter op de verschillende vraagstukken die 
ons volk momenteel bezighouden. Voor ons arbeiders is dit in de eerste plaats wel de 
Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie. Spreker wees er op dat wij ons nu moeten bekwamen 
om klaar te zijn wanneer we de plaats innemen waarop we recht hebben. In ons program is 
hier ter dege rekening mee gehouden. Alle leden moeten nu ook inzien dat men er niet meer 
mee klaar is door zich overal afzijdig van te houden. De bedoeling is nu elke maand een 
vergadering te houden en dan een spreker te laten komen om ons over de verschillende 
dingen voor te lichten. Laat alle leden dan ook aanwezig zijn. Ook de ongeorganiseerden 
riep hij op nu toe te treden en niet langer aan de kant te blijven staan. Hierna werden de 
notulen voorgelezen welke zonder wijziging werden goedgekeurd. 
Uit de jaarverslagen welke nu volgen bleek nog eens te meer welk een grote invloed de bond 
ook heeft op geestelijk gebied. 
Hierop volgde de bestuursverkiezing. De aftredende bestuursleden A. G. de Boer, L. 
Jongsma en P. Hoenselaar werden allen weer gekozen zodat het bestuur weer als volgt is 
samengesteld: B. Kwakman, voorzitter; A. G. de boer, secretaris; H. Lok, penningmeester; P. 
Hoenselaar, L. Jongsma. Daar er bij de rondvraag geen vragen binnenkwamen werd nu 
begonnen met de opvoering van het toneelstuk Pietje de duivel onder leiding van C. Klappe. 
Dit stuk viel reusachtig in de smaak. Na het eerste bedrijf sprak de Geestelijk Adviseur de 
leden toe. Het is zo, aldus spreker, dat bij elk nieuw jaar weer een program wordt opgesteld. 
Dus program is nu Reddend Christendom en Godsvertrouwen. Door alle eeuwen heen heeft 
de mens het telkens weer zonder god geprobeerd doch het werd ook telkens weer een 
chaos. Ook de Christenen zijn hier schuld aan door hun gebrek aan vertrouwen. Het 
Evangeliewoord “zoek eerst het rijk Gods en het andere zal u worden toegeworpen” is toch 
zo duidelijk. De arbeiders moeten het fundament leggen met het vertrouwen op God dan zal 
het geluk hen ten deel worden. Door de voorzitter werd deze vergadering met Christelijke 
groet gesloten. 
 
Ledenvergadering op 10 november 1948 ’s avonds half acht in het St. Gerardusgebouw. 
 
Aanwezig waren de ZE adv, het voltallig bestuur en olm. 50 leden. De voorzitter opende de 
vergadering met Christelijke groet en heette vooral de districtsbestuurdervriend Kortink van 
harte welkom. Spreker wees er op dat wanneer de leden horen dat Kortink komt spreken ze 
dan wel present zijn. Verder spoorde hij de leden aan pal te staan tegen het ongeloof en op 
te komen voor de kerk van Christus. Deze staat aan de kant van de arbeidende mens, aan 
de kant van het recht. Zij strijdt voor de rechtvaardigheid in en onder alle omstandigheden, 
maar rekent daarbij dan ook op de arbeidende mens in hun sociale organisaties. Hierna 
werden de notulen voorgelezen welke zonder wijziging werden goedgekeurd. Vervolgens 
riep de voorzitter alle leden op bij de a.s. Sinterklaasactie mee te werken en het werk niet 
voor enkelen op te laten draaien, omdat dit dan wel eens het einde kon zijn van dit mooie 
werk. Hierna behandelde vriend Kortink de ‘noden van onze tijd”. Spreker wees op het 
belang van de algehele werkzaamheid der leden. Dan alleen kan er wat bereikt worden als 
we allen zonder uitzondering medewerken en met de gaven woekeren die we gekregen 
hebben. De samenleving is een afstraling van Christus en kan en moet dus goed zijn. Zie 
naar de natuur hoe god alles geregeld heeft. De klassenstrijd is uit den boze en moet weg. 
Onze kans is hierin de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie. Maar deze wordt alleen een 
voordeel als we ons allen daarvoor scholen en inwerken. In dit verband wees spreker nog op 



de resultaten die hiermede bereikt kunnen worden, maar ook cultureel moeten we naar 
boven. We moeten niet zo platvloers blijven en ook mee kunnen genieten van al het mooie 
wat er is in natuur, kunst enz. spreker waarschuwde vervolgens tegen de 
personeelsverenigingen. Dit moet nu van de baas uitgaan maar daar zijn we zelf mans 
genoeg voor. Het applaus dat volgde bewees wel dat vriend Kortink onze leden weer vurig 
gemaakt had om te strijden voor het ideaal ‘een betere wereld’. Bij de rondvraag die nu 
volgde wees ook onze Zeer Eerwaarde Adviseur op de mogelijkheden tot ontwikkeling en 
ontspanning zoals die hier zijn. Spreker beval onze bibliotheek in deze aan, wees ook op het 
goede boek wat in onze bibliotheek te vinden is en beloofde verder mee te werken door zo 
nu en dan eens lichtbeelden te vertonen over de kerk, de H. Mis, de sacramenten enz. De 
voorzitter dankte de geestelijk adviseur hartelijk voor zijn aanbieding en hoopte er een goed 
gebruik van te kunnen maken.  
L. Jongsma vroeg hierna of het niet dienstig was dat de KAB aandrong op het beperken van 
de vrouwenarbeid omdat dit naar zijn mening de reden was dat de in nood verkerende 
gezinnen geen hulp konden krijgen. Vriend Kortink antwoordde hierop dat naar zijn mening 
niet zo veel zou geven. Men moet dit vraagstuk meer principieel zien. De meisjes moeten 
inzien dat het hun plicht is te helpen in de gezinnen en ze hiernaar opvoeden. Hij geloofde 
niet dat hier met dwang wat te bereiken was.  
De voorzitter bedankte hierna vriend Kortink voor zijn leerzame avond en sloot daarna met 
Christelijke groet. 
 
1949 
 
Ledenvergadering op vrijdag 7 januari (1949) ’s avonds 8.30 uur in het St. Gerardusgebouw. 
 
Aanwezig waren de Zeer Eerwaarde Adviseur , het voltallig bestuur en 30 leden. 
De voorzitter opende de vergadering met Christelijke groet en heette allen hartelijk welkom. 
Spreker sprak er zijn leedwezen over uit dat de spreker die deze avond zou verzorgen door 
ziekte was verhinderd. Volgens het programma zou het tweede gedeelte der avond door de 
Zeer Eerwaarde Adviseur gevuld worden met een kerstverhaal met lichtbeelden, maar nu 
zou een avondvullende film vertoond worden. 
Hierna werden de notulen der vorige vergadering voorgelezen welke zonder wijzigingen 
werden goedgekeurd. Vervolgens werd door A. Kwakman gevraagd hoe de verschillende 
leden die werkzaam zijn bij het Centraal Magazijn in de N.O.Polder moesten staan tegenover 
de z.g. personeelsraad die was ingesteld. Uit de verschillende feiten die naar voren werden 
gebracht bleek wel dat dit niet louter een soort klachtencomité was, maar dat de bedoeling 
ook was hier een zoal personeelsvereniging van te maken. Door de Zeer Eerwaarde 
Adviseur die dit punt even principieel behandelde werd de raad gegeven, eerst nog eens 
even af te wachten hoe het geval werd opgebouwd. Werd er wel een personeelsvereniging 
van gemaakt dan vooral niet meewerken doch wanneer het een of andere vorm was van 
personeelsraad dan was er niets op tegen en was men er toch automatisch bij betrokken. 
Hierna werden de lichtbeelden vertoond over Kerstmis in de Kunst, de woon- en leefwijze 
tijdens de geboorte van Christus en tot slot het kerstverhaal van Anton Coolen. 
Nadat de voorzitter de Zeer Eerwaarde Adviseur bedankt had voor diens medewerking voor 
deze mooie avond werd de vergadering met Christelijke groet gesloten. 
 
 
(De weg terug, het kerstverhaal van Antoon Coolen, werd geschreven in 1936. In 1948 schreef hij Moeder 
Marjanne’s Kerstfeest, een bundel korte verhalen. Zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Antoon_Coolen . Bekend tot in 
deze tijd was hij vanwege zijn verfilmde roman ‘Dorp aan de rivier’. Zie ook 
http://www.volkskrant.nl/archief_gratis/article718160.ece/R.k._schrivers ) 
 
 
Propaganda-avond van Herwonnen Levenskracht op vrijdag 19 februari 1949 in het St. 
Gerardusgebouw ’s avonds half acht. 
 



Deze avond werd geheel door het hoofdbestuur verzorgd. Nadat door een der medewerkers 
deze avond werd geopend met Christelijke groet volgde een korte inleiding over het doel en 
werkwijze der instelling. Spreker belichtte de prachtige resultaten die reeds bereikt waren, 
doch ook de terugslag door de oorlog. Hij riep allen op hun steun aan het mooie werk te 
geven. Hierna volgde de film  “Jacht op Roofvogels”, waarna de film over het sanatorium 
Berg en Bosch werd vertoond. 
In de pauze werd gelegenheid gegeven tot inschrijving als donateur waaraan door alle 
aanwezigen gevolg wordt gegeven. Na de koffie werden verder nog vertoond “Het Heilige 
Land, de dorps… en Auto Finale. Hierna werd deze mooie avond met Christelijke groet 
gesloten. 
Jammer dat de opkomst weer zo slecht was. Laten de wegblijvers toch inzien dat er zo niets 
bereikt kan worden. Vooral in onze kleine parochie moeten we verzekerd zijn van de steun 
van alle leden. Laten allen zonder uitzondering meewerken het woord van dr. Schaepman in 
vervulling te doen gaan: “Dat de arbeider leeft in een rotsvast geloof en een grote kennis.” 
 
Ledenvergadering op dinsdag 29 maart ’s avonds 8 uur 30 in het St. Gerardusgebouw. 
 
Aanwezig waren de Zeer Eerwaarde Adviseur, het bestuur en plm. 20 leden. De voorzitter 
opende de vergadering met Christelijke groet en heette allen welkom in bijzonder kapelaan 
Kuiper uit Zwolle die bereid was geweest deze avond voor onze afdeling te komen spreken. 
Hierna werden de notulen der vorige vergadering goedgekeurd. Kapelaan Kuiper die 
aangekondigd was met een toespraak over “Waarop bouwen wij”verklaarde dat hij deze 
avond niet zou komen spreken over Rusland, U.N.O. of atoombom doch over onze houding 
tegenover de verkering en het gezin. We moeten, aldus spreker, ons bezinnen op onze 
principiële beginselen. Een nieuwe tijd wordt geboren en het is een voorrecht in deze tijd te 
mogen leven. Doch wij moeten allen strijders worden voor ons hoge ideaal. Doen we dat niet 
dan groeit het slechte boven ons uit. Hoever dit al gekomen is kunnen we zien in de 
opvattingen over het huwelijk en gezin. Hier is het bederf het sterkst. Het gezin is toch de cel 
waaruit alles is opgebouwd. De eerste bladzijden uit de H. Schrift wijst hier al op. Spreker 
wees er op welk een grote en mooie taak voor de man in het huwelijk is weggelegd als vader 
en zijn grote verantwoordelijkheid voor het nageslacht. De gevolgen van een verkeerde daad 
zijn niet te peilen. Al de gaven die god gegeven heeft zijn geschonken om onze taak als 
vader goed te vervullen. De wereld gebruikt deze gaven alleen voor zich zelf. Wij moeten het 
voorbeeld geven in deze zaken en pal staan voor ons geloof. Nadat verschillende vragen 
over de godsdienst en het Katholicisme door de Zeer Eerwaarde Adviseur beantwoord 
waren werd deze leerzame avond door de voorzitter met Christelijke groet gesloten. 
 
Ledenvergadering op zondag 10 juli ’s avonds 7 uur in het St. Gerardusgebouw 
 
Aanwezig waren de Zeer Eerwaarde Adviseur, het bestuur en 25 leden. Direct na opening 
door de voorzitter met Christelijke groet bracht deze het punt Kinderuitzending ter sprake. De 
voorzitter wees er op dat door de ZE heer pastoor een actie was opgezet om de kinderen 
een paar dagen op vakantie te laten gaan naar Gorssel en daarvoor al een collecte had 
gehouden die echter weinig had opgebracht. Het bestuur stelde nu voor om hiervoor een 
bedrag uit de kas ter beschikking te stellen en ook de vakbonden uit te nodigen hetzelfde te 
doen. Van het lid W. Mossel was hierover een schrijven binnengekomen terwijl hij tevens de 
vraag stelde waarom het bestuur hierover zo laat was begonnen. De voorzitter antwoordde 
hierop dat naar zijn mening het bestuur niet te laat was, omdat deze nog niet wisten wat de 
opbrengst der collecte zou zijn. Verder was de uitzending nog enkele weken verwijderd dus 
nog niet zo erg dringend. Als de leden het voorstel goedkeuren is voor de tijd alles al lang in 
kannen en kruiken. Hierop antwoordde W. Mossel dat naar zijn mening het bestuur in deze 
zaken niet actief genoeg was. Hij had reeds een hele tijd geleden voorgesteld om een 
bedrag voor de kindervakantie uit te trekken, maar hierover verder niets weer gehoord. De 
voorzitter antwoordde dat hem hierover niets bekend was en dat dit ook niet in de notulen 
was vermeld, welke toch op elke vergadering ter goedkeuring werden voorgelezen. Over de 



activiteit van het bestuur kon hij vriend Mossel wijzen op de spreuk van de bond zonder 
Naam welke ook vooral voor onze afdeling van toepassing was en wel deze “Gebrek aan 
belangstelling doodt elk initiatief”. Bestuurslid L. Jongsma wees er verder op, dat bij elke 
vergadering de rondvraag kwam waarop dan voorstellen uit de vergadering naar voren 
konden komen. Hij wees verder naar de verschillende vergaderingen die gehouden waren 
o.a. met toneel, film, sprekers enz. enz., waarop de opkomst bedroevend was. Bij deze gang 
van zaken kon het bestuur dan ook weinig uitrichten. Als er de leden gevraagd werd één of 
ander werk op zich te nemen dan was het haast altijd onmogelijk hiervoor iemand te vinden. 
Hierop volgde stemming over het voorstel, wat met algemene stemmen werd aangenomen. 
De voorzitter vroeg hierna de aanwezige besturen der vakbonden even te blijven en sloot 
verder de vergadering met Christelijke groet. 
Bij de vergadering der besturen werd gevraagd welke bedragen het bestuur de KAB 
voorstelde. Hierop werd geantwoord dat deze waren: KAB f 50, Landarbeiders f 25, 
Bouwvakarbeiders f 15 en Overheidspersoneel f 10. De Landarbeidersbond en 
Bouwvakarbeidersbond gingen hiermee akkoord doch W. Mossel als voorzitter der KABO 
verklaarde dat zij dit niet konden dragen. Er waren nog verschillende plannen in beraad 
waarvoor aardig veel geld nodig was. De penningmeester A. de boer zei dat naar zijn 
mening dit wel kon en dat de KABO hierin niet achter kon blijven. W. mossel zei hierop dat 
wanneer er toch een bedrag zou worden uitgetrokken, hij dan als voorzitter der KABO zou 
aftreden. Daar dit verder een aangelegenheid was van de KABO werd hierop niet verder 
ingegaan. Er werd dus besloten het voorstel van het bestuur te volgen en van de KABO 
maar af te wachten. 
 
