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Portret en Geboorteplaats 
 

De nooit ontbrekende 
spot 
had 
zijn werkkracht 
kunnen verlammen – 
maar rustig en zeker 
gaat hij op de 
ingeslagen weg 
voort, 
vertrouwend 
op de hulp 
van Boven. 

 

Paus Pius XI. over Don Bosco 
in de Pausmis – Pasen 1934.  

 

 

BIJ DON BOSCO'S PORTRET  

Kijk dezen groten jeugdleider eens goed in het gezicht! Lacht je dan niet een echte jongen toe? Hij 
zegt je: "Kom jongen, ga mee!" Maar waarheen? Naar een land dat je blij maakt: het nieuwe Rijk van 
de altijd jonge Kerk.  

Een glimlach speelt er om de mondhoeken als van een guitigen bengel, die tóch dicht bij God leeft, en 
geen valse, sluwe streken kent.  

Dit is géén spotten en uitlachen, als van de vroegrijpe maar aangestoken jeugd van de wereld: zijn 
ogen weerkaatsen een heerlijke blijheid, die alleen reine jeugd eigen is. Zijn ogen, die reine, blanke 
kijkers, zijn helder, vastberaden! Dat zijn echte, klare jongensogen! Het voorhoofd is hoog, stevig als 
graniet. En toch ... Duizenden zware zorgen voor de wereld der jongens verbergen zich daarachter in  
het duister; duizenden zorgen voor een nieuw jeugdrijk van kinderen Gods.  

Geen spoor van ijdelheid en hoogmoed in zijn gelaatstrekken. Zijn hoofdhaar groeit lustig in krullen. 
Het is, alsof God zelfs de haren hun levensvreugde gaf!  

Kijk eens wat beter: wat een mannelijke vastberadenheid ligt er om de mond, in de ogen, op het 
hooggewelfde voorhoofd! Werkelijk, een kleine koning in het jeugdrijk van Christus!   

 

 

IN HET LAND DER STRALENDE ZON  

Ga nu eens met mij mee naar het land van onzen jeugdleider Bosco, het land der wijnbergen. Piemont. 
't Is een heuvelland, gelijk aan de eenzaamheid der bergen van Palestina en vooral van Galilea, waaruit 
de Goddelijke Heiland Zijn apostelen koos. De dorpjes liggen op de heuvels en langs de hellingen, 
dikwijls theatersgewijze opgebouwd, en in de omgeving steken de vriendelijke, witte boerenhuisjes 
overal af, zodat men haast zou gaan geloven in het H. Land te zijn. In de stille avonduren weerklinkt 



alom de melodieuse klank van de herdersfluiten. Wijnranken en olijfbomen, vijgebomen en slanke 
cypressen begroeten ons van de hoogten. In de verte slingert zich de Alpenketen als een reusachtige 
sikkel om dit prachtige land. In dit mooie land werd Jan Bosco geboren. Het was in 1815 te Becchi, 
een dorpje in de nabijheid van Turijn. Zijn vader, een arme boer, stierf toen de kleine Jan 2 jaar oud 
was. Het geboortehuisje is zo klein dat men het, zoals Peter Dörfler zich eens uitdrukte"op wielen zou 
kunnen wegrijden."  

Het heeft slechts een keuken en twee dakkamertjes, zo laag, dat men met het voorhoofd tegen de 
balken stoot.  

Tussen weidegroen en vruchtbomen gluren de witte, afbrokkelende muren en het roodbruine dak: het 
is het laatste van een rij huisjes, geklampt tegen een zachte heuvelglooiïng.  

Een uitgesleten houten trapje (het doet je denken aan een kippenladdertje) brengt je naar de arme 
zolderkamertjes. De kippenren onder aan de trap is niet groter dan bij ons een hondenhok. Naast de 
keuken een nauwe stal; daarboven een kleine hooizolder.  

"Bosco" betekent in het Hollands "bos". Daarom zie je in het wapen van de Salesiaanse Congregatie, 
door Don Bosco gesticht, een klein bos. "Don" is een afkorting van het Latijnse "Dominus". Het 
betekent "Mijnheer" en is de Italiaanse titel voor priesters.  

Bosco was 'n kind van zijn land, met de eigenschappen van z'n volk: donkerblonde haren, een diep 
gemoed, ijver, energie en durf.  

