
RKVV St Louis 

 

In het jubileumboek 75 jaar Kolping Boys is aan deze Amsterdamse 
voetbalvereniging al enige aandacht besteed maar in dit jaar 2020 waarin we 75 jaar 
vrijheid beleven gaan mijn gedachten gaan terug naar de donkere jaren.  
St Louis was de voetbalclub van Huize St. Aloysius aan de Elandgracht. 
Oorspronkelijk een weeshuis en later vooral voor voogdijkinderen. Het was een 
katholieke instelling en St Louis was dus een katholieke club. 
In de tweede wereldoorlog had je allerlei verzetsgroepen en velen hadden een 
bepaalde gezamenlijke achtergrond. Het verzet vanuit huize Aloysius was zeer 
omvangrijk en hier werd een hoge prijs voor betaald. 
 

 
Huize St. Aloysius 

 

In totaal zijn dertien van hen door de bezetter om het leven gebracht. Vier te 
Koedijk/Sint Pancras, vier in Zijpersluis en vijf in Amsterdam. 
De voetbalvereniging verloor vijf leden. Vier in Koedijk/Sint Pancras en één in 
Amsterdam zelf.  
Bij de eerste herdenking bij het monument naast het spoor in juli 1946 zouden ook 
vertegenwoordigers van de voetbalclub aanwezig zouden zijn omdat zij hier vier 
leden hadden verloren. Er werden contacten gelegd met de broeders van huize 
Aloysius door de geestelijk adviseur van Kolping Boys, kapelaan P. Remijn. De 
voorzitter van de voetbalclub zocht contact met Tom Bos en de afspraak werd 
gemaakt dat op de herdenkingsdag in Oudorp twee wedstrijden zouden worden 
gespeeld tussen beider eerste elftallen en hun adspiranten om een wisselbeker. 



In 1947 werd een tegenbezoek gebracht aan de Amsterdamse groen-witten en 
maakte een bezoek aan Schiphol onderdeel uit van het Kolping Boys uitje. 
Beurtelings speelden de verenigingen met twee elftallen tegen elkaar in Oudorp en 
Amsterdam met in Oudorp steevast de gezamenlijke kranslegging bij het monument. 
In 1952 was de laatste keer dat Kolping Boys gastheer was van St Louis dat best 
had kunnen uitgroeien tot een zustervereniging van de Oudorpse zwart-witten maar 
het mocht niet zo zijn. De interesse verflauwde en de jonge traditie kwam te 
overlijden. Dat laatste deed St Louis zelf ook in 2006 en zo kwam er een eind aan de 
club die pal achter de Jaap Edenbaan haar clubhuis en enige veld had op het 
enorme sportpark Middenmeer waar nu FC Ankara op dat veld speelt.  
                                                                                                         
                                                                                                                  Dick Veel      
 

 
                             Sportpark Middenmeer met het veld van St Louis 
 
 

 
De vijf gevallenen (bestuurskamer St Louis) 