Ledenvergadering op 15 september ’s avonds 8 uur in het St. Gerardusgebouw 
 
Aanwezig waren de Zeer Eerwaarde Adviseur, het voltallig bestuur en 21 leden. De 
voorzitter B. Kwakman opende de vergadering met Christelijke groet en gaf hierna direct het 
woord aan de secretaris voor de voorlezing der notulen omdat zoals hij zei tijdens de 
bespreking der punten het standpunt van het bestuur genoeg ter sprake zou komen. Hierna 
werden de notulen voorgelezen, welke zonder wijziging werden goedgekeurd. Bij de 
ingekomen stukken werd meteen een voorstel van het bestuur goedgekeurd om bij een 
terugkeer van een lid uit Indonesië namens de KAB een of ander blijk van medeleven aan te 
bieden b.v. een bloemstuk of iets dergelijks 
Op een vraag van Bald de Boer werd geantwoord dat dit zeer zeker alleen voor de KAB 
leden was. Hierna volgde de bespreking van de a.s. jaarvergadering en het winterprogram. 
De voorzitter opende het debat over dit punt met de woorden dat naar zijn mening het vorig 
jaar moeite noch kosten gespaard zijn om deze voor het afgelopen winter te doen slagen. 
Wanneer wij echter het succes afwegen naar de opkomst der leden dan is het een groot 
fiasco geworden. Het was geprobeerd met toneel, film, sprekers enz. doch altijd was de 
opkomst bar slecht. Vooral om deze redenen verzocht hij de leden om in deze hun wensen 
of ideeën kenbaar te maken om een redelijke kans van slagen voor het a.s. winterseizoen te 
krijgen. 
Door G. Klappe werd voorgesteld om een of andere avond na het zakelijk gedeelte te vullen 
met b.v. kaarten om een prijs. Het bestuur zegde toe hiervan de mogelijkheden te 
onderzoeken. Bald de boer maakte de opmerking dat hij inde bond was voor de behartiging 
van zijn materiële belangen en niet om een of andere preek aan te horen, dat kon hij in de 
kerk ook wel. Hij zou graag eens horen waarom bij al de bezuinigingen nu altijd met de 
arbeiders begonnen moest worden. Hierop kreeg hij ten antwoord dat de standsorganisatie 
wel degelijk de geestelijke en culturele belangen der leden behartigde doch dat de materiële 
belangen meer op het terrein der vakbonden lagen. Hem werd aangeraden de 
vergaderingen der vakbonden trouw te bezoeken. Hier werd hem dan wel verteld wat er voor 
zijn materiële belangen gedaan werd. 
Daar er verder geen nieuwe ideeën naar voren kwamen werd nu het andere punt in 
discussie gebracht en wel de a.s. sinterklaasactie. Door verschillende leden werd het grote 
belang hiervan naar voren gebracht terwijl tevens het voorstel kwam om de uitreiking te doen 



houden op een Sint Nicolaasfeest waarbij de goeie Sint dan zelf ook tegenwoordig was. De 
voorzitter deelde mee dat een aanbieding voor speelgoed e.d. was binnengekomen waar 
voor weinig geld al mooie spulletjes gekocht konden worden. In dit verband wees A.G. de 
Boer op het volgende. Door C. Klappe en hem was de vorige jaren de onderdelen van het te 
maken speelgoed allemaal al pasklaar gemaakt. Bij de volgende werkzaamheden zag men 
echter steeds altijd dezelfde paar mensen terwijl de anderen altijd verstek lieten gaan, dus 
naar zijn mening hiervoor geen belangstelling hadden. Om deze redenen verklaarde hij dus 
de voorbereidende werkzaamheden niet meer te willen doen. Bald de Boer en W. Kwakman 
Janz. Verklaarden zich bereid voor de a.s. jaarvergadering de boeken te controleren. Hierna 
werd het KAB gezelschapspel verloot wat door Abe de Boer werd gewonnen. 
De Geestelijk Adviseur wekte hierna allen op om te leven volgens het evangelie. De spreuk 
hieruit “Wij moeten volharden” zegt toch zoveel. Wij moeten niet direct resultaten van onze 
arbeid willen zien maar doorvechten. Wie volhardt wordt zalig. Als de geloofsverkondigers 
zich hadden laten neerslaan was het ook niet goed gekomen. Spreker wees er verder op dat 
ook in het arbeidsproces het een kwestie is van mentaliteit. Daardoor is het juist nodig dat 
we onze kennis verrijken en zo nu en dan eens een spreker horen die ons de goede richting 
kan wijzen. Een voorbeeld in deze is de vrouwenarbeid. Deze horen volgens ons in het gezin 
of in een speciaal vrouwelijk beroep thuis. Hier tegenover staat weer de socialistische 
mening. Hieruit volgt dus wel dat het wel degelijk nodig is dat wij ons in onze eigen rooms-
katholieke bonden aaneensluiten om zo kracht bij te zetten en te strijden voor ons principe. 
Op den duur zal onze houding wel doordringen en vrucht afwerpen. De voorzitter dankte de 
geestelijk adviseur voor zijn leerzame toespraak. Hij wees er op dat het toch wel heel mooi is 
dat wij iemand in ons midden hebben die de zaak nog weer eens principieel kan belichten en 
recht zetten. Bij de rondvraag die nu volgde werd door vier leden vragen gesteld. Abe de 
Boer vroeg hoe het kwam dat bij de kindervakantie ook kinderen van niet-leden hiervoor in 
aanmerking kwamen. Hem werd geantwoord dat dit niet een plan geweest was dat uitging 
van de KAB maar dat parochieel gezien was, waarvoor ook de steun van de KAB gevraagd 
werd. Op een vraag van Bald de boer of er nu besloten was om de Sinterklaasactie weer op 
te zetten ja of nee werd hem geantwoord dat het wel de bedoeling was maar dat nog 
uitgezocht moest worden op welke manier. Jan de Boer vroeg of het retraitefonds alleen voor 
de leden was. Dit is wel het geval, doch wanneer er bij een retraite ook niet-leden meewillen 
dan kan dat heel goed doch deze zullen dan zelf alles moeten regelen. Albert de Boer Bz 
kwam hierna met het mooie voorstel dat alle aanwezige leden zich nu voor moesten nemen 
om de eerstvolgende vergadering een lid mee te nemen die nu geregeld niet van de partij 
was. Als allen daar hun best voor deden dan waren er altijd wel enkele die succes hadden 
en gingen we toch vooruit. Allen gingen hiermede volkomen akkoord. De voorzitter sloot 
hierna de vergadering met Christelijke groet. 
 
Spoedvergadering op zondag 9 oktober ’s avonds half zeven in het St. Gerardusgebouw. 
 
Aanwezig waren het bestuur en plm. 30 leden. De voorzitter B. Kwakman opende de 
vergadering met Christelijke groet en bracht direct de punten naar voren. Als eerste punt was 
de verkiezing van een loper daar L. Jongsma zich niet meer voor het uitgetrokken bedrag 
beschikbaar stelde. Door de vermindering van het ledenaantal moest dit bedrag 
teruggebracht worden van f 144 tot f 100 per jaar. Voor de functie van loper gaven zich twee 
personen op en wel J. Snijder en H. Jongman waarvan bij stemming J. Snijder werd 
gekozen. Hierna werd punt 2 behandeld. Door de Vrouwenvereniging was gevraagd een 
bedrag beschikbaar te stellen voor de a.s. Sinterklaasactie. A. de Boer stelde voor f 20 uit te 
trekken. W. Mossel wilde dit bedrag verhoogd zien tot f 40. Na enig debat over de 
wenselijkheid hiervan werd tenslotte het voorstel van f 20 aangenomen waarna de voorzitter 
sloot met Christelijke groet. 
 
Jaarverslag van de secretaris op de jaarvergadering welke vrijdag 18 november 1949. 
 



Na de jaarvergadering die op 23 oktober 1948 werd gehouden bestond het bestuur uit B. 
Kwakman, voorzitter; A.G. de Boer, secretaris; H. Lok, penningmeester; P. Hoenselaar, L. 
Jongsma. In de loop van het jaar werd door vertrek van H. Lok, J. Klappe bereid gevonden 
zich als penningmeester beschikbaar te stellen. Direct na de jaarvergadering besloot het 
bestuur medewerking van het hoofdbestuur te vragen bij het opstellen van een 
winterprogram om zo een program te krijgen wat de leden naar de vergadering zou trekken.  
Als we het succes afrekenen naar de opkomst der leden dan moeten we zeer tot onze spijt 
bekennen dat dit winterprogram een groot fiasco is geworden. Verschillende oorzaken waren 
hier schuld aan zoals het uitvallen van enige sprekers door ziekte, maar de meeste schuld 
lag toch wel bij de slechte opkomst der leden. Als bij een ledental van plm. 80 leden de 
opkomst bij werkelijk prima sprekers en onderwerpen rond de 20 schommelt dan mogen we 
toch wel zeggen dat dit ver beneden peil is. Deze gang van zaken is oorzaak geweest dat 
het bestuur het niet meer aandurfde om verder nog sprekers te laten komen en ook geen 
moeite te doen om een feestavond te organiseren. In de bestuursvergaderingen is er zelfs 
meermalen sprake van geweest om gezamenlijk af te treden en zo anderen de gelegenheid 
te geven dit op hun manier eens aan te pakken. De overweging dat het zeer moeilijk zo niet 
onmogelijk zou zijn anderen hiervoor te krijgen heeft hun hiervan weerhouden. In het 
afgelopen jaar zijn er 7 vergaderingen geweest waaronder 2 spoedvergaderingen. De 
wekelijkse zittingen van het bestuur voor Rechtskundige Bijstand gingen ook door. Het 
belang van de bond blijkt vooral op deze avonden door de vele gevallen waarin de hulp van 
de bond wordt ingeroepen. Door het vertrekken van vele leden naar de N.O.Polder liep ons 
ledental terug van 80 naar 55. Dit was de oorzaak dat onze loper L. Jongsma zich niet meer 
beschikbaar stelde en door J. Snijder werd vervangen. De Sinterklaasactie werd ook dit jaar 
weer gehouden zodat wederom aan alle kinderen der leden weer een cadeau gegeven kon 
worden. De Vrouwenbeweging welke in het begin van het jaar werd opgericht werd nu 
parochieel aangepakt zodat ook hier een goede oplossing is verkregen voor de gerezen 
moeilijkheden. Op de propaganda-avond van Herwonnen Levenskracht in februari werd 
besloten om ook in onze afdeling de donateuractie in te zetten. In het loop van het jaar is 
deze op toeren gekomen zodat ook onze afdeling niet achter blijft in het steunen van dit 
mooie doel. De voor onze bond zo belangrijke ontwikkelingscursus gaat gelukkig nog steeds 
door ook al heeft deze wel een veer moeten laten door vertrek der deelnemers. Vrienden 
wanneer we zo de balans eens opmaken dan blijkt toch wel hoe waar het woord is van de 
Bond Zonder Naam ‘Gebrek aan belangstelling doodt elk initiatief’. Gij hebt zelf uw bestuur 
gekozen, onthoudt hen dan ook niet de steun waarop zij recht hebben en die voor de goede 
gang van zaken onmisbaar is. Het is niet voldoende om alleen maar elke week de contributie 
te betalen en verder niets. Onze organisatie is geen luxe-instelling maar bittere noodzaak. 
Vooral in deze tijd van spanningen waarin zo grote beslissingen genomen worden die de 
arbeidende bevolking tot zegen maar ook tot vloek kunnen worden. Hoe kunnen wij strijden 
voor een ideaal dat we zelf niet kennen dus ook niet kunnen waarderen. We moeten niet 
langer de domme massa zijn waarover en zonder ons men maar kan beslissen. Als deze 
mentaliteit niet verandert dan wordt de PBO wat de bekroning kan zijn van jarenlange strijd 
een belachelijk iets, misschien zelfs een ramp. Waar deze afzijdigheid toe kan leiden kunnen 
wij zien in de nabije landen waar een klein percentage communisten kans heeft gezien de 
gehele vakbeweging te misbruiken. Het gehele economische leven werd ontwricht waarvan 
de arbeiders zelf weer de dupe werden. Vrienden laten wij beseffen hoe groot de 
verantwoordelijkheid is die wij hebben tegenover onze gezinnen. De vloedgolf van het 
godlozendom breidt zich steeds meer uit. Alleen wanneer wij allen zonder onderscheid ons 
voor 100% inzetten kunnen wij die keren en het devies waar maken wat wij gekozen hebben:  
“Vindicamus Hereditatum Patrum nostrorum”. “Laten wij het erfdeel onzer vadren bewaren.”  
 
Jaarvergadering 18 november 1949 
 
Aanwezig waren de Geestelijk Adviseur, het bestuur, waarvan P. Hoenselaar afwezig, en 32 
leden. 



De voorzitter opende de vergadering met Christelijke groet en wees in zijn openingswoord op 
het principiële belang van de KAB. Hierna werden de notulen voorgelezen en goedgekeurd. 
Nu volge het jaarverslag van de secretaris en ook van de penningmeester, daarna een 
verslag van de kascontrolecommissie. Alles werd goedgekeurd. W. Mossel stelde een vraag 
over de uitgaven van f 5.20 uit het verslag van de penningmeester, dit was bestemd voor 
‘Lering en leiding’ maar dat hij daarvan nog niets gemerkt heeft. Hierop werd geantwoord dat 
hiervan slechts één exemplaar besteld is door het bestuur. Nu is aan de orde punt 7 van de 
agenda, namelijk bestuursverkiezingen, wegens afscheid van de voorzitter en de 
penningmeester. De voorzitter Bruin Kwakman stelde zich niet meer herkiesbaar, zonder 
opgaaf van redenen. J. Klappe werd met algemeen goedvinden herkozen.  Bruin Kwakman 
was periodiek aftredend, en Jan Klappe was ingevallen voor h. Lok wegens vertrek dezer. 
Door het bestuur werd een kandidaat Verbiest o.a. naar voren gebracht, deze persoon achtte 
de functie als voorzitter wat te hoog maar wou dan wel in een andere functie als bestuurslid 
fungeren. Op een vraag van het bestuur of er nog andere waren, die zich kandidaat wilden 
stellen, was er wel gemompel maar nog geen liefhebbers. W. Mossel drong er op aan om 
een vrije stemming te houden. Het bestuur ging hier mee akkoord. Na afloop der stemming 
behaalde A. Verbiest de meerderheid met 32 van de 37 stemmen, o.a. 2 blanco en nog 3 
andere stemmen. Het nieuw gekozen lid ging naar de bestuurstafel en kon plaats nemen. De 
geestelijk Adviseur stak hierbij een korte rede af, en heette het nieuwe bestuurslid welkom – 
memoreerde dat het niet verkeerd is om ook eens andere gezichten te zien, want allicht 
hebben zij ook eens andere ideeën, want twee weten altijd meer dan één. 
Onze afdeling is klein, wij kunnen niets missen, en hoop daarom dat Verbiest mee zal helpen 
om de KAB op te bouwen. Spreker meende nog eens terecht te moeten wijzen dat wij belang 
moesten hebben voor onderling contact en samenwerking. De mentaliteit moet het doen, en 
daarom moeten wij strijders worden. Kijk naar het aantal leden de KAB dat inmiddels is 
aangegroeid tot 300.000 leden, dit zegt duidelijk dat deze mensen een ideaal hebben. Wij 
moeten geen papieren leden zijn, maar strijders voor dit ideaal. Het Liberalisme zit onder de 
gewone mensen, doch zelfs ook onder katholieke arbeiders. Wij moeten eens zien naar de 
communisten, die er veel meer voor over hebben dan wij, leer dit van onze tegenstanders, 
en steunt het bestuur in het streven voor een prettige samenwerking. 
Hierna volgde agendapunt 8, de verloting: de taart kwam in het bezit van Joh. Leijten. De 
serie ‘Pa Pinkelman’ werd gewonnen door Henricus Jongman. Sigaretten voor H. Dierkes. 
De zakagenda’s werden gewonnen door Bruin Kwakman, W. Hofstede en Derk Klappe. 
 