Becchi had geen goede naam: daarin lijkt het op Nazareth. Luister: Jan ging naar de Latijnse school in 
Castelnuovo, maar zijn leraar wilde zijn eerste huiswerk niet nazien. "Die uit Becchi brengen er toch 
niets van terecht", dacht bij. Becchi betekent "snavel"; het heet zo om de in snavelvorm uitlopende 
heuvelruggen waarop het ligt. "Domme snavels" heetten daarom de jongens uit Becchi. Tenslotte werd 
Jan's werk tóch gecorrigeerd; de vertaling was uitstekend: de leraar stond verstomd. En toch meende 
hij aan de studiekwaliteiten van Jan Bosco te moeten twijfelen. "Onmogelijk: uit Becchi kan immers 
niets goeds komen . . ."  

Had bij geweten dat deze leerling eens de hele wereld van zich zou doen opzien!  

Jan groeide op als een kind van de natuur, tussen mensen met zon in de ziel, klaarheid in de ogen en 
edelmoedigheid in het hart. Eenvoud, eerlijkheid, hartelijkheid, zijn nog de heerlijke eigenschappen      
van deze Piemontese boeren: wat ze denken, zeggen ze; wat ze zeggen, wordt gedaan.  

De jonge Bosco, afkomstig uit dat land van werken en strijden heeft onze Hollandse, katholieke 
jongens veel te zeggen. De opgeruimde, frisse jongen, wiens leven geheel in dienst van Christus' Rijk 
staat, laat je zien, hoe vurig men geloven, hoe moedig men strijden, hoe blij men zingen, hoe vrolijk 
men spelen en toch heilig kan zijn.   

 

[linosnede huisje] 

In dit armoedige huisje 
werd Jan Bosco geboren 

 

 

De Opdracht 
 

 

 

"Uw zonen zullen 
visioenen hebben . . . " 

(Joël 2–28). 



Don Bosco 
heeft ons gezegd, wat voor kostbare  
mensenwaarden  
op de straat  
versmeten liggen.  
Wij hebben ze slechts  
volgens zijn geest op te nemen  
en hen tot de Helpende Moeder  
Maria, Hulp der Christenen,  
te voeren.  

Kardinaal Faulhaber  
Aartsbisschop van München.   

 

 

DE DROOM  

In 't donkerst van de nacht  
heb ik een stem vernomen,  
die, in haar lichte pracht,  
te midden van mijn dromen,  
deez' woorden sprak:  
"Tot schuts en macht  
zult gij met mij komen."  
Zó heeft te middernacht  
mijn oor vernomen.  

De Heilige schreef later in opdracht van den Paus zijn z. g. "Levensstemmingen", waaraan het 
volgende werd ontleend.  

Jan was 10 jaar.  In het schamele huisje van Moeder Margherita, – hij woont er met zijn broer Sjef, 
zijn stiefbroer Toon en Grootmoeder – is een klein kamertje met 'n hard strobed. Daar slaapt Jan. 
Zoals het Jezuskind, op stro.  

Het is tegen middernacht, en hij ziet als in droom:  

Voor zijn ouderlijk huis speelt een groepje jongens. De bengels joelen.dooreen, schelden, ranselen elkaar 
af en vloeken. De slapende Jan ziet, hoe bij daartussen springt en links en rechts fikse oorvijgen uitdeelt 
onder de vloekers met hun grote mond. Maar bij krijgt er zelf van langs, en moet het onderspit delven. 
Dan hoort hij plotseling een stem. Hij kijkt om zich heen en ziet een majestueuse, mannelijke gestalte. 
Als golvend zilver hangen de fijnzachte plooien van zijn mantel neer. Hij staat in een zee van licht.  

"Jan, dat doe je verkeerd!" zo hoort hij de Verschijning spreken, "als je wilt, dat de jongens naar je 
luisteren, moet je niet slaan. Je moet goed en vriendelijk voor hen zijn! Geef hun het voorbeeld, en 
leid hen, terwijl je hun toont, hoe slecht de zonde, hoe mooi daarentegen het leven van een reinen 
Christusjongen is!"  

Jan staat verbaasd te kijken bij die opdracht, en weet niet wat te antwoorden. Eindelijk komt het er 
toch uit wat hij zeggen wil. "Wat U van mij wilt is toch onmogelijk. Ik heb niets geleerd! Hoe kan ik 
de jongens enthousiast maken voor het mooie van een heilig leven, hun Gods leer tonen en hen 
afhouden van de zonde? Wie bent U?"  

"Kleine Jan, wat je nu onmogelijk toeschijnt zul je tóch gedaan krijgen. Je moet je er alleen op 
voorbereiden."  

"Wie leert mij dan? Moeder heeft geen geld om mij te laten studeren. Wie betaalt alles?"  

"Jan, maak je geen zorg. Ik geef je een Lerares, Die je leiden en beschermen zal. Zij zal steeds voor je 
zorgen. Zonder Haar is alle kennis tevergeefs."  

"Maar Moeder heeft mij verboden om mee te gaan met mensen, die ik niet ken. Zeg mij toch 
alsjeblieft wie U bent."  



"Ik ben de Zoon van Haar, Die je driemaal daags groet in het Engel des Heren."  

Daar staat plotseling voor Bosco de heilige Maagd. Heldere sterren fonkelen op Haar gewaad. Zij 
komt naar den armen jongen toe, neemt hem bij de hand en zegt: 

"Jan, m'n beste Jan! Kijk eens dáárheen!" De groep jongens was in wilde dieren veranderd: woedend 
vliegen ze op elkaar in, om elkaar te verscheuren. "Dát is jouw arbeidsveld. En hier zul je werken. En 
weet je wat je van jezelf moet maken om succes te hebben? Een bescheiden, moedigen, sterken 
jongen!"  

De Moeder Gods nam den kleinen, armen Jan bij de hand en bracht hem tussen de wilde dieren. Kijk: 
alle worden in witte schaapjes veranderd. Vrolijk huppelend komen ze op hem af, en stellen zich op 
om de drie personen. Jezus, Maria, en den jongen in het midden.  

Jan houdt zich niet meer goed. De tranen springen hem in de ogen. "Zeg mij toch", smeekte hij, "zeg 
mij toch alsjeblieft, wat betekent dit allemaal?"  

Vriendelijk legt de H. Maagd Haar witte hand op het hoofd van den bruingebranden jongen. Zij kijkt 
hem in zijn vragende, open ogen. "Jan", zegt Ze, "er komt een dag waarop je alles begrijpen zult."  

En Jan schiet wakker uit zijn droom.  

De tranen glinsteren nog in zijn ogen van het schreien tijdens de droom. Nog steeds meent hij de hand 
van de Moeder Gods op zijn hoofd te voelen. De beelden uit zijn droom zijn nog zo levendig en 
helder, dat hij de hele nacht niet meer slapen kan. De opdracht: "word aanvoerder van de jongens en 
leid hen" laat hem niet meer met rust.  

Veel te langzaam kruipt de donkere schaduw van de nacht uit de hoeken van zijn arm zolderkamertje, 
om plaats te maken voor het goud-gloeiende morgenrood van de dageraad, dat komt neerschijnen op 
het nadenkend jongensgezicht.  

Opgewekt staat hij op, en vertelt onmiddellijk bij het ontbijt de droom aan zijn beide broers. Deze 
lachen hem uit. Vooral Toon, die hem niet kan uitstaan, zegt droogjes. "Roverhoofdman zul je eens 
worden." Grootmoeder schudt haar grijze hoofd: "Op dromen moet men niet afgaan." Alleen zijn 
moeder wordt ernstig: "Misschien word je priester, jongen."  

Jan kon toen nog niet vermoeden dat er een werkelijke opdracht lag in deze wonderlijke droom, die 
zich nog dikwijls herhalen zou (het getal der jongens groeide dan steeds): voor de tweede maal in zijn 
zestiende, de derde maal in zijn negentiende jaar. Telkens opnieuw hetzelfde bevel: "Word 
jeugdleider, plaats je aan het hoofd, en leid hen." Telkens opnieuw dezelfde opdracht van Christus: 
"Richt je tot Mijn Moeder; Zij zal je helpen."  

Jan vermoedde niet, dat deze droom de eerste was van een lange reeks indrukwekkende profetische 
beelden, waarin hem de Moeder Gods in veelvuldige verschijningen de ontwikkeling van zijn werk – 
de Congregatie der Salesianen – liet zien, hem een kijk gaf op het zieleleven van zijn jongens, tot zelfs 
op het lot van de Kerk en van de mensheid.  