(De populaire strip Pa Pinkelman, geschreven door Godfried Bomans, verscheen in de Volkskrant van november 
1945 tot 1953, zie ook http://nl.wikipedia.org/wiki/De_avonturen_van_Pa_Pinkelman ) 
 
Hierna kwam de rondvraag. W. Mossel brengt naar voren dat gebleken is dat de kas er zo 
prachtig mooi voor staat, met een voordelig saldo van f 500, dat naar zijn mening die f 20 als 
bijdrage aan de St. Nicolaasactie niet meer betekende dan een aalmoes. Terwijl door het 
bestuur op de laatste vergadering was gezegd dat de financiële aard dit bedrag niet toeliet, 
nu blijkt dat er nog f 500 in kas is, en hij drong met klem aan om er nu nogmaals een bedrag 
van f 20 uit te halen om zo op zijn oude voorstel van f 40 te komen. Hem was ter ore 
gekomen dat er bij de vrouwen moeilijkheden waren uit geldelijke aard. Hierover ontspon 
zich een fel debat. A. de Boer sprak hierover, mede namens het bestuur, wanneer dit 
voorstel van W. Mossel zou worden aangenomen, dat er dan helemaal geen einde meer in 
zicht was. Wij moeten ons niet verkijken op het saldo van f 500 omdat nu momenteel wel de 
inkomsten binnen waren maar nog niet de volledige uitgaven. Als een klein voorbeeld: o.a. 
zaalhuur f 35. En tevens werd aangevoerd dat het bedrag wat uitgetrokken was dit jaar voor 
de kinderen nu reeds gestegen was tot f 70. waarop W. Mossel antwoordde dat deze 
uitgaven over 4 jaar liep. A. de Boer Bruinzoon was er sterk op tegen op deze uitgaven van f 
20 omdat er dan nog wel andere dingen waren die belangrijker waren. De Geestelijk 
Adviseur maakte A. de Boer hierop attent te verklaren wat voor belangrijker dingen er waren, 
waarop A. de Boer zei: dat hij deze punten wel schriftelijk indienen wil. Vervolgens merkte 
Gerrit Klappe op, dat dit punt nu niet meer ter sprake moest komen aangezien in de vorige 



vergadering er over beslist was en afgehandeld. Bruin Kwakman bracht nog naar voren dat 
hij er voor was, omdat het naar zijn mening zeer zeker kon. C. Klappe wilde graag een 
bedrag van f 100 zien, het was tenslotte voor de kinderen en daar moest je alles voor over 
hebben. H. Dierkes brengt naar voren dat het nu toch wel eens welletjes is. Er is o.a. een 
huiscollecte geweest, toen een bijdrage van de bond van f 20 en beschouwde het nu als 
afgedaan. Hierop vroeg W. Mossel aan de voorzitter of hij H. Dierkes even mocht inlichten 
en te woord staan. Mossel brengt naar voren dat de kinderen en het huisgezin op de eerste 
plaats staan. Het genomen initiatief der vrouwen ten volle apprecieerde en het nu de taak 
van de KAB was om bij te springen en dat zij zich niet moesten laten zien als kapitalisten. De 
secretaris merkte hierna op dat de taak van de afdeling was om de leden voor te lichten en 
goede sprekers te laten komen. Wij hebben echter geen sprekers laten komen omdat de 
opkomst zo gering was, terwijl de andere leden er wel recht op hadden. W. Mossel heeft dit 
op een vorige vergadering zelf voorgesteld. Als wij hieraan gevolg hadden gegeven dan 
zouden wij ons geld dubbel en dwars nodig gehad hebben en moesten wij zeer zeker in het 
volgende jaar al met tekorten gaan werken. Om deze redenen heeft het bestuur deze 
uitgaven beperkt, om de kas zo gezond mogelijk te houden, om hieruit de komende tekorten 
te kunnen aanvullen. Als enig voorbeeld gegeven. De inkomsten zijn al lager, de teruggang 
van 80 leden op 55 leden terwijl er wel zeker nog meerdere vertrekken. Hiertegenover staat 
dat de uitgaven hetzelfde blijven. 
Aangezien W. Mossel zijn voorstel niet introk werd er tegen het advies van het bestuur in dit 
voorstel om nogmaals f 20 te geven, aangenomen. De Geestelijk Adviseur wees er nog op 
dat het niet ging om deze f 20, dit geld zou er best wel komen, al moest hij het zelf bijpassen. 
Hierna werd met de Christelijke groet de vergadering gesloten. 
 
Ledenvergadering 16 december 1949 
 
Aanwezig waren de Geestelijk Adviseur en het voltallig bestuur, en 25 leden. De voorzitter 
Albert de boer opende de vergadering met de Christelijke groet en merkte op dat op de 
jaarvergadering Verbiest in het bestuur is gekomen voorlopig als secretaris, en als hij dan 
ingewerkt was dat hij dan als voorzitter t.z.t. gekozen kon worden. Tevens merkte de 
voorzitter op dat op de convocatiekaart een punt gewijzigd moest worden op deze 
vergadering namelijk het verslag van de centrale raadsvergadering, dat dit punt dan na de 
begroting en verloting behandeld zou worden. Na deze opening en toelichting werden de 
notulen voorgelezen en ook goedgekeurd. De ingekomen stukken kwamen aan de orde. Een 
ingekomen stuk van Bruin Kwakman, met 3 aangegeven punten. Punt 1 handelde over het 
winterprogramma, of dit al bekend is gemaakt en of de leden voor het uitgevoerd wordt er 
hun commentaar over kunnen leveren. De voorzitter merkte hierover op dat het 
winterprogramma nog niet is opgesteld omdat dit afhankelijk is van de begroting. Punt 2 van 
het ingezonden stuk ging over de begroting die heden ter behandeling werd gebracht, en 
waarvan volgens ondergetekende de meeste leden niet op waren voorbereid, omdat het niet 
op de convocatiekaart vermeld stond. Volgens Bruin Kwakman kon er niet veel op zo’n kaart 
staan omdat deze kaarten nogal klein waren en vroeg of het mogelijk zou zijn om kaarten 
aan te schaffen die wat in grotere vorm uitgevoerd waren. Hier merkte de voorzitter op dat op 
alle kaarten die verstuurd waren dit punt wel opgeschreven is maar dat misschien juist op 
Bruin Kwakman zijn kaart dit punt vergeten is. Punt 3 meldt dat het op vorige vergaderingen 
een enkele maal is gebeurd dat een voorstel dat reeds van de agenda afgevoerd was 
wederom in gewijzigde vorm in stemming werd gebracht. Omdat nu dergelijke onvoorbereide 
voorstellen de meningen in twijfel brengen in ‘voor of tegen’ het voorstel zou ondergetekende 
Bruyin Kwakman graag willen dat dergelijke voorvallen in behandeling worden genomen op 
de eerstvolgende vergadering, nadat het voorstel is ingediend. De voorzitter merkt dan op 
dat het ook het standpunt van het bestuur is om de voorstellen schriftelijk in te dienen, dan 
kunnen deze op de kaart tevens worden vermeld en bij de eerstkomende ledenvergadering 
in behandeling genomen worden. Hierover kwam de voorzitter nog met Bruin Kwakman in 
debat over gewijzigde voorstellen. Bruin meende dat het beter was om een gewijzigd 
voorstel in te dienen en dat daarover een preadvies door het bestuur gegeven moest worden 



en dan ter vergadering gebracht moest worden voor de leden. De voorzitter merkte op dat in 
het vervolg de ingediende stukken, waarvan het bestuur nog niet is ingelicht, aangehouden 
kunnen worden tot de volgende vergadering. 
Thans komt de begroting aan de orde, waarbij de voorzitter adviseert om de begroting eerst 
langzaam voor te lezen en daarna punt voor punt te behandelen. Voor Lering en Leiding 
gaven zich 4 leden op: G. Kwakman, G. Klappe, W. Mossel, W. Kwakman. De meeste 
onderwerpen werden aangenomen zonder commentaar. Alleen de post om sprekers te laten 
komen lokte nog enkele aanmerkingen op: W. Mossel vroeg of het niet mogelijk was om 
sprekers te laten komen uit de KAB die kosteloos zijn, we kunnen dan 3 sprekers krijgen, om 
alzo te bezuinigen op de gehele lijn. Waarop Bruin Kwakman zei: ‘dat we van het 
bondsbestuur altijd dezelfde sprekers krijgen die we al zo kennen en dat we graag eens wat 
anders willen horen, als we steeds aan dezelfde kous breien wordt hij zo gestadig aan erg 
lang. De Geestelijk Adviseur merkte op om bv pater Pilken eens te laten komen. Over de 
uitgaven voor de afgevaardigde was ook gauw akkoord gemaakt. Voor de jaarvergadering 
was dit keer f 50 uitgetrokken en het St. Joseph beschermfeest f 35. Waarop Abe de boer 
opmerkte het voorstel om op het St. Joseph beschermfeest ook eens krentenbroodjes te 
nuttigen. De kosten gaf niet want desnoods at je nu 2 krentenbroodjes terwijl je anders 4 
broodjes nuttigde. De uigetrokken f 30 voor het retraitefonds heeft ook enkele opmerkingen 
gekregen. W. Mossel merkte op om deze post te verdelen in 3 porties a f 10 en de leden te 
vragen wie er belang bij een retraite hebben, en tevens kon men dan constateren hoeveel 
animo er voor was om daarbij rekening te houden bij het opstellen dezer post bij de volgende 
begroting. A. de Boer Brz stelt voor om 6 man f 5 te geven en dan het volgende jaar opnieuw 
te vragen. De geestelijk Adviseur doet hierbij een voorstel om f 3 per lid te geven dan kunnen 
van deze f 30 10 leden profiteren, zijn er dan echter dit jaar maar 7 deelnemers dan kan men 
volstaan met 7 x f 3 = f 21 te geven dan kon men die f 9 laten staan en bij het volgende jaar 
bijvoegen, dan had men bv f 30 + f 9 = f 39 voor het retraitefonds beschikbaar. Het verloop 
van dit fonds zal t.z.t. wel blijken hoe dit verder aangepakt moet worden. Hierna werd de 
begroting aangenomen. 
Er volgde een discussie over die post van f 130 voor de ontwikkelingscursus die buiten de 
begroting opgesteld is. Deze post staat geheel los van de begroting en ook van het feit dat 
deze post voldaan zal moeten worden. De algemene opmerking hierover was dat deze 
rekening niet ten onze laste zal komen. De Geestelijk Adviseur merkte hierbij nog op dat er 
bij het hoofdbestuur meestal vergeten wordt dat er in de kleine afdelingen weinig begonnen 
kan worden omdat het ledental klein is en om dan het verplichte juiste aantal leden te krijgen 
en te houden, o.m. b.v. waar 100 leden zijn kan men bij een bepaalde cursus gauw 30 
deelnemers vinden. Als voorbeeld zijn wij hier met 15 leden aangevangen en dit is thans 
teruggelopen tot 8 leden, wijl het aantal op 15 leden gesteld is om deze cursus te volgen, 
reden van teruggang is wegens vertrek naar elders. 
Hierna dankte de Geestelijk Adviseur allen voor het welslagen van het St. Nicolaasfeest. 
Degenen die de ontwikkelingscursus volgden dankte de Geestelijk Adviseur voor hun trouwe 
opkomst, merkte daarbij op dat hem een vraag was gesteld over het ontstaan der kerken.  
Hierover heeft de Geestelijk Adviseur een serie lichtbeelden, o.a. over de H. Mis, en wil die 
gaarne eens vertonen, en nodigde daarom allen uit die belangstelling hebben, ook dus 
diegene die geen cursus volgen waren welkom, het geheel is gratis te bekijken, en dit 
onderwerp over de H. Mis was een belangrijk punt voor de leden van de 
ontwikkelingscursus. De geestelijk adviseur zei ‘dat het wel mogelijk is om meerdere 
avonden met lichtbeelden te geven, b.v. om de 14 dagen of eens in de maand. Desnoods 
een aparte avond, zelfs kon men iets over Pa Pinkelman te zien krijgen. Na dit onderwerp 
volgde de verloting. De prijzen waren: 2 bouwplaten voor het zelf bouwen van een kerststal. 
De winnaars waren Bruin Kwakman en Jan Kwakman. Nu volgde het verslag over de 
centrale raadsvergadering, van A.G. de Boer. Het belangrijkste gedeelte was de rede van dr. 
Lucas, over ‘Lonen en prijzen’. A. G. de Boer zei dat er gerust debat over kon komen en dat 
hij dat zou beantwoorden zover het in zijn vermogen lag. Op het verslag van de rede van dr. 
Lucas volgden meerdere opmerkingen van verschillende personen. Daarna kwam de 
rondvraag. Gerrit Klappe vraagt of er nu wat uitgetrokken kan worden om een 



ontspanningsavond te geven in de vorm van kaartspelen of sjoelen. De voorzitter geeft het 
advies om het als een voorstel in te dienen bij het bestuur, dan kan het bij een volgende 
vergadering op de agenda gebracht worden. A. de Boer Bz vraagt waarom hij geen kaart 
heeft gekregen voor deze vergadering. Dat hij hier aanwezig is komt omdat hij het toevallig 
ter ore is gekomen. Zelfs kreeg hij de laatste tijd ook geen Herstel meer en geen KABO post. 
De voorzitter merkt op dat voortaan A. de Boer zijn convocatiekaart per post toegestuurd zal 
worden en merkt ook op dat hij zelf geregeld de laatste tijd 2 Herstels in zijn brievenbus 
kreeg dus allicht zal die ene Herstel voor A. de Boer Bz bestemd zijn. Voor de KABO post 
zou W. Mossel verder zorgen dat het in orde kwam. Hierna werd de vergadering met 
Christelijke groet gesloten. 
 
(hierna volgt de begroting voor 1949-1950, met f 195 aan inkomsten, en f 374 aan uitgaven! Verder de ledenlijst 
op 1-1-1950, naam, straatnaam (geen huisnummer!) en contributie, die varieert van f 045 voor een militair via f 
0.59 voor overheidspersoneel tot f 0.75 per ? De lijst bevat 60 namen, maar er zijn er 10 doorgehaald). 
 
1950 
 
Ledenvergadering 10 februari 1950 
 
Aanwezig waren de Geestelijk Adviseur en het bestuur, waarvan P. Hoenselaar afwezig. De 
voorzitter opende de vergadering met de Christelijke groet en las de punten op die deze 
avond behandeld zouden worden, merkte daarbij op dat dit zo kort mogelijk zou geschieden 
want dat tijd gereserveerd moest worden gehouden indien punt 4 van de agenda 
aangenomen zou worden, namelijk het prijskaarten. 
De ingekomen stukken kwamen aan de orde. Er was een ingekomen stuk over de 
passiespelen in Tegelen, met prijsopgaaf erbij, tevens van de NS een reductie van 25% op 
de reiskosten. Hierbij werd de mogelijkheid nog gesteld van onze kant om het gecombineerd 
te doen o.a. met de vrouwenbond, om gezamenlijk heen te gaan. De geestelijk adviseur 
merkte op dat hij zou trachten een prijsopgaaf te krijgen van een busonderneming en indien 
dat ook voordelig was om dan een bus te huren, dan was je vrijer aan de tijd en niet 
gebonden.  
 
(zie over de passiespelen in Tegelen: http://nl.wikipedia.org/wiki/Passiespelen_Tegelen en de actuele website 
http://www.passiespelen.nl/home/ . De spelen worden sinds 1926 opgevoerd, vanaf 1940 globaal om de 5 jaar, in 
1946, 1950 e.v. – met in 1950 150.000 bezoekers!). 
 
Er was ook bericht binnengekomen over een spreker van eigen hulp van de KAB die op 
maandag 22 februari 1950 kon komen. Dit kwam echter zeer ongelegen aangezien er dan 
juist examen was van de ontwikkelingscursus, dus dit plan werd voorlopig uitgesteld. 
Wegens afwezigheid van de secretaris werd punt 4 eerst behandeld. De voorzitter stelt voor 
om f 2 uit de kas ter beschikking te stellen als prijs en dat dan tevens elke deelnemer f 0.10 
inleggeld betaalt zodat dan dat gezamenlijke bedrag als prijzen beschikbaar wordt gesteld 
om verkaart te worden. G. Klappe zal dan de kaartavonden verder organiseren. Dit voorstel 
wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen en ook goedgekeurd. Tevens vraagt G. 
Klappe nog of de prijzen onderling geregeld kunnen worden. Dan blijkt nog dat enkele leden 
niet kunnen kruisjassen, en men het voorstel doet om deze desnoods te laten sjoelen. Echter 
dat blijkt niet mogelijk want er is geen sjoelbak aanwezig.  
Hierna werd de vergadering gesloten op de gebruikelijke manier, om daarna over te gaan tot 
het prijskaarten. Het verdere verloop dezer avond is genoeglijk verlopen. 
 
Ledenvergadering 3 maart 1950. 
 