We mogen de droom van den jongen Joannes Bosco vergelijken met het visioen van den jongen 
profeet Jeremias. Ook deze had God geantwoord: "Maar zie toch Heer, ik kan niet spreken, ik ben 
maar een kind." En God gaf hem ten antwoord: "Zeg niet dat je een kind bent; je zult gaan naar allen 
tot wie Ik je zend: wat Ik je beveel zul je zeggen. Vrees niet." (Jer 1. 6-8).  

Het was enige maanden voor de dood van Don Bosco, in 1887. De Heilige had reeds zes kerken 
gebouwd, en wijdde nu in Rome de zevende in. Terwijl hij er voor het eerst het H. Misoffer las, 
bemerkten de omstanders een opvallende ontroering van Don Bosco. Dertien keer moest bij ophouden, 
omdat de tranen hem overmanden. Na de H. Mis vroegen zijn medebroeders hem:"Maar Don Bosco, 
wat scheelde U toch?" De Heilige antwoordde."Telkens opnieuw kwam me mijn eerste droom uit mijn 
jeugd voor de geest. Ik hoorde de opmerkingen van mijn broers en mijn moeder, en duidelijk vernam 
ik weer het woord van de lieve Moeder Gods: "Eens zul je alles begrijpen." Nu had hij alles  begrepen. 
. . .   

 

 



DRIE BETEKENISVOLLE WOORDEN  

Jan moest een Kerel worden uit één stuk. Dat verlangde Maria van hem. Daarom gaf Zij hem in de 
droom van zijn jeugd de raad: "Renditi umile, forte e robusto." Drie betekenisvolle woorden. 
"Renditi!" Dat wil zeggen: Maak je zelf! Dit woord is een imperatief, een bevel. Jan moet zelf trouw 
de hoekige kanten van zijn karakterbeeld afbeitelen.  

1. "Umile" betekent: nederig, bescheiden, eenvoudig, simpel, echt.  

2. "Forte" wil zeggen: dapper, moedig, koen, mannelijk, heldhaftig.  

3. "Robusto", dat is robuust, lichamelijk sterk. Een jongen met sterke spieren en vol kracht.  

Een gezond, getraind lichaam moet de jonge Bosco zien te vormen. Deze drie eigenschappen vormen 
de drie krachtbronnen voor een echten jongen.nederigheid: zielekracht; moed: wilskracht; sterk-zijn: 
lichaamskracht.  

N e d e r i g h e i d wil niet zeggen kruiperige slavendienst. Nederigheid is zedelijke kracht. 
Nederigheid is de moed om te dienen! Het is de geheime kracht, die een man in staat stelt zich zelf in 
bedwang te houden, zich terug te trekken waar hij de baas zou kunnen spelen: Edele eenvoud in stille 
grootheid!  

Dat is juist de grootste moed: afstand van iets weten te doen. Dat is nederigheid: Overwinnaar te zijn 
van zichzelf! Een pracht-overwinning! De grootste overwinning! Omdat de nederige zich ontdaan 
heeft van dat eigen beetje "Ik", van dat grauwe der inbeelding, daarom vult God zijn innerlijk met zijn 
genade en kracht.  

En dát verlangde de Moeder Gods voor haar Jan. Hij mocht om geen enkele reden trots worden; 
anders zou O. L. Heer zich van hem terugtrekken. Zó echter kon Hij zich helemaal aan hem geven, 
hem zelfs de gave der wonderen verlenen, zoals het in werkelijkheid ook zou gebeuren.  

En Jan maakte van de nederigheid de basis voor heel het grote gebouw van zijn innerlijk leven. Maar 
wat heeft Jan voor deze deugd moeten vechten! Jan had nu eenmaal een jongensachtig zelfbewustzijn. 
Telkens weer kwamen de aanvallen van zijn hoogmoed terug. Dat was ook één van de redenen, 
waarom hij wilde intreden in de orde van de Franciscanen, om "in de stilte van het klooster de 
hoogmoed te bestrijden, die in mijn hart diepe wortels had geslagen!" Daaraan werkte hij dagelijks, en 
hij bemerkte dat hij langzaamaan vooruit kwam. Een van zijn medestudenten getuigt: "Ofschoon Jan 
prachtige studieresultaten mocht oogsten, schepte bij nooit op met zijn gaven en liet hij in zijn 
optreden niets blijken van praalzucht of hoogmoed."  

"M o e d i g z i j n!" De tweede aanbeveling van O. L. Vrouw aan Jan.  

Wat een moed heeft Jan in zijn leven al niet aan de dag moeten leggen. Vrijmoedig trad hij voor 
ministers en vorsten, tot zelfs voor den koning, en vermaande en klaagde aan! Woedend stond er eens 
een generaal met getrokken sabel voor hem. De heilige bleef zo kalm en rustig, dat de officier, 
ontwapend door zulk een heroïeke rust, hem uitnodigde tot een bezoek in zijn woning. –  

Dikwijls kwam hij in levensgevaar. Meerdere aanslagen werden er op hem gepleegd.  

Onder een katechismusles vuurde eens een berucht moordenaar, tot grote schrik van de jongens die 
zaten te luisteren, door het venster van de kerk een kogel op hem af. De kogel schoot hem rakelings 
langs de borst en maakte een gat in zijn toog. De heilige ging rustig door met zijn katechismusles, 
alsof er niets gebeurd was. "Dat was geen goede schutter", merkte hij op. " 't is alleen jammer van mijn 
toog: het is de enige die ik heb."  

Een andere keer waren er twee revolvers tegelijk op hem gericht. De aanvallers wilden hem dwingen 
geen strijdschriften meer tegen de Waldenzen te schrijven. Don Bosco bleef in de grootste kalmte vóór 
hen staan. "Schiet maar", zei hij rustig. Een rumoer in de nabijheid hield hen ervan af.  

Zulke kalmte en zulk een "lef" heeft Don Bosco zich in zijn jongensjaren eigen weten te maken.  

 

Mamma Margherita wilde dappere, moedige jongens hebben. Daarom voedde zij hen ook op tot 
moedig zijn. Dikwijls moesten haar jongens midden in de nacht opstaan en met haar meegaan naar een 



of anderen zieke of arme. En niet zelden ging hun weg door donkere holle wegen. Maar de jongens 
moesten alle angst afleggen.  

Vaak ook moesten de jongens Bosco 's nachts op wacht in de wijngaard, vooral in de magere jaren: 
want er waren dan soms dieven, die binnenslopen om het kleine beetje, dat moeder nog bezat, te 
stelen. Op een goede nacht hadden de jongens wéér zo'n nachtwaak. Moeder had al laten merken dat 
ze niet veel goeds verwachtte. En werkelijk: een man met een grote korf kwam de wijngaard 
binnengeslopen. De jongens hadden zich met knuppels, stenen en blikken gewapend. Opeens stond 
Moeder Margherita voor den dief en schreeuwde hem toe: "Maar wil je dan om een paar druiven naar 
de hel?" Tegelijk begonnen de jongens met hun knuppels op de blikken te timmeren met zoveel 
lawaai, dat de dief hals over kop de vlucht nam.  

Een ander geval. Jan hoedde de ganzen en kippen. In de ene hand had hij zijn stok, in de andere een 
boek. Hij moest wel op deze manier iets zien te leren, want zijn stiefbroer Antoon stond niet toe, dat 
hij naar school ging. Maar vandaag had de ijverige jongen zich toch wat al te erg in zijn spraakkunst 
verdiept; want toen hij kippen en ganzen bij elkaar dreef, kwam bij tot de ontdekking, dat er een 
kalkoen ontbrak.  

Op de eenzame weg had Jan een man voorbij zien gaan, wiens gedragingen hem wel wat verdacht 
waren voorgekomen. Die, en géén ander had de kalkoen gestolen. Vlug loopt hij hem na op de weg en 
springt vóór hem.  

"Geen stap meer, voor je mij die gestolen kalkoen teruggeeft!"  

"Kwajongen! maak dat je wegkomt! anders zal ik maken dat je er vandoor gaat!"  

Maar eerst zul je me mijn kalkoen teruggeven."  

"Ik heb geen kalkoen! Waar zou ik die verborgen kunnen hebben. Kijk toch!" En de man doet zijn jas 
open.  