Aanwezig waren het volledig bestuur waarvan P. Hoenselaar afwezig, en de spreker heer 
Lansink. Bij aanvang slechts 8 leden, later 14 leden. De voorzitter opende de vergadering 
met Christelijke groet en hij verwelkomde de heer Lansink op deze avond. De ingekomen 
stukken kwamen aan de orde. Het eerste geval namelijk de heer Monnink uit Oldenzaal die 



o.a. behandelde ‘Het Franco van Spanje’ en diverse andere onderwerpen. De voorzitter 
betreurde de geringe opkomst en wees er op dat als wij de heer Mommink zouden laten 
komen dat dit f 50 zou kosten waarbij wij nog reductie genoten doordat de reiskosten de heer 
mommink ten eigen laste zou nemen omdat het de eerste keer was dat hij voor de KAB in 
afdeling Vollenhove kwam, dat het althans zeker de moeite niet zou lonen voor zo’n klein 
gehoor. De enigste mogelijkheid is bv. Om de heer Mommink te noden op een parochiële 
avond en dan althans de leden der KAB vrij entree te geven en de andere entreeprijzen te 
vragen om zodoende de kosten te dekken. Hierna werd behandeld het ingekomen stuk over 
het weekend op 11 en 12 maart gehouden te Zwolle over ‘Vorming en actie”. Wij hebben 
althans een voorlopige opgave gedaan van 5 personen, mochten er soms meerderen zijn die 
bv. Als afgevaardigde van diverse vakbonden willen gaan dan kunnen die zich nog opgeven. 
De betaalde onkosten worden vergoed met een bedrag van f 1.50 van het districtsbestuur. 
De resterende onkosten moesten dan uit de kas van de vakafdeling bijgepast trachten te 
worden. De ingekomen stukken werden goedgekeurd. 
Hierna kreeg de heer Lansink het woord. Het onderwerp was de zelfhulpgedachte in de 
praktijk. Spreker bracht naar voren dat de KAB de taak heeft alle belangen van de leden en 
hun gezin te behartigen. Om die taak te kunnen volbrengen hebben wij verschillende 
diensten en instellingen. De KAB wil onze arbeidersstand opvoeren op maatschappelijk en 
zedelijk terrein, en cultureel. Vooral de laatste jaren is er meer dan ooit aandacht besteed 
aan vorming en ontwikkelingswerk. Spreker schetste daarbij ook de publiekrechtelijke 
bedrijfsorganisatie die reeds aangenomen is. Wij hebben thans onze 3-jarige cursussen voor 
ontwikkelingswerk, dat vooral door de jongeren uit de afdelingen meer aangegrepen moet 
worden omdat wij moeten zorgen dat wij straks op een school van werklieden kunnen 
rekenen die zich kunnen zetten in ondernemingsraden, als bestuurders e.d. het culturele peil 
van de arbeidersstand omhoog te voeren. Spreker gaf tevens een tip o.a. over Herwonnen 
Levenskracht die veel voor de arbeidersleden doet. O.a. na de bevrijding kwamen er meer 
dan 5700 aanvragen binnen. Tevens over ‘Berg en Bosch’ dat volgens deskundigen het 
beste sanatorium van geheel Nederland genoemd mag worden. Met prof. Bronkhorst waar 
wij trots op kunnen zijn, dit is alles zelf tot stand gebracht door de KAB.  
 
(zie http://www.historischekringdebilt.nl/bebouwing/zorgcentra/berg%20en%20bosch/beschr.html Op die website 
ook enkele films uit 1934 over het sanatorium) 
 
Tevens Mooi Gaasterland voor kinderuitzendingen. Het woningvraagstuk heeft ook de KAB 
in de hand genomen door middel van diverse woningbouwverenigingen. Dan nog het 
Katholiek Instituut voor Volkshuisvesting. Daarbij nog aangehaald het Rechtskundig 
Adviesbureau. Wijl men vroeger voor een kwestie soms een advocaat zou moeten hebben, 
wat te duur was, thans kan men rechtskundig advies vragen bij onze KAB en menig bedrag 
hebben onze arbeiders teruggekregen, wat nog door hen te vorderen was, en andere zaken. 
Tevens citeerde spreker op het Pedagogisch Instituut voor jonge leden om zich te laten 
testen in verband met hun beroepskeuze. Dan het studiefonds voor priesterstudenten, de 
kleinveecentrale, een verzekering omtrent kleine veehouders om die het risico te ontnemen. 
Kolenfondsen voor katholieke verbruikscoöperaties, de Centrale Volksbank. Een instelling 
die aangegroeid is door de leden van de KAB, dus een eigen instelling. Veilig, praktisch en 
doelmatig. Staat in Nederland bekend als een bank op gezonde financiële basis.  
Daarna kwam de verzekering van Concordia ter sprake. Spreker schetste de groei dezer 
verzekering die in 1907 werd opgericht en de laatste jaren enorm is toegenomen zelfs in 
haast alle arbeidersgezinnen. Het verschil tussen Concordia en diverse andere 
verzekeringen bestaat hierin dat de verzekering Concordia een eigen zaak is door ons zelf 
bestuurd en beheerd door eigen geld, en wij geen rente behoeven te geven aan 
aandeelhouders, en commissarissen. Wij zijn deelgenoot van onze eigen zaak. De voordelen 
van Concordia zijn: de premis waren zeer voordelig en laag en wat Concordia verdient komt 
ten dele ten goede aan de polishouders. Daarbij heeft Concordia uitkeringen gegeven voor 
nagelaten betrekkingen o.a. f 250.000 uit een speciaal fonds daarvoor uitgetrokken. Spreker 
schetste nog meerdere uitgaven die verstrekt zijn aan b.v. KAB, tevens als schatting over het 



boekjaar 1947 f 70.000 en over 1948 f 80.000 over de gezamenlijke polissen der 
verzekerden als meer dan deze uitbetaling bijgeschreven. Spreker schetste eveneens dat de 
aanleg van ‘Berg en Bosch’ f 1.700.000 gekost heeft en dat dit bedrag door eigen middelen 
uit KAB maar vooral door de Centrale Volksbank en Concordia tot stand is gebracht. Als ook 
‘Sonnehaert’, het tehuis voor rustende moeders, wat ontstaan is door hulp van Concordia, 
die 2½ jaar geleden grond aankocht, en op 19 juli 1948 werd ‘Sonnehaert’ plechtig geopend. 
Dit was het betoog van de heer Lansink. Hierna kwam de rondvraag. G. Klappe merkte op 
dat de KAB hier al 6 a 7 jaar bestaat en dat volgens hem 90% der leden niet wisten van deze 
rechten der verzekeringen, en dat hij dan volgens zijn inzicht verkeerd is verzekerd. De 
voorzitter antwoordde hierop dat er te weinig animo bestond om zoiets hier tot stand te 
brengen, ook omdat het bestuur hier teveel overbelast wordt, o.a. Herwonnen Levenskracht 
wordt door 2 leden behartigd. A. G. de Boer vraagt advies over de pedagogische instituut, 
waar of hij zich daarvoor kan vervoegen. Dan vraagt A. Verbiest nog waar of uiteindelijk dat 
geld dan vandaan komt wat z.g. als legaat geschonken wordt. Want spreker memoreerde dat 
het geld van de leden kwam en onder de leden bleef. Hierop  gaf de heer Lansink antwoord, 
dat het geld onder een bepaalde rentevoet b.v. 3 tot 3½ % wordt besteed echter door de 
grootte van het kapitaal brengt het aan rente een massale som op, en daarbij tevens ook 
aangenomen mag worden dat de uitgetrokken posten altijd ruim genoeg liggen zodat 
daarvan ruimschoots over blijft. De alzo verkregen winst wordt verwerkt door legaten te 
schenken en daarbij ook een zeker bedrag nog op de polissen der verzekeringsnemers te 
schrijven. 
Hierna was het ten einde en de voorzitter sloot de vergadering met Christelijke groet. 
 
(Het onderwerp Concordia was vier jaar eerder ook al eens aan de orde geweest, maar nog niet zo uitgebreid als 
nu. Concordia bestaat nog steeds, heet nu Reaal en is onderdeel van SNS Bank. Zie ook 
http://www.vakbondshistorie.nl/concordia.html . 
Sonnehaert  bestaat ook nog, niet meer voor rustende moeders maar als opvang voor vrouwen met problemen, 
onderdeel van de reguliere geestelijke gezondheidszorg. De geschiedenis staat beschreven op 
http://www.ru.nl/kdc/over_het_kdc/publicaties_kdc/publicaties/bronnen_en_studies/bronnen/peet_j/  en zie voor 
de huidige situatie:  http://www.altrecht.nl/eCache/INT/53/034.html ) 
 
Ledenvergadering 7 september 1950 
 
Aanwezig waren de Geestelijk Adviseur, het bestuur, waarvan J. Klappe en P. Hoenselaar 
afwezig, en 19 leden. De voorzitter opende deze vergadering met de Christelijke groet, en 
merkte op dat wij de vergadering nu maar weder inzetten omdat wij verschillende papieren 
behandelen moeten. De notulen werden voorgelezen en goedgekeurd. De ingekomen 
stukken kwamen aan de orde. Ingekomen programma’s voor een kader Credo Pugno dag te 
Zwolle op zondag 15 oktober 1950. een voorstel van de voorzitter was om f 25 uit te trekken 
en als er meerdere deelname was dit bedrag te verhogen tot f 40. de vrouwen der leden 
konden van deze gelegenheid ook gebruik maken. Hierbij ontstonden nog verschillende 
opmerkingen. Het doel is om aan de weet te komen hoe groot de deelname is, bij een vlugge 
telling kwamen er al 20 deelnemers, bij meerdere deelname zou getracht worden om een 
bus te huren. Punt 2 was de emigratiebespreking. Hier was weinig over te zeggen, er waren 
5 circulaires daarover aanwezig, die na afloop der vergadering aan enkele leden ter hand 
zijn gesteld. Bespreking filmavond winterprogramma. Hiervoor bestond geen animo wegens 
te hoge kosten en te weinig opkomst om deze kosten te dekken. Voor de kascontrole stelden 
zich beschikbaar W. Kwakman en C. Kwakman. Bespreking jaarverslag. Twee aftredende 
bestuursleden, P. Hoenselaar en L. Jongsma. Deze heren stellen zich echter ook weer 
beschikbaar zodat dit geen bezwaar kan opbrengen. Het aftreden der penningmeester J. 
Klappe brengt echter een verschuiving te weeg. Er stelde zich geen nieuwe penningmeester 
beschikbaar, waarop door een voorstel gevraagd wordt wie zich dan wel voor voorzitter wil 
disponibel stellen. Bruin Kwakman stelt zich weder voor als voorzitter en daardoor is deze 
kwestie opgelost, waar A.G. de Boer komt dan weder in functie als secretaris en A. Verbiest 
als nieuw te benoemen penningmeester. Wegens ziekte der tegenwoordige loper wordt 
gevraagd naar een tijdelijke loper. G. Klappe stelt zich hiervoor beschikbaar. De indeling der 



jaarvergadering is vastgesteld dat het beschikbare geld, f 50, zou vermeerderd worden met 
de f 35 van het St. Joseph beschermfeest, en dan was het bedrag beter toereikbaar om er 
een flinke jaarvergadering van te maken, o.a. de vrouwen der leden konden ook mee komen. 
Er zou dan daarop ook een verloting plaats vinden, b.v. eens boeken verloten in plaats van 
taarten. Bij de rondvraag komt eerst nog de Geestelijk Adviseur aan het woord met de 
mededeling dat op een Geestelijk Adviseur vergadering jl. mededelingen zijn gedaan en 
waar op gewezen is op de retraite van 20-23 september te Zenderen, over de eenvoudige 
eenjarige Credo cursus, en hield een weltoepasselijk geestelijk betoog hierover. Bij de 
verdere rondvraag bleek er niets meer aan de orde te zijn. Hierna sloot de voorzitter deze 
vergadering met de Christelijke groet. 
  
(over de retraites te Zenderen: zie http://www.zwanenhof.nl/?page_name=zwhHistorie ) 
 
Jaarverslag van de secretaris 2 oktober 1950 
 
Na de jaarvergadering op 18 november 1949 bestond het bestuur uit A.G. de Boer, 
voorzitter, A. Verbiest, secretaris; J. Klappe, penningmeester; P. Hoenselaar en L. Jongsma. 
In het afgelopen jaar zijn er 6 ledenvergaderingen gehouden. Dit is minder dan wij andere 
jaren gewoon zijn, maar door de geringe opkomst der leden werd mede op advies van onze 
districtbestuurder dit aantal zo laag gehouden. Zeer tot onze spijt was ook op deze enkele 
ledenvergaderingen de opkomst erg slecht. Om de leden te trekken werd dan ook besloten 
om af en toe eens een kaartavond te houden, op deze avond zou dan een kleine prijs 
beschikbaar gesteld worden. Het resultaat was, dat het één avond gehouden is. Het lag in 
onze bedoeling om het komende jaar meerdere malen eens zo’n avond te houden. Van het 
bestuur gingen afgevaardigden naar de Centrale Raadsvergadering en de districtsdagen 
enz. voor de districtsdag te Zwolle werden ook de leden in de gelegenheid gesteld om 
hieraan deel te nemen. Door 7 leden is er dankbaar gebruik van gemaakt, wat voor onze 
afdeling een stoot in de goede richting is. Ook de ontwikkelingscursus in onze afdeling is dit 
jaar nog doorgezet met 7 deelnemers, en het resultaat bekroond met het behalen der 7 
diploma’s. De Sint Nicolaasactie werd dit jaar uitgevoerd door de vrouwengemeenschap, 
waarbij onze afdeling haar geldelijke bijdragen gegeven heeft. Als propagandistisch spreker 
kwam dit jaar de heer Lansink spreken, over ‘de zelfhulpgedachte in de praktijk’. Hij bracht 
ons onder de aandacht de mooie instellingen der KAB. Het resultaat hiervan was, dat van de 
levensverzekering Concordia een agentschap alhier is opgericht. De wekelijkse zittingen van 
het Rechtskundig Adviesbureau gingen normaal door. Er werden dit afgelopen jaar 14 
verschillende gevallen behandeld. Het bedrag aan geld wat voor de leden achterhaald kon 
worden bedroeg f 400. Dit bewijst het belang van deze dienst der KAB voor de leden. Het 
beroepskeuzebureau is ook in onze afdeling reeds ingeschakeld, en onze eerste aanvraag is 
afgewerkt. Door ziekte van de loper J. Snijder waren wij verplicht een andere loper aan te 
stellen. G. Klappe stelde zich hiervoor beschikbaar, alsmede nam hij de taak op zich als 
propagandaleider. Ook in onze afdeling werd besloten om propaganda te maken met de 
eigen uitgeverij der KAB, ‘De Lanteern’, waar men tegen zeer voordelige prijs boeken kan 
aanschaffen. 
Door het bondsbestuur werden in Tegelen 2 avonden gereserveerd voor de passiespelen 
voor KAB-ers. Van onze afdeling is daar gretig gebruik van gemaakt door ongeveer 45 
deelnemers, inclusief de vrouwengemeenschap die alzo ook in de gelegenheid gesteld is om 
met de leden der KAB deze passiespelen te bezoeken. Aangezien dit feit mag men de opzet 
geslaagd noemend en daarom werd ook maar het besluit genomen om de a.s. kader Credo 
Pugno dag op 15 oktober ook in gemeenschap met de vrouwen en verloofden te bezoeken. 
Door de afdelingen zal dan in de kosten worden bijgedragen.  
De donateuractie van Herwonnen Levenskracht ging vrij goed. Ons ledental heeft een paar 
nieuwe leden erbij gekregen zodat wij thans vooruitgaan, het bedraagt nu 59 leden. Bij een 
algemeen overzicht mag worden gezegd dat ondanks de geringe opkomst der leden het toch 
weer een beetje verheugend verschijnsel is dat er dit afgelopen jaar bij een gemiddelde van 
55 leden de gehouden vergaderingen bezocht zijn met gemiddeld 23 leden wat bijna de helft 



is van ons ledental. Het kan natuurlijk veel beter maar daar tegenover staat dat het vorig jaar 
bij een veel gunstiger ledental de vergaderingen bezocht zijn door gemiddeld 26 leden. 
Percentsgewijs genomen mogen wij hieruit opmerken dat wij iets vooruitgaan en dat het 
woordje ‘vergadermoeheid’ opzij gezet moet worden. De vergadering moet voor ons een 
prikkel zijn, juist in deze benarde toestand waarin wij thans weer geraken. Wij moeten 
trachten elkaar meer de helpende hand te bieden, te stemmen voor gezamenlijk te gaan 
strijden, in de gelederen van de KAB, doch niet met wapens maar met daden, om alzo te 
verkrijgen een betere bestaansmogelijkheid voor ons allen en onze gezinnen. 
 
(40% van de werknemers was lid van een vakbond die bij een van de vakcentrales was aangesloten, zoals van 
bouwvakkers, havenarbeiders, etc. De leiders van de vakcentrales deelden met politieke leiders vanzelfsprekend 
gezag. De arbeidsorganisaties komen op voor ‘heel de arbeider’.  
De bonden kwamen ook voor andere dingen op dan alleen voor de materiële belangen van de arbeider. Ze 
hadden ook invloed op volksgezondheid, vrijetijdsbesteding, huisvesting, verzekeringen, volksontwikkeling en 
pers. Hiervoor werden allemaal verenigingen, organisaties en instellingen opricht. 
Voor Katholieken: verzekeren bij ‘Concordia’, voor bestrijding van tuberculose onder arbeiders was er de 
vereniging ‘Herwonnen Levenskracht’. Er was de Volkskrant en uitgeverij ‘De Lanteern’, en jongerenorganisatie 
(strikt gescheiden) KAJ (katholieke arbeidersjeugd) voor jongens en de VKAJ (vrouwelijke katholieke 
arbeidersjeugd) voor meisjes. 
De vakbondsleiders prediken matiging en sociale harmonie. Alle gezagsdragers predikten matiging en zuinigheid 
in Nederlandse gezinnen. Op het terrein van arbeid stonden ze voor sociale harmonie = tegenstellingen/conflicten 
tussen werkgevers en werknemers in overleg oplossen. Stakingen werden afgewezen als verouderd 
dwangmiddel. 
Uit: http://www.scholieren.com/werkstukken/20959 , Nederland en gezagsdragers 150-1990). 
 
Feestelijke jaarvergadering op 2 oktober 1950, waarvan aanvang om half 9. 
 
Aanwezig waren de Geestelijk Adviseur, het voltallig bestuur en de meeste leden met hun 
echtgenote, plm. 52 personen. De voorzitter opende deze feestelijke jaarvergadering met de 
Christelijke groet en hierna werd het strijdlied gezongen. De voorzitter hield een korte 
inleiding en heet verder allen welkom op deze avond, en hoopte dat het een genoeglijke 
avond mag worden. Na deze inleiding werd een kop koffie geschonken en een sigaar of 
sigaretten aangeboden. De notulen en het jaarverslag van de secretaris werden voorgelezen 
en goedgekeurd. Daarna volgde een kort verslag van de penningmeester en nadien het 
verslag van de kascontrole, wat akkoord was. Na deze uiteenzetting merkte de voorzitter op, 
dat het J. Klappe zijn laatste keer was in de functie als zodanig, en een driewerf hoera 
volgde als dank voor Klappe zijn bewezen dienst. Tevens merkte de voorzitter op dat wij dit 
jaar met de kas zuinig ‘geboerd’ hebben maar dat wij toch ondanks dit f 125 er bij ingeteerd 
hebben. Er is nu nog een saldo in kas van plm. f 360. De bestuursverkiezing ging nogal vlot 
want voor L. Jongsma en P. Hoenselaar die aftraden, waren geen tegenkandidaten 
ingezonden dus herkozen. A. G. de Boer weer secretaris, Bruin Kwakman voorzitter, A. 
Verbiest penningmeester. Hierna werd de nieuwe voorzitter nog in de gelegenheid gesteld 
om iets te zeggen. De voorzitter B. Kwakman hield een welpasselijke toespraak. Daarop 
sprak de Geestelijk Adviseur enkele woorden, en onderstreepte daarmee hetgeen b. 
Kwakman in zijn rede bedoelde. Tussentijds werd er koffie geschonken en een rokertje 
gegeven. Toen kwam de verloting. De 1e prijs, een boek: mevrouw Bos. De 2e prijs, idem, 
H. Pasken. De 3e prijs, Pa Pinkelman, G. Kwakman, en nog enkele kleinere prijzen. Na dit 
werd opgave gevraagd voor het aantal deelnemers naar Zwolle op 15 oktober 1950, 
waarvoor zich dan 58 personen opgegeven hebben. 
De stemming was intussen opperbest en door enkele leden werden stukjes gezongen en 
zelfs voorgedragen. Een bijzonder woord van lof voor K. Jongman, die de stemming er in 
bracht. Na deze genoeglijke momenten merkte de voorzitter A. G. de Boer op dat er een tijd 
van ‘komen en gaan’ is. De Geestelijk Adviseur sprak nog enkele woorden en merkte op dat 
wij de ledenvergaderingen trouw moeten bezoeken. Zoals wij thans ook allen konden komen, 
zo moesten wij toch zeker ook op de ledenvergadering present zijn. Vooral de vrouwen 
drukte hij nog op het hart om de mannen aan te sporen om de vergaderingen te bezoeken. 
Dan kunt gij daar uw mening ook eens naar voren brengen zodat daarvoor een weg gezocht 



kan worden. Hierna sloot de voorzitter de vergadering met de Christelijke groet en behoorde 
deze prettige jaarvergadering tot het verleden. 
 
Ledenvergadering op maandag 20 november 1950 ’s avonds te acht uur in het St. 
Gerardusgebouw. 
 
Aanwezig waren de Zeer Eerwaarde Adviseur, het voltallig bestuur en 34 leden. De 
voorzitter opende de vergadering met Christelijke groet. Hij verklaarde dat hij eerst een 
inleiding had willen houden over de schoolkwestie maar aangezien er eerstdaags hierover 
een spreker zou komen dit nu niet te doen. Hij heette allen hartelijk welkom en in het 
bijzonder onze districtsbestuurder vriend Hermsen die deze avond spreken zou over 
’Massamens of persoonlijkheid’. De notulen der vorige vergadering werden hierna zonder 
enige wijziging goedgekeurd. Hierna kwam de begroting in behandeling. Nadat eerst deze in 
zijn geheel werd voorgelezen werden hierna de posten afzonderlijk behandeld. Bij de post 
voor uitgave voor sprekers werd door W. Mossel opgemerkt dat we voor eigen sprekers van 
de diverse bonden toch niets hoefden te betalen en dus deze post wel kon vervallen omdat 
we toch moesten bezuinigen. Secretaris A. G. de Boer merkte in dit verband op dat dit ook 
het geval was maar dat deze post er juist was opgezet omdat er uit de vergadering was 
gevraagd ook eens andere sprekers te laten komen. Wanneer hieraan gevolg werd gegeven 
konden we in het gehele jaar maar 2 sprekers voor dit bedrag krijgen. Het bestuur zou dit 
dan ook wel eerst terdege bekijken. Wanneer men dit geld niet gebruikt bleef het toch wel in 
het saldo over maar men had dan toch een bedrag hiervoor ter beschikking. W. Mossel kon 
hiermee akkoord gaan. G. Kwakman maakte hierop nog een aanmerking over de 
administratiekosten maar uit de posten uit het kasboek bleek wel dat deze vooral niet te 
hoog was aangeslagen. In verband met de begroting las hierna de voorzitter een schrijven 
voor van de RK Vrouwengemeenschap waarin dit bestuur vroeg om een gift van f 50 voor de 
a.s. Sinterklaasactie. De Zeer Eerwaarde Adviseur merkte hierbij op dat wel een bedrag 
genoemd was maar dat men met minder ook zeker heel blij was. W. Mossel stelde voor de f 
80 voor de jaarvergadering te splitsen en wel in f 40 voor de kinderen en f 40 voor de 
feestavond omdat naar zijn mening de kinderen op de eerste plaats kwamen. Als er voor de 
kinderen niets was, dan was het bedrag voor de feestavond van f 80 ook te hoog. A. G. de 
Boer merkte hierbij op dat dit bedrag was uitgetrokken omdat op de vorige vergadering was 
besloten de jaarvergadering en de feestavond te combineren om zo aan een behoorlijk 
bedrag te komen. Vriend Hermsen verklaarde hierop dat bij de stand van zaken in onze 
afdeling er eigenlijk helemaal niets gedaan kon worden aan sinterklaasuitgaven en ook niet 
aan een feestavond. Zou men echter toch tot een en ander besluiten dan was naar zijn 
mening een feestavond eerder op zijn plaats omdat deze voor de band in de afdeling van zo 
groot belang was wat vooral niet verwaarloosd mocht worden. De Zeer Eerwaarde Adviseur 
deed hierna een beroep op de grotere jongens om de collectes voor dergelijke acties meer te 
steunen. Wanneer deze dit deden was het beroep op de KAB niet nodig geweest. Het 
bestuur stelde hierop voor f 25 voor de sinterklaasactie en f 60 voor de feestavond. Daar W. 
mossel hierop zijn voorstel handhaafde werd het voorstel van het bestuur in stemming 
gebracht. Met 1 stem tegen werd dit voorstel aangenomen waarna de begroting was 
afgehandeld. 
Vriend Hermsen behandelde hierna het onderwerp ‘Massamens of persoonlijkheid’. Bij de 
rondvraag ontspon zich een fel debat over de ziekenfondsen waarbij vriend Hermsen er 
nogmaals op wees hoe groot de invloed der arbeiders al was vergeleken bij vroeger. In zijn 
slotwoord wekte de ZE adv de leden op het gehoorde in zich te laten inwerken en dan het 
verstand de wil te laten leiden om zo tot de goede resultaten te komen. Hierna werd de 
vergadering door de voorzitter met een woord van dank aan het adres van vriend Hermsen 
met Christelijke groet gesloten. 
 
1951 
 
Ledenvergadering op 7 februari 1951 



 
Aanwezig waren de Zeer Eerwaarde Adviseur, het voltallig bestuur en 27 leden. 
De voorzitter opende de vergadering met Christelijke groet en heette hierop allen welkom en 
vooral de spreker voor deze avond, pater Arntz die zou spreken over ‘Bestaanszekerheid’. 
De voorzitter hield hierna een inleiding over beleefd Christendom. Hierna werden de notulen 
voorgelezen welke zonder wijziging werden goedgekeurd. In zijn beschouwing ontzenuwde 
pater Arntz hierna de bewering dat de bevolkingaanwas de oorzaak is van de verlaging der 
levensstandaard. Dit is juist de oorzaak van een groeiende werkgelegenheid. Verdere 
mogelijkheden zijn industrialisatie welke echter enorme kapitalen vergt, daarna ook 
emigratie. Spreker waarschuwde vooral tegen de opvattingen als zou dit maar eenvoudig 
zijn. De emigranten moeten echter mensen zijn met een groot doorzettingsvermogen om 
moeilijkheden het hoofd te kunnen bieden. Nadat verschillende vragen over de behandelde 
stof waren behandeld werd deze vergadering door de voorzitter met Christelijke groet 
gesloten. 
 
Ledenvergadering op 16 november 1951. 
 
Aanwezig waren de Geestelijk Adviseur, het voltallige bestuur en 25 leden. De voorzitter 
opende de vergadering met Christelijke groet en gaf hierna het woord aan de secretaris voor 
het voorlezen van de notulen welke zonder wijziging werden goedgekeurd. Hierna volgde het 
verslag van de Centrale Raad, A. g. de boer behandelde dat punt. Spreker zij dat op deze 
Centrale Raad heel belangrijke punten behandeld waren, o.a. ten eerste Herstel. 
(verder vrijwel onleesbaar). 
 
Ledenvergadering op 20 december 1951 
 
Aanwezig waren de Geestelijk Adviseur, het voltallige bestuur en 18 leden (4 niet leden). De 
voorzitter opende de vergadering met Christelijke groet en heette allen hartelijk welkom, in 
het bijzonder de spreker van deze avond, pater Toering. De voorzitter gaf een korte 
uiteenzetting van het ‘Massaverschijnsel van deze tijd’ en de katholieke houding die wij daar 
tegenover moeten innemen. Vervolgens werden de notulen voorgelezen welke zonder 
wijziging werden goedgekeurd. Daarna werd pater Toering het woord gegeven. Pater 
Toering, zelf een convertiet, gaf een boeiende en interessante uiteenzetting over het 
katholicisme en het protestantisme. Spreker liet duidelijk nar voren komen welke richting we 
moeten volgen. Waarna er gelegenheid werd gegeven voor het stellen van vragen, waar 
dankbaar gebruik van werd gemaakt. De Geestelijk Adviseur legde vooral de nadruk op de 
H. Schrift om zo meer inzicht op te doen, dit zou geen overbodige weelde doch een grote 
winst zijn. Hierna werd deze leerzame avond met een woord van dank aan het adres van 
pater Toering door de voorzitter met Christelijke groet gesloten. 
 
(een convertiet is een bekeerling, met name iemand die van protestants rooms-katholiek is geworden) 
 
Jaarverslag 1951 
 
Na de jaarvergadering die op 2 oktober 1950 in het St. Gerardusgebouw werd gehouden, 
bestond het bestuur als volgt: Bruin Kwakman voorzitter; A.G. de Boer secretaris, A. Verbiest 
penningmeester, L. Jongsma en P. Hoenselaar.  Door emigratie van P. Hoenselaar in april 
1951 kwam er weer een plaats open die zo werd opgelost dat A. de Boer de functie van 
Hoenselaar als penningmeester van St. Deusdedit op zich nam en J. de Boer zich tijdelijk 
beschikbaar stelde als secretaris. Bij deze aflossing bleef A. de Boer dan in het bestuur en 
kon dan tevens de nieuwe secretaris inwerken. Werd deze oplossing nogal spoedig bereikt, 
toch is het wel heel jammer dat er na herhaalde verzoeken van de zijde van het zittende 
bestuur nog steeds geen nieuwe kandidaten zich beschikbaar stelden voor diverse functies. 
Het is nu zo dat alle werkzaamheden door dezelfde paar personen verricht moeten worden 
terwijl verschillende bestuursleden in verband met andere werkzaamheden weinig tijd 



beschikbaar hebben. Dit komt het organisatiewerk vooral niet ten goede. We hopen dat de 
leden hun plicht in deze eens zullen zien en ook hun steentje bijdragen voor de bloei van 
onze afdeling. 
Liep het bondsjaar eerder van september tot september, in verband met het financiële 
gedeelte werd het wenselijk geacht het bondsjaar op 1 januari af te sluiten. In de afgelopen 
15 maanden zijn er 5 ledenvergaderingen geweest waarop over het geheel genomen de 
opkomst slecht was. Dit spreekt des te meer omdat er in de zomermaanden geen 
vergadering is geweest dus van vergadermoeheid niet gesproken kan worden. Ook het 
voorstel de sprekersavonden toegankelijk te maken voor de vrouwen heeft niet tot resultaat 
geleid. Op de prachtige avond met pater Toering over het onderwerp ‘katholicisme en 
protestantisme’ was de opkomst zeer matig terwijl we geen enkele vrouw konden begroeten. 
Zijn er dit jaar weinig ledenvergaderingen geweest, wat de werkzaamheden voor de 
Rechtsbijstand betreft zijn er nogal veel kwesties geweest. Jammer genoeg zijn hier enkele 
bij die niet tot tevredenheid konden worden opgelost. In geldswaarde uitgedrukt kan het 
verkregen bedrag op f 400 gesteld worden. De donateuractie van Herwonnen Levenskracht 
is in het afgelopen jaar wegens gebrek aan actief ter ziele gegaan. Ook dit stemt te meer 
omdat ook in onze afdeling verschillende personen met deze gevreesde ziekte te maken 
kregen en dus ook een beroep op deze prachtige instelling konden doen. 
 
(het gaat hier om TBC) 
 
Deze bedragen kunnen we natuurlijk niet openbaar maken al mogen we wel zeggen dat dit 
tot volle tevredenheid is behandeld. Ook onze instelling Volksgezondheid is dit jaar voor 
onze afdeling van dienst geweest voor uitzending van 1 kind naar Mooi Gaasterland. We 
mogen in dit verband wel verklappen dat het bestuur spoedig met een voorstel zal komen 
voor deze instelling een fonds te stichten om de kosten voor deze instelling hieruit te 
voldoen. Een beroep op de vakbonden zal wel noodzakelijk zijn omdat de standsorganisatie 
geen gelden hiervoor beschikbaar kan stellen en dit normaal uit de opbrengst van 
speldjesdagen enz. moet binnenkomen. Doordat door omstandigheden geen deelnemers 
aan de retraite zijn geweest zijn er uit het retraitefonds geen gelden uitgetrokken. 
Verschillende bestuursleden zijn ook dit jaar weer naar de districtsdagen geweest terwijl ook 
de centrale raadsvergadering in Arnhem door 2 bestuurders zijn bezocht. Voor verdere 
ontwikkeling circulaire het orgaan Lering en Leiding bestuur inleiden. Vrienden, wij verhelen 
ons niet dat ook het bestuur fouten gemaakt heeft. U kunt er echter op aan dat opbouwende 
kritiek door ons ten zeerste wordt gewaardeerd. Dit versterkt de band onderling en helpt het 
bestuur hun werk zo goed mogelijk te doen Pater De Greve heeft het zo prachtig gezegd: 
‘gebrek aan belangstelling doodt elk initiatief’. Dit geldt ook zeker voor onze afdeling. 
 
1952 
 
Verslag jaarvergadering op 25-1-1952 in het St. Gerardusgebouw. 
 
Aanwezig waren het voltallig bestuur, de Geestelijk Adviseur en plm. 70 personen. De 
voorzitter opende de vergadering met de Christelijke groet en heette allen hartelijk welkom. 
In zijn openingswoord hield de voorzitter een korte beschouwing over de hedendaagse 
waanwijsheid der wereld, die de mensheid hoe langer hoe meer van god aftrekt en hen dat 
doet vergeten wat het voornaamste is in onze samenleving, het Christelijk gezin. Vervolgens 
werd gezamenlijk het Strijdlied gezongen. Hierna las de secretaris de notulen voor, welke 
zonder wijziging werden goedgekeurd en gaf tevens een overzicht van de werkzaamheden 
der afdeling van het afgelopen jaar. Hierna gaf de penningmeester een verslag van de 
financiële aangelegenheden van onze afdeling, welke akkoord werd bevonden door de 
controlecommissie. Hierna las de voorzitter de begroting voor en merkte hierbij op dat die 
sinds de bevrijding sluitend was. Ter verduidelijking merkte A. de Boer op dat de post voor 
het retraitefonds ieder jaar tot f 30 zou worden aangevuld. De leden gingen met deze 
begroting akkoord. Hierna werd het woord aan de Geestelijk Adviseur gegeven. Deze merkte 



op dat men de KAB niet moet zien als een werkeloosheidsverzekering mar tevens voor de 
geestelijke zijde die we niet mogen verwaarlozen. Hierna werd het woord en de daad 
gegeven aan de feestcommissie, bestaand uit de heren Kees Klappe, Louw de Boer en 
Albert Kwakman. Deze boden ons een genoeglijke avond, er werd geen wanklank gehoord, 
het was in één woord af. Tevens werd er evenals vorige jaren een verloting gehouden. 
Enkele prijzen werden weer aan de afdeling teruggeschonken, deze werden met Amerikaans 
opbod verkocht, vooral de kostbare jampot bracht de lachspieren danig in beweging. 
Winnaar werd de heer P. Jongman. Ook werden er enkele voordrachten en liedjes door 
enkele personen uitgevoerd terwijl het muzikale gedeelte door de gebroeders Konter goed 
was verzorgd. Tegen middernacht merkte de voorzitter op dat er een tijd van komen en gaan 
is, hij dankte allen die voor het slagen van deze avond hebben medegewerkt. Hierna werd 
na het zingen van het lied ‘aan u de Koning der Eeuwen’ deze avond door de voorzitter met 
Christelijke groet gesloten. 
 
Ledenvergadering op 27 maart 1952. 
 
Aanwezig waren het voltallig bestuur, Zeer Eerwaarde Adviseur en plm. 50 personen. 
De voorzitter opende de vergadering met de Christelijke groet en heette allen hartelijk 
welkom. Na het welkomstwoord hield de voorzitter een korte inleiding over het te houden 
onderwerp. Hierna werden de notulen voorgelezen welke zonder wijziging werden 
goedgekeurd. De spreker van deze avond, pater De Cloet, had als onderwerp de ‘Mariale 
Devotie’ wat bij de aanwezigen aandachtig werd gevolgd.  Ook het Mariagedicht gaf spreker 
duidelijk weer, wat zeer in de smaak viel bij de aanwezigen. Nadat spreker enkele vragen 
had beantwoord, liet de voorzitter nog even de revue passeren, waarna de voorzitter een 
woord van dank bracht aan het adres van pater De Cloet voor het gebodene. Tevens dankte 
de voorzitter het bestuur van de vrouwengemeenschap voor het schenken van een kop 
koffie. Hierna werd gezamenlijk het lied ‘O moeder maagd op wie wij hopen’ gezongen, 
waarna deze avond met Christelijke groet werd gesloten. 
 
Jaarverslag 1952 
 
Na de jaarvergadering die 25 januari werd gehouden, bestond het bestuur als volgt: B. 
Kwakman, voorzitter; J. de Boer, secretaris; A. Verbiest, penningmeester; A. de Boer en L. 
Jongsma. Na het vertrek van A. Verbiest werd C. Kwakman bereid gevonden deze functie 
over te nemen. Werd deze oplossing nogal spoedig gevonden, toch is het wel heel jammer 
dat na herhaalde verzoeken van het zittend bestuur er geen kandidaten zich beschikbaar 
stelden voor diverse functies. Het is nog steeds als voorheen dat diverse functies door 
dezelfde paar bestuursleden verricht moeten worden. Dit komt het organisatieleven niet ten 
goede. Het is te hopen dat de leden hun plicht in deze zullen zien en ook een steentje zullen 
bijdragen voor al het werk dat verricht moet worden. In het afgelopen jaar zijn er vier 
ontwikkelingsavonden gehouden waarbij tevens de vrouwen of verloofden werden 
uitgenodigd. De opkomst is in vergelijking bij voorgaande jaren iets hoger, misschien is dit 
toe te schrijven aan het verstrekken van een kop koffie, hetzij al of niet gratis. Wat de 
werkzaamheden voor de rechtsbijstand betreft zijn er in het afgelopen jaar niet veel kwesties 
geweest. Toch kon er nog ruim honderd gulden worden achterhaald. Een enkel geval kon 
nog niet tot volle tevredenheid worden opgelost. In het begin van het jaar werd op initiatief 
van De Boer de donateuractie van Herwonnen Levenskracht ter hand genomen. Het comité 
werd met enige leden van de vrouwengemeenschap uitgebreid, terwijl de heer Hofstede 
bereid werd gevonden het penningmeesterschap te verzorgen, welke hij tot volle 
tevredenheid heeft behandeld, een woord van dank is hier zeker op zijn plaats. Tevens is er 
dit jaar de Stichting Volksgezondheid voor ons van dienst geweest. Twee afgevaardigden 
hebben de districtsdagen in Zwolle bezocht. Door omstandigheden is de Centrale 
Raadsvergadering niet door de afdeling Vollenhove vertegenwoordigd geweest. Dit is heel 
jammer daar er belangrijke punten op de agenda geplaatst waren. Enige leden van onze 
afdeling hebben een retraite bezocht zodat we ook hierover onze tevredenheid kunnen 



uitspreken. Vrienden, al hebben er in onze afdeling in het afgelopen jaar zich geen 
schokkende gebeurtenissen plaatsgevonden, toch is het van groot belang, vooral in deze 
benarde toestand, dat de leden trouw de vergaderingen bezoeken om alzo tot een betere 
bestaansmogelijkheid te komen voor ons allen en uwe gezinnen.  
 
1953 
 
Verslag jaarvergadering op 18-1-1953 in het St. Gerardusgebouw. 
 
Aanwezig waren het voltallig bestuur, de Geestelijk Adviseur en plm. 70 personen. De 
voorzitter opende de feestelijke vergadering met de Christelijke groet en heette allen hartelijk 
welkom. Nadat het Strijderslied was gezongen hield de voorzitter een speech welke zeer in 
de smaak viel bij de leden, een hartelijk applaus was hier dan ook op zijn plaats. Vervolgens 
werd de secretaris gelegenheid gegeven voor het verslag van het afgelopen jaar voor te 
lezen. Hierna volgde het verslag van de penningmeester waarna de voorzitter de 
controlecommissie verzocht om verslag uit te brengen van het kasboek van de 
penningmeester. De heren verklaarden dat alles in orde was bevonden. Hierna volgde de 
bestuursverkiezing. Aftreden waren de secretaris en de voorzitter waarvan de voorzitter zich 
wel beschikbaar stelde maar dat de secretaris niet meer bereid bleek wegens drukke 
werkzaamheden deze functie te vervullen. Daar de heer T. de Boer bereid werd gevonden 
om in het bestuur zitting te nemen kon het bestuur als volgt worden samengesteld: B. 
Kwakman, voorzitter; T. de Boer, secretaris; C. Kwakman penningmeester, en A.G. de Boer 
en L. Jongsma. Hierna werd het woord gegeven aan de Zeer Eerwaarde Adviseur. Spreker 
kwam even terug op de rede van de voorzitter en lichtte enkele punten verder uiteen. 
Vervolgens dankte Zeer Eerwaarde Adviseur de secretaris voor het werk dat hij in de 
afgelopen jaren heeft verricht en riep de nieuwe secretaris een hartelijk welkom toe. 
Vervolgens gaf de voorzitter het woord en de daad aan de feestcommissie bestaand uit de 
heren C. Klappe en W. Kwakman. Deze boden ons een gezellige avond, onder andere 
werden er enige schetsjes en liedjes ten gehore gebracht terwijl de leden rijkelijk werden 
voorzien van een dronk terwijl er enige fraaie prijzen werden verloot. Deze waren 
geschonken door de heer J. Drupsteen te Hasselt. Vertegenwoordiger van deze zaak is de 
heer A.G. de Boer. 
Het was reeds middernacht toen de voorzitter opmerkte dat er een tijd van komen en gaan 
is, verder bracht spreker dank aan allen die voor het welslagen van deze avond hadden 
gezorgd, o.a., de gebroeders Konter die het muzikale gedeelte hadden verzorgd. Terwijl de 
Zeer Eerwaarde Adviseur nog een enkel woord had gesproken, sloot de voorzitter na het 
zingen van het lied ‘Aan u o Koning der Eeuwen’ deze vergadering en behoorde deze 
gezellige avond tot het verleden. 
 
Verslag ledenvergadering op 21 september. 
 
Aanwezig waren het voltallig bestuur en de Geestelijk Adviseur, terwijl maar 13 leden 
aanwezig waren. 
De voorzitter opende met Christelijke groet. Het doel van deze vergadering was het 
winterprogramma vast te stellen. Hierover was echter nogal meningsverschil, ondanks dat er 
maar 13 leden aanwezig waren. De voorzitter las hierna de sprekerslijst voor, het bestuur 
had de lezing Luther voorgesteld, enkele leden waren het er echter niet mee eens. Toen de 
voorzitter echter het voorstel deed om uit de vergadering een spreker aan te wijzen kwam 
hierop geen antwoord. Het bestuur meende toen om hierover te stemmen. De lezing over 
Luther werd uiteindelijk vastgesteld. Over het onderwerp ‘opgroeiende jeugd’, spreker de 
heer Th. De Boer, was men zeer tevreden. Vastgesteld werd om ook dit seizoen de heer De 
boer over dit onderwerp te laten spreken.  
Hierna kwam de feestavond ter sprake. Voorgesteld werd om ook dit jaar een bedrag van f 
140 hiervoor te beschikking te stellen. Enkele personen meenden om voor deze avond een 
humorist te laten optreden. W. Kwakman stelde voor om hiervoor de heer Sanders ui kamp 



‘de voorst’ te vragen. De vergadering ging hiermee akkoord. W. Kwakman zou hierover met 
de heer Sanders praten. C. Kwakman, W. Kwakman en A. de Boer zullen dit jaar de 
feestavond verzorgen. Het bedrag van f 140 zal als volgt bij elkaar worden gebracht: 
bouwvakarbeiders f 25, Landarbeiders f 30, KAB f 75, Overheid f10, terwijl evenals vorig jaar 
een verloting zal plaats hebben. Voor de viering van het 60-jarige jubileum van de KAB in de 
Buitensociëteit te Zwolle op 4 oktober bestond veel belangstelling. Een 12-tal personen 
gaven zich hiervoor reeds op. Voor deze gelegenheid kon men zich opgeven tot zondag 27 
september a.s. bij een van de bestuursleden. 
Hierna stelde de voorzitter het winterprogramma als volgt vast: oktober: lezing over 
‘Opgroeiende Jeugd’, spreker de heer Th. De Boer uit Emmeloord; november: lezing over 
Luther, spreker pater Van Leur; januari: feestvergadering (jaarlijks). 
Met Christelijke groet sloot hierna de voorzitter deze ledenvergadering. 
 
Jaarverslag 1953 
 
Na de jaarvergadering van 18 januari 1953 bestond het bestuur als volgt: B. Kwakman, 
voorzitter, A.J. de Boer, secretaris, C. Kwakman, penningmeester, A.G. de Boer en L. 
Jongsma. 
In het afgelopen jaar zijn er vier vergaderingen gehouden. Ondanks dat door de 
vrouwengemeenschap gratis koffie werd verstrekt was de opkomst zeer slecht te noemen. 
Het valt wel te betreuren dat de opkomst der leden op de div. vergaderingen de laatste jaren 
steeds achteruit gaat. Ook voor de sprekers is het jammer dat de zaal steeds onbezet blijft. 
Het bestuur hoopt echter dat de leden nu eindelijk het nut van de vergadering eens inziewt. 
De heer Th. De boer uit Emmeloord – bij ons allen wel bekend – hield een mooie lezing over 
‘Opgroeiende Jeugd”. De heer De boer wees ons in deze lezing op de taak van de ouders 
voor de kinderen van 12 tot 15 jaar. Een moeilijke taak, aldus de heer De Boer, daar de 
kinderen in deze leeftijd voldoende rust nodig hebben, welke door verschillende 
omstandigheden soms wordt bemoeilijkt. Deze kinderen, aldus spreker, hebben juist rust 
nodig voor de ontwikkeling van ziel en lichaam. En dit is, zoals wij allen weten, een juiste 
vereiste voor de ontwikkeling der mens.  
Op de ledenvergadering, waarin het winterprogramma werd vastgesteld, bestond onder de 
leden nogal wat verschil omtrent dit programma. Na echter wat heen en weer gepraat kon 
tenslotte toch het programma worden vastgesteld. 
Ter gelegenheid van het 60-jarige jubileum KAB werd door de afdeling Zwolle een feestdag 
georganiseerd welke door ongeveer 30 leden met vrouwen en verloofden van onze afdeling 
werd bijgewoond. Deze dag is bij velen wel in de smaak gevallen. Zij hebben van goed 
toneelspel en prima muziek kunnen genieten. 
In maart hield pater Pierik een lezing over “Spanje en de verdraagzaamheid” terwijl in 
december Pater Van Leur een lezing hield over het leven van Luther. Ook de niet-leden 
hadden op deze avonden toegang. Pater Van Leur gaf een goede uiteenzetting over het 
leven van Luther met de daaraan verbonden scheuring in het RK geloof, bijgelicht met 
lichtbeelden was dit een zeer mooie en leerzame avond. 
Het gehele bestuur woonde de districtdagen in Zwolle bij. Door de hoge kosten kon het 
bestuur de jaarvergadering, gehouden in Utrecht, niet bijwonen. Hierbij moet opgemerkt 
worden dat op de agenda ook geen belangrijke punten stonden zodat werd besloten om het 
geld voor andere doeleinden te gebruiken. 
Wat de werkzaamheden voor de rechtsbijstand betreft zijn er in het afgelopen jaar niet veel 
kwesties geweest, slechts één geval deed zich voor waarbij een bedrag van plm. 320 gulden 
kon worden achterhaald. 
Er traden dit jaar 3 leden toe zodat het aantal momenteel 49 bedraagt: 1 lid vertrok naar 
elders. Voor een plaats als Vollenhove is 49 goed te noemen maar dit aantal kan nog 
verhoogd worden omdat verschillende mannen nog ongeorganiseerd zijn. Het bestuur hoopt 
echter dat de leden ook hun best zullen doen om deze mannen aan te sporen om zich te 
organiseren. Wij kunnen nog wel leden gebruiken. Ook de moeders kunnen misschien hun 
zonen, die nog geen lid zijn van de KAB aansporen. Alle beetjes helpen immers. 



De instelling volksgezondheid van onze afdeling had gelukkig het afgelopen jaar niet veel te 
doen wat de uitzending van kinderen betreft. Voor het uitzenden van 1 kind moest zorg 
worden gedragen. 
Al hebben er in het afgelopen jaar geen schokkende gebeurtenissen voorgedaan, toch willen 
wij er op wijzen – om samen de toekomst tegemoet te gaan – wat het behoud voor ons zelf 
en onze gezinnen betekent. 
 
1954 
 
Verslag feestelijke jaarvergadering op 25 januari 1954 in het St. Gerardusgebouw. 
 
Aanwezig het voltallige bestuur, de Geestelijk Adviseur en 70 personen. 
Op de gebruikelijke wijze opende de voorzitter de vergadering, heette allen welkom en 
hoopte dat in de toekomst de vergaderingen steeds zo goed zullen worden bezocht als deze 
avond. Ook de vrouwen of verloofden zijn altijd welkom, immers de bond is niet alleen voor 
de mannen, maar voor het hele gezin. Staande werd het bondslied gezongen. Hierna kreeg 
de secretaris de gelegenheid om de notulen voor te lezen, deze werden zonder wijzigingen 
goedgekeurd. Uit het verslag van de penningmeester bleek dat de kas een batig saldo had, f 
347.40. De kascommissie had de boeken in orde bevonden. Hierna kreeg de Geestelijk 
Adviseur het woord, deze onderstreepte nog eens de woorden van de voorzitter om de 
vergaderingen steeds trouw te zullen bezoeken omdat op verschillende vergaderingen 
belangrijke punten besproken worden en hiermede dienen de leden op de hoogte te blijven. 
De feestcommissie, bestaande uit de heren Willem Kwakman en Abe de Boer hadden ook 
niet stil gezeten, want er was reeds koffie met koek gepresenteerd, zodat de inwendige 
mens versterkt kon worden. Hierna volgde het tweede gedeelte van de avond namelijk het 
optreden van de heer Sanders als humorist en goochelaar, afgewisseld met gitaarmuziek 
van de dames Ada Ouderling en Liesbeth Toeter, met zang van de gebroeders de boer. Ook 
de accordeonisten Evert en Lolle Konter hadden verschillende melodieën gespeeld, terwijl 
de aanwezigen meezongen. De heer Albert de Boer gaf tussen deze schetsjes door een 
verslag van het Pedagogisch Beroepskeuze Bureau welke zeer interessant was. Hij hoopte 
ook namens het bestuur dat hiervoor door de kinderen van de leden gebruik werd gemaakt. 
Het bestuur zal ten allen tijden hiervoor inlichtingen verstrekken, voor de ouders die dit 
wensen. De kosten van dit testen bedraagt 1% van het jaarinkomen, verminderd met f 1 per 
schoolgaand kind. Terwijl in sommige gevallen ook nog wel door enkele instanties 
vergoedingen zullen worden gegeven. 
Zo vorderde de avond snel, zodat het al bijna middernacht was alvorens men tot de verloting 
kon overgaan. Verschillende prijzen waren hiervoor bijeengescharreld zodat een batig saldo 
in de kas kon verdwijnen. Ook de Amerikaanse verloting viel dit jaar bijzonder goed in de 
smaak. 
 
(Bij een Amerikaanse verloting  stelt de veilingmeester van te voren de prijs van het voorwerp vast, maar hij zégt 
die niet. Bijvoorbeeld: De veilingmeester bedenkt dat een schilderij 50 euro kost. Hij zegt dan alleen dat de 
bijdrage bv. 1 euro is. Dan loopt hij met een schaal (pot, hoed) door het publiek. Iedereen die wil bieden gooit de 
bijdrage, 1 euro, in de schaal, en de veilingmeester zegt steeds hoeveel er nu in zit: 25€ .. 26€ .. 27€. Dit gaat zo 
door tot het hele verkoopbedrag in de schaal zit. Mensen kunnen zo vaak ze willen een bijdrage, een euro, in de 
schaal gooien, maar de laatste krijgt het voorwerp, het schilderij: 48€ .. 49€ .. 50€ en verkocht.  
Natuurlijk kiest de veilingmeester meestal niet zo'n mooi bedrag als 50 euro, want anders wil niemand bieden als 
er 45 euro in de schaal zit. Het bedrag is niet altijd precies wat een voorwerp waard is; als er soms een koopje 
tussen zit, bieden de mensen eerder. Vaak stelt de veilingmeester voor de hele veiling dezelfde bijdrage vast. 
Dan houdt hij een "dubbeltjesveiling", of een "euroveiling". Een goede veilingmeester noemt niet alleen de 
bedragen, maar prijst tussendoor het voorwerp aan, en probeert zo meer mensen te laten bieden. Een echt 
goede veilingmeester houdt de vaart er in door aan een stuk door te praten.) 
 
De voorzitter sprak hierna een woord van dank aan allen die hadden meegewerkt om deze 
avond te doen slagen. Namen wilde de voorzitter niet noemen omdat allen hun uiterste best 
hadden gedaan. De aanwezigen hebben ten volle genoten van hetgeen zij gehoord, gezien 



en gedronken hebben. Zo kwam aan deze avond ook weer een einde, welke echter nog lang 
in herinnering zal blijven. 
 
Algemeen jaarverslag 1954 
 
Na de jaarvergadering 1954 was het bestuur als volgt: Br. Kwakman, voorzitter; A.J. de Boer, 
secretaris, C. Kwakman, penningmeester; A. G. de Boer, L. Jongsma en P. Bos. 
Wegens het vertrek van twee bestuursleden, namelijk de heren C. Kwakman en L. Jongsma, 
moesten hiervoor twee bestuursleden worden gezocht. Dat dit niet gemakkelijk ging bewees 
wel dat eindelijk na enkele maanden één persoon zich bereid verklaarde om zitting te nemen 
in het bestuur, namelijk de heer J. de Boer die de taak van penningmeester op zich nam. 
Terwijl de heer P. bos het werk van de heer Jongsma overnam. Hiermede werd het aantal 
bestuursleden weer op vijf gebracht. Twee bestuursleden namen deel aan de 
districtsvergadering in Zaal Donker te Zwolle. Aangezien dit seizoen de vergadering werd 
gehouden in Olst kon geen bestuurslid de vergadering bezoeken. De afdeling Vollenhove is 
nu eenmaal te klein om grote dingen te doen wat althans veel geld kost, en dus moeten wij 
zo zuinig mogelijk zijn. Dit jaar werden enkele ledenvergaderingen gehouden althans 
uitgeschreven, want twee der vastgestelde vergaderingen moesten wegens te geringe 
opkomst worden afgelast. Op één der vergaderingen waren twee leden aanwezig, op de 
andere zelfs geen een. Op voldoende wijze was door het bestuur propaganda gemaakt. 
Jammer genoeg echter zonder resultaat. Het afgelopen jaar werden drie jongens getest door 
het Beroepskeuzebureau en zoals wij hebben kunnen nagaan met goed gevolg. Zoals reeds 
eerder is gezegd kan men hiervoor inlichtingen verkrijgen bij het bestuur. Het werk van 
Herwonnen Levenskracht vond ook dit jaar normaal doorgang. Veel werk werd weer verzet 
door de heren Jaap de Boer en Theo Hofstede. Een woord van dank is hier dus wel op zijn 
plaats. Het bestuur heeft de afgelopen maanden veel werk moeten verzetten voor de actie 
naar de 400.000 leden van de KAB. Op verschillende manieren is in Vollenhove reeds 
reclame gemaakt. Misschien zijn onder ons nog personen die zich hiervoor willen inspannen. 
Mede ook omdat nog steeds leden vertrekken en dus nieuwe leden wel nodig zijn. 
 
Op de ledenvergadering van 24 januari 1954 waren aanwezig het voltallig bestuur en 13 
leden. Voorzitter Kwakman opende met de Christelijke groet en heette allen hartelijk welkom. 
Het doel van de vergadering was hoofdzakelijk om de jaarlijkse feestvergadering te 
bespreken. Door het bestuur werden enkele punten naar voren gebracht, o.a. dat 
verschillende verenigingen waren aangeschreven voor het opvoeren van een toneelstuk of 
dergelijke. Door de hoge kosten, een bedrag van f 150 is hier zeker mee gemoeid, moest 
hiervan worden afgezien. Daar uit de vergadering ook weinig goede tips naar voren kwamen, 
terwijl zich voor de feestcommissie ook geen personen beschikbaar stelden moest 
noodgedwongen dit jaar het feestelijke van de jaarvergadering worden geschrapt. Aan het 
einde van de vergadering kwamen toch weer stemmen naar voren om de jaarvergadering 
een feestelijk karakter te geven, zij het dan zo klein mogelijk. De heren L. de boer en A. de 
boer verklaarden zich bereid om dit te organiseren. Een bedrag van f 100 werd hiervoor 
beschikbaar gesteld. Terwijl ook weer een verloting zal plaats vinden. De voorzitter sloot 
deze vergadering op de gebruikelijke wijze. Wij zullen dus hopen dat de feestcommissie er in 
zal slagen om ook deze jaarvergadering weer te doen slagen. Het is natuurlijk van ons allen 
de taak om mede te werken. Vrienden, het aantal leden is wel niet zo groot meer, namelijk 
43, maar als wij medewerken en op god vertrouwen kunnen wij zeker de toekomst met 
vertrouwen tegemoet gaan. Dank u. 
 
1955 
 
Verslag jaarvergadering 1955 op 28 januari in het St. Gerardusgebouw. 
 
Aanwezig het voltallig bestuur, de Geestelijk Adviseur en plm. 60 personen. 



Op de gebruikelijke wijze opende de voorzitter deze vergadering. Hij heette allen hartelijk 
welkom en gaf op goede wijze een uiteenzetting van het werk van de KAB. Hierna kreeg de 
secretaris de gelegenheid om de notulen voor te lezen, deze werden zonder wijzigingen 
goedgekeurd. Uit het verslag van de penningmeester bleek dat er een batig saldo was. De 
kascommissie had de boeken in orde bevonden. De Geestelijk Adviseur kreeg hierna het 
woord. Hij onderstreepte met nadruk de woorden van de voorzitter om de vergadering steeds 
trouw te bezoeken want dit laat nogal eens te wensen over. 
De feestcommissie bestaande uit de heren L. de Boer en A. de Boer had weer gezorgd dat 
de inwendige mens versterkt kon worden. De stemming was al op een hoog peil gekomen. 
De heren Apeldoorn en gebr. De Boer, begeleid door muziek van de gebroeders Konter, 
hadden al verschillende malen van zich doen horen. In een goede stemming kwam hierna 
het einde van deze mooie avond. De voorzitter dankte allen die hadden medegewerkt aan 
deze avond. Evenals vorig jaar had de feestcommissie weer enkele mooie prijzen 
bijeengescharreld voor de verloting. 
Het aantal leden bedroeg per 1 januari 1955 43. 
 
Jaarverslag 1955 
 
Na de feestelijke ledenvergadering bestond het bestuur als volgt: Br. Kwakman, voorzitter; 
A.J. de Boer, secretaris; J. de Boer, penningmeester; A. G. de Boer en P. Bos. 
Van het goede voornemen van de leden om de vergaderingen trouw te bezoeken is helaas 
ook dit jaar niets van terecht gekomen. Wat hiervan nu precies de oorzaak is, is het bestuur 
nog niet geheel duidelijk. Niet minder dan drie vergaderingen moesten dit jaar worden 
afgelast om de eenvoudige reden dat geen der leden op kwam dagen. 1955 is dus wat de 
vergaderingen betreft niet al te best te noemen. Dit is natuurlijk niet goed te noemen. Zo 
slecht is het nog nooit geweest. Vrienden dit kan natuurlijk zo niet langer, hierin moet zeer 
zeker verandering komen. Om alleen maar voornemens te maken is niet voldoende. Het 
volbrengen van de voornemens kan misschien wat moeite kosten. Maar zonder moeite kan 
nu eenmaal niets bereikt worden. Het bestuur vertrouwt dan ook dat hierin verandering komt. 
Om twee keer per jaar de vergadering te bezoeken is toch ook niet teveel. Toon dus dat het 
anders kan. Ook de vrouwen en verloofden kunnen hierin misschien helpen. Dus vrouwen 
stuur de mannen twee keer per jaar naar de vergadering. Ook dit jaar vertrokken weer 
enkele leden naar elders, zodat het aantal weer is gedaald. Enkele leden meldden zich als 
lid maar toch staan nog teveel mannen aan de kant. Het bestuur hoopt dat hierin ook 
verandering zal komen. Enkele bestuursleden, zowel van de KAB als van de andere 
afdelingen bezochten een feestmiddag van de KAB in Zwolle. In de buitensociëteit was een 
revue voor de actie naar de 400.000 leden. Dit was een hele mooie middag waar veel is 
genoten. 
Een 30 leden met vrouwen of verloofden bezochten dit jaar de welbekende Passiespelen in 
Tegelen. Ondanks het minder goede weer was het een hele mooie dag. Vooral van het spel 
is genoten en trotseerden ze allen de regen die tijdens het spel neer viel. Zeer voldaan kwam 
men weer behouden in Vollenhove aan. 
Onze Geestelijk Adviseur, pastoor Grimmelikhuizen, vierde dit jaar zijn 25-jarig 
priesterjubileum. Namens de KAB werd de Geestelijk Adviseur een toga aangeboden. Voor 
het vele werk dat de Geestelijk Adviseur verzet had voor de KAB overhandigde de voorzitter 
van de KAB met een toepasselijk woord deze toga. Voorzitter Kwakman bedankte pastoor 
Grimmelikhuizen namens de KAB Vollenhove en hoopte in de toekomst ook op de 
onmisbare medewerking van de Geestelijk Adviseur. Wat Schaepman voor de KAB heeft 
gedaan heeft u voor ons gedaan, aldus spreker. Pastoor Grimmelikhuizen bedankte voor het 
aangebodene en de woorden van de voorzitter, en hoopte dat hij nog veel zou kunnen doen 
voor de KAB in Vollenhove. Het werk van herwonnen Levenskracht vond ook dit jaar 
normaal doorgang. Veel werk werd nu ook weer verzet door de heren Jaap de Boer en Theo 
Hofstede. Een woord van dank is dan ook wel op zijn plaats. 
In korte is hiermede het werk van de KAB in Vollenhove weergegeven. Laten wij hopen dat 
1956 een goed jaar mag worden. Dat al de mannen die nu nog aan de kant staan zich 



spoedig laten organiseren. Door vertrek van leden verminderde het aantal en nieuwe leden 
komen er praktisch niet bij. Laten we afspreken dat wij op de eerstvolgende vergadering 
allen weer present zijn. Laten wij ook een steentje bijdragen voor de actie naar de 400.000 
leden. Er zijn in Vollenhove zeker nog wel 20 mannen en jongens die nog geen lid zijn van 
de KAB. Het woord is thans aan u. Dank u. 
 
1956 
 
Verslag feestelijke jaarvergadering gehouden op 20 februari 1956 in het St. 
Gerardusgebouw. 
 
Aanwezig waren het voltallig bestuur, de Geestelijk Adviseur en plm. 60 personen. Voorzitter 
Kwakman opende de vergadering op de gebruikelijke wijze deze jaarlijkse feestavond. 
Terwijl staande het bondslied werd gezongen. 
De notulen van de secretaris werden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. Uit het 
verslag van de penningmeester bleek dat er een batig saldo was van f 454,96. voor deze 
feestavond waren de heren A. de boer en H. Driessen gekozen voor de feestcommissie. 
Deze heren hadden er voor gezorgd dat de inwendige mens niet vergeten werd. Ook ter 
dekking van de onkosten was er een verloting, waarvoor verschillende prijzen bij elkaar 
waren gebracht. De heer Sanders uit Emmeloord verzorgde ook dit jaar het humoristische 
gedeelte, terwijl de gebroeders Konter het muzikale gedeelte verzorgden. De Geestelijk 
Adviseur onderstreepte de woorden van de voorzitter en secretaris. Onder deze bedrijven 
door had de feestcommissie niet stil gezeten. Verschillende malen was reeds de inwendige 
mens versterkt. In een goede stemming volgde de avond. 
Voorzitter Kwakman besloot deze avond met de Christelijke groet. Hij dankte allen die er 
voor gezorgd hadden om deze avond te doen slagen. Evenals vorige jaren was dit weer een 
bijzonder mooie avond. Het was reeds na middernacht toen allen voldaan huiswaarts gingen. 
 
Jaarverslag 1956 
 
Na de jaarlijkse feestavond was het bestuur als volgt samengesteld: B. Kwakman, voorzitter; 
A.J. de Boer, secretaris; J. de Boer, penningmeester; A. G. de Boer en P. Bos leden. 
Het aantal leden bedroeg op 1 januari 47. dit aantal bedroeg op 1 januari 1957 50. Het 
kassaldo bedroeg op 1 januari 1956 f 454,96. 
Over het werk van de KAB afdeling Vollenhove kunnen we kort zijn. In de eerste maanden 
van 1956 werden geen vergaderingen uitgeschreven. Uit de praktijk had het bestuur wel 
geleerd dat na de jaarlijkse feestavond de leden niet veel interesse meer hebben voor het 
bezoeken van vergaderingen. Ook tijdens de zomermaanden werden geen vergaderingen 
uitgeschreven zodat hiervoor de kosten werden gespaard. Op 25 oktober had voor het eerst 
in dit jaar een algemene ledenvergadering plaats. Ook nu toonden de leden weer dat er nog 
steeds geen animo bestaat voor de ledenvergaderingen. Een drietal bestuursleden en twaalf 
leden waren aanwezig. Op 27 november had wederom een ledenvergadering plaats, hier 
was het aantal leden 18, waaronder vier bestuursleden. De derde vergadering had plaats op 
29 januari. Hier waren aanwezig een 20 personen waaronder de Geestelijk Adviseur en drie 
bestuursleden. In totaal dus 53 leden op drie vergaderingen. Gemiddeld dus ongeveer 18 
leden per vergadering, ofwel 30%. We behoeven hier niet lang over te praten, dit is te weinig! 
Nemen we echter de eerste en derde vergadering dan zien we dat het aantal stijgt. Het ware 
te hopen dat dit zo doorgaat. De onderwerpen die op de vergaderingen werden besproken 
waren zeker de moeite waard. Op de eerste vergadering was uitgenodigd de heer Ros. Deze 
hield een toespraak over: “Wat doet de KAB?”.  
Op de tweede vergadering werd gesproken door de heer Lohuis uit Zwolle, 
districtsbestuurder der bouwvakarbeiders. Als onderwerp had hij gekozen ‘waarom 
Katholieke Organisatie”. De heer Koelink uit Zwolle, districtsbestuurder der KAB gaf op de 
derde vergadering een uiteenzetting over ‘bezitsvorming’. Verschillende vragen werden de 
heren bestuursleden gestel;d, welke tot ieders tevredenheid werden beantwoord. 



Op 25 februari bezochten drie leden de districtsvergadering te Zwolle, terwijl één lid de 
jaarlijkse Sallanddag bezocht, deze werd gehouden in Kampen. Een rondrit werd gemaakt 
door de stad, terwijl tevens de dijkwerken van oostelijk Flevoland werden bezocht. Na afloop 
een broodmaaltijd in het KAB clubgebouw te Kampen. Een bijzonder mooie dag en het was 
jammer dat niet meer leden aanwezig waren. Deze dag werd gehouden op zaterdag 7 juli. 
Op 30 september werd dit jaar de Credo Pugnodag gehouden en wel in Zwolle. Twee leden 
met hun vrouwen bezochten deze Credo Pugnodag. Ook dit was een bijzonder mooie dag 
en waarvan wel is genoten.  
Zo is dan in het kort het werk van de KAB afdeling Vollenhove weergegeven. Ook dit jaar 
vertrokken weer enkele leden naar elders. Enkele leden traden toe tot de KAB zodat het 
aantal vrijwel gelijk bleef. 
Het werk van Herwonnen Levenskracht vond normaal voortgang. Veel werk werd nu ook 
weer verzet. Wegens huwelijk en vertrek van de heer J. C. de Boer, die jarenlang het werk 
van Herwonnen Levenskracht behartigde, zal in deze functie moeten worden voorzien. Het is 
nog niet bekend of de Boer hiervoor reeds een kandidaat heeft gevonden. Zo niet dan hopen 
wij dat deze uit de vergadering naar voren zal komen. Wij wensen de heer De boer met zijn 
vrouw veel succes in het nieuwe Land en voor het vele werk, verricht voor Herwonnen 
Levenskracht in Vollenhove onze hartelijke dank. Ook dank aan de heer Theo Hofstede onze 
hartelijke dank voor het vele werk van Herwonnen Levenskracht en hopen dat de heer 
hofstede nog jaren dit werk zal voortzetten in Vollenhove. Vermeld kan nog worden dat de 
KAB haar 400.000-ste lid dit jaar kon inschrijven. Hiermede werd weer een mijlpaal bereikt.  
Op de vergadering van 29 januari werd de jaarlijkse feestavond vastgesteld. De heer Van de 
Berg uit Apeldoorn werd bereid gevonden om deze avond op humoristische wijze te 
verzorgen. De heren A. de boer en H. Driessen zullen ook dit jaar het verzorgen van de 
inwendige mens op zich nemen terwijl ook het organiseren van de verloting in hun handen 
werd gegeven. De jaarlijkse feestdag werd vastgesteld op zondag 17 februari. 
Vrienden wij wensen u en de uwen veel goeds en hopen dat u in het komende jaar de 
vergaderingen trouw zult bezoeken. Wij wensen u op deze avond veel plezier en ik dank u 
voor de aandacht. 
 
Verslag 1957 
 
Jaarlijkse feestvergadering, gehouden op zondag 17 februari in het St. Gerardusgebouw. 
Aanwezig: de Geestelijk Adviseur, pastoor Grimmelikhuizen, het voltallig bestuur en 
ongeveer 40 leden met vrouwen of verloofden. 
Voorzitter Kwakman opende deze feestavond en las vervolgens het KAB-lied voor. In het 
openingswoord werd door de voorzitter het belang van het Kanunnik van Schaikfonds naar 
voren gebracht. |voor de opleiding van priesters worden door de ouders veel offers gevraagd 
en vooral geldelijke offers en deze moeten wij helpen verlichten aldus de voorzitter. Hij 
hoopte dat ieder zal meewerken. 
 
(Van Schaik: zie http://www.iisg.nl/bwsa/bios/schaik.html . In het kader van het 'zelfdoen' en de fondsvorming 
stichtte het Werkliedenverbond in 1934 het Kanunnik van Schaikfonds, dat de priesterstudie bereikbaar moest 
maken voor arbeiderskinderen. Van Schaik was adviseur van de R.K. Vereeniging tot bestrijding van tuberculose 
'Herwonnen Levenskracht'. 
 
De verslagen van secretaris en penningmeester werden goedgekeurd. De kascommissie 
had de boeken in goede orde bevonden, alleen zou het wenselijk zijn dat voor de jaarlijkse 
feestavond van iedere uitgave een rekening (deugdelijk) aanwezig was. In het verleden 
waren kleine uitgaven gedaan waarvan geen kwitanties aanwezig waren. Bij navraag bleek 
dat aan de vrouwelijke helpsters bij de feestavond een klein bedrag werd gegeven. Hiervan 
waren geen papieren aanwezig.  
Geestelijk Adviseur pastoor Grimmelikhuizen kreeg na het verslag van de penningmeester 
het woord. Hij onderstreepte de woorden van de voorzitter op duidelijke wijze. Als uit een van 
onze gezinnen een priesterroeping komt moeten wij dit zien als een roeping uit de parochie 



en is het begrijpelijk dat wij dit steunen aldus de Geestelijk Adviseur. Laten wij dus zorgen 
dat het Kanunnik van Schaikfonds in onze parochie goed wordt gesteund. 
De feestcommissie, bestaande uit de heren A. de Boer en H. Driessen had ook niet stil 
gezeten. Verschillende malen was reeds gezorgd voor de inwendige mens. Terwijl ook dit 
jaar de verloting niet was vergeten. Enkele mooie prijzen waren bijeengescharreld. Het 
muzikale en humoristische gedeelte werd dit jaar verzorgd door de heer Van de Berg uit 
Apeldoorn. En dit was iets goeds en vraagt zeer zeker om herhaling. Uit het vele en lange 
applaus kwam wel naar voren dat het bestuur een goede keuze had gedaan. 
In een prettige stemming vorderde ook deze avond. Wegens het bedanken van secretaris A. 
J. de Boer, wegens drukke werkzaamheden, werd met algemene stemmen gekozen de heer 
J. Apeldoorn. De boer blijft als lid in het bestuur. Voor het werk van Herwonnen Levenskracht 
werd gekozen de heer G. Uil, dit wegens het vertrek van J. C. de Boer naar de N.O.Polder. 
De heer hofstede gaf een financieel verslag van Herwonnen Levenskracht. 
Voorzitter Kwakman besloot deze avond met dank te brengen voor allen die hadden 
medegewerkt om deze avond te doen slagen. Met de Christelijke groet werd deze avond 
gesloten en waarvan veel was genoten. En dus om herhaling vraagt. 
Na de jaarvergadering is het bestuur als volgt: B. Kwakman, voorzitter; J. Apeldoorn, 
secretaris; J. de Boer, penningmeester; A. G. de Boer, P. Bos en A. J. de Boer leden. 
 
1958 - 1962 
 
Jaarverslag 1959-1960 
 
Waarde vrienden, zoals het u allen wel bekend zal zijn werd er in het afgelopen jaar geen 
jaarvergadering gehouden, dit ook al omdat wij wederom in samenwerking met de 
Oudercommissie de parochieavond in het Nutsgebouw op maandag 23 februari verzorgden. 
De pas opgerichte toneelclub speelde het stuk “Storing in het Lunapark”dat bij de 
aanwezigen wel in de smaak viel. Na het stuk werd er nog gezellig gedanst op de muziek 
van de Beljons uit Lemmer. Vrienden het was weer een mooie avond die zeker wel om 
herhaling vraagt. 
In oktober werd er nu de parochieavond en ledenvergadering gehouden. Aanwezig waren 
het bestuur, de Geestelijk Adviseur en 17 leden. Het bestuur had een voorstel om 
filmapparatuur aan te schaffen om er dan ’s zondagsmiddags voor de jeugd films te draaien. 
De Geestelijk Adviseur lichtte dit punt met enkele woorden toe. Hij zei onder andere dat het 
goed was dat de jeugd van de straat komt en dat er voor de jeugd zo weinig te doen was. Na 
stemming werd het voorstel aangenomen. Het bestuur is er in geslaagd om samen met de 
openbare ULO school een prima toestel te kopen, waar wij vanavond enige films mee zullen 
draaien. Wij hopen dat het bij u in de smaak zal vallen. 
Dient nog te vermelden dat ook het werk van Herwonnen Levenskracht weer normaal 
voortgang vond. In maart werd door het hoofdbestuur van HLK een filmavond aangeboden 
met de film “Jongen vermist”. Dit was ook een mooie avond. 
Door het bestuur werden de contactavonden bezocht in Steenwijk waar werd gesproken over 
de werkgelegenheid en industrialisatie. 
Het aantal leden is thans 38. Het is altijd nog jammer dat er nu ook ongeorganiseerden aan 
de kant staan. Vrienden wij hopen dat het een mooie avond mag worden. 
Het bestuur bestaat thans uit T. Hofstede, voorzitter; P. Pleiter, secretaris; H. Pieterse, 
penningmeester; A. Ouderling en C. Klappe lid. 
 
Jaarverslag 1961-1962 
 
Op woensdag 1 februari 1961 werd ’s avonds om 8 uur in het St. Gerardusgebouw de 
jaarlijkse vergadering gehouden. Aanwezig waren het voltallige bestuur, de Geestelijk 
Adviseur en 20 leden. De voorzitter opende de avond met de Christelijke groet en heette 
allen welkom. Wegens te geringe financiën is het niet mogelijk om er dit jaar een feestavond 
van te maken maar wij hopen dat aldus spreker dat wij er volgend jaar weer een knalavond 



mag worden. Hierna kreeg de secretaris de gelegenheid om het verslag voor te lezen, 
daarna de penningmeester; de verslagen werden goedgekeurd. Intussen was er voor een 
kopje koffie met gebak gezorgd en ook een rokertje. Hierna sprak de Geestelijk Adviseur 
enkele woorden waarna de pauze volgde. In de pauze werd er een goede verloting 
gehouden van wat rokerij wat door de aanwezigen wel in de smaak viel. Na de pauze 
draaide de Geestelijk Adviseur enkele films met het aangekochte toestel. Daar de rondvraag 
niets opleverde sloot de voorzitter de avond. 
Door het bestuur werden nog enkele contactavonden in Zwolle bezocht, In januari werd ook 
nog een ledenvergadering belegd, spreker was die avond de Geestelijk Adviseur met het 
onderwerp “Verandert ons dorp door de industrie?”. Dit was een mooie avond, alleen was 
het jammer dat er maar weinig leden aanwezig waren, slechts zes. 
Ook het werk van HL ging normaal door. Het ledenaantal is nu 35. Het bestuur bestond uit T. 
Hofstede, voorzitter; P. Pleiter, secretaris; H. Pieterse, penningmeester; A. Ouderling en C. 
Klappe lid. 
 
Verslag jaarvergadering 
 
Op zaterdag 31 maart 1962 werd ’s avonds om 8 uur in het St. Gerardusgebouw de 
feestelijke jaarvergadering gehouden. Aanwezig waren de Geestelijk Adviseur, het bestuur 
en 30 leden met hun vrouwen of verloofden. De voorzitter opende de vergadering met de 
Christelijke groet en heette allen welkom, in het bijzonder de Geestelijk Adviseur. Na het 
zingen van het strijdlied sprak de voorzitter nog enkele woorden tot de vrouwen die hier 
aanwezig waren met het verzoek om, als er een vergadering is, de mannen er ook heen te 
sturen. We hebben wel niet zo vaak een vergadering maar dan zijn het meestal het bestuur 
en een paar leden die blijk van opkomst hebben gegeven. De verslagen van secretaris en 
penningmeester werden goedgekeurd. Er bleek nog een batig saldo te zijn. Na een kopje 
koffie en een gebakje kreeg de Geestelijk Adviseur het woord. Die sprak over de toekomst 
van Vollenhove. Spreker zei dat vroeger de Vollenhovenaren waren aangewezen op de 
visvangst maar nu er haast geen viswater meer is ze moeten overschakelen naar andere 
werkzaamheden zoals in de industrie, die we zo als hier in Vollenhove hebben gekregen bijv. 
Hazemeijer, de Graaf en dergelijke. Wat de ontspanning betreft: we hebben hier een mooi 
sportveld en een gymnastieklokaal en aan het zwembad wordt gewerkt, en de kans bestaat 
dat er ook nog een dorpshuis komt. 
Het werk van Herwonnen Levenskracht ging ook weer gewoon door. Van deze plaats nog 
hartelijk dank aan de dames die maandelijks de contributie ophalen en die zorgden dat de 
loten weer verkocht werden. 
De rondvraag leverde niet veel op zodat de voorzitter het woord gaf aan de feestcommissie, 
bestaande uit de heren A. Ouderling n Van de Ploeg, die hadden niet stil gezeten en met 
muziek van de “The Yellow Lionsband”werd er gezellig gedanst en werd er zo nu en dan een 
consumptie aangeboden. Het was reeds middernacht toen de voorzitter deze mooie avond 
sloot na allen te hebben bedankt voor de medewerking voor deze avond. 
Het bestuur bestaat thans uit T. Hofstede, voorzitter; P. Pleiter, secretaris; A. Ouderling, 
penningmeester; C. Klappe en W. Klappe lid. Het ledenaantal is nu 30. 
 
Jaarverslag 1963-1964 
 
Waarde vrienden, op vrijdag 24 maart ’s avonds om 8 uur werd in het St. Gerardusgebouw 
de feestelijke jaarvergadering gehouden. Aanwezig waren plm. 30 personen, de Geestelijk 
Adviseur en het voltallig bestuur. 
De voorzitter opende de vergadering met de Christelijke groet en heette allen welkom in het 
bijzonder hoofdbestuurder Karel uit Kampen. Na een kopje koffie en een rokertje sprak de 
voorzitter enkele woorden tot de aanwezige leden en werd het strijdlied gezongen. Hierna 
kregen de secretaris en penningmeester de gelegenheid om de verslagen uit te brengen die 
door de aanwezige leden werden goedgekeurd. Er was nog een batig saldo in kas. 



De voorzitter gaf hierna het woord aan de Geestelijk Adviseur die de leden van de KAB 
bedankte voor de medewerking bij diverse werkzaamheden in het gebouw, kerk en sacristie 
en hoopte dat dit ook in de toekomst zo mocht blijven. 
Vriend Karel sprak vervolgens over het werk van de KAB. 
De rondvraag leverde niets op zodat de voorzitter het woord gaf aan de feestcommissie. Die 
had er met de muziek en een borreltje de stemming al gauw in zodat de stoelen al gauw aan 
de kant gingen om te dansen. 
De verloting werd ook dit jaar niet vergeten, er waren weer verschillende mooie prijzen bij 
elkaar gebracht door enkele leden van het bestuur. Dient nog vermeld te worden dat er in 
samenwerking met herwonnen Levenskracht dit jaar twee kinderen konden worden 
uitgezonden naar het vakantieoord Mooi Gaasterland te Rijs. 
Het was alreeds middernacht toen de voorzitter deze mooie avond sloot met allen te 
bedanken die hieraan hadden meegewerkt ook in het bijzonder de middenstand voor de 
mooie prijzen voor de verloting. Aantal leden: 30. 
Het bestuur bestond na de jaarvergadering uit T. Hofstede, voorzitter; P. Pleiter, secretaris;  
penningmeester A. Ouderling, en V. Klappe en H. Dierkes lid. 
 
Dit is de integrale tekst van een notulenboek dat ik ter inzage heb gekregen van de gebroeders Pleiter, zoons van 
de laatst vermelde secretaris van de KAB in dit boek. Die heeft kennelijk het boek, toen het vrijwel vol was, niet 
doorgegeven aan zijn opvolger.  
De KAB heette later NKV en is in 1981 gefuseerd met het NVV tot wat nu nog is het FNV. 
Henk van Heerde, Vollenhove, 2010. 