Maar de gewiekste jongen laat zich niet voor de gek houden. "Of je hem bij je hebt, of niet, daar trek 
ik mij niets van aan, maar je zult hem teruggeven."  

"Pas op, dat ik je niet een paar oorvijgen verkoop!"  

En de dief wil doorgaan.  

Maar Jan geeft niet toe. "U gaat niet verder, tenzij U mij mijn beest teruggeeft. Ik blijf achter U 
aanlopen en verlies U niet uit het oog. En dan roep ik net zo lang: "Dief! dief!" totdat er iemand komt 
en mij helpt.  

Bij de beslistheid van den jongen wordt de dief bang ontdekt te worden. Hij loopt terug naar een haag. 
Daaruit trekt hij het dier, dat in een zak verborgen zat. In de duisternis had bij zijn gestolen buit naar 
huis willen brengen.  

"Hier heb je je kalkoen. Ik wilde alleen maar een grap uithalen", loog hij, "om je te vermanen, dat je 
beter op je beesten moet passen."  

"Maak een andere keer liever niet meer van deze grappen", meende Jan, "beleefde mensen doen zoiets 
niet."  

 

[foto uit de film 'Don Bosco' van Goffredo Alessandrini, 1935] 

In de ene hand 'n stok, in de andere een boek . . . 

 

Een keer was Mamma Margherita met haar tienjarigen jongen op bezoek bij familie. Het is al wat laat 
en allen zitten in de huiskamer. Opeens horen ze boven hun hoofden op de zolder een vreemd rumoer. 
Allen worden sprakeloos van angst! Vooral, omdat het vreemde geluid zich voortdurend van de ene 
hoek naar de andere beweegt. De kleine Bosco weet dat Gods genade hem sterker maakt dan alle boze 
geesten tezamen. Hij steekt een lantaarn aan en gaat kijken wat er aan de hand is. De groten volgen 
hem angstig met licht en knuppels op de houten trap.  



Jan maakt de zolderdeur open, houdt de lantaarn in de hoogte en kijkt om zich heen. Er is niets te zien. 
Alles is doodstil. Opeens beginnen ze allemaal te schreeuwen. Een paar vallen er van de ladder.  

Een korenzeef, in de hoek, beweegt zich van zelf! Maar Jan kent geen angst. Hij geeft het licht, dat hij 
in de handen houdt aan dengene, die naast hem staat. Deze laat het van schrik vallen. Het licht is uit. 
De jongen laat zich een ander geven en gaat dan op een oude bank staan, grijpt de zeef, licht ze op en . 
. . opeens beginnen allen te schaterlachen: onder de zeef zit een oude kip!  

Tussen het vlechtwerk van de zeef waren een paar korrels graan blijven steken. De hen wilde ze er uit 
pikken. De zeef, die aan de wand stond, viel daarbij om, en het gevangen dier rende in zijn schrik 
onder de zeef heen en weer.  

Al deze kleine gebeurtenissen droegen er het hunne toe bij, dat Jan reeds van jongsafaan leerde "durf 
te hebben". Zo vervulde hij trouw de raad van de Moeder Gods: "renditi forte": "wees dapper."  

"W o r d  s t e r k !" Dat was Maria's derde opdracht in de droom.  

De lichaamskracht, die Jan door zijn voortdurend in de weer zijn en zijn gymnastische oefeningen 
verwierf, werd dikwijls bewonderd.  

Op 'n keer kwam hij eens in Chieri het klaslokaal binnen, toen er onverwacht vier medestudenten te 
gelijk op zijn rug sprongen. Jan verweerde zich niet. Hij greep de armen van den jongen, die bovenop 
lag, omklemde daarmee de anderen en bracht ze zo alle vier buiten in de tuin. Al het gejammer van de 
samengepersten hielp niets. Lachend keken de leraars toe. Jan wandelde doodkalm met zijn last door 
de schooltuin en bracht ze weer even kalm in het klaslokaal terug. Geen van de jongens heeft het 
gewaagd hem nog eens lastig te vallen. Dat er zulk een kracht in den jongen Bosco zat, had niemand 
kunnen geloven.  

 

Jan had een vriend. Comollo heette hij. Zijn stil karakter en vooral zijn kinderlijke vroomheid trokken 
hem aan. In de vrije tijd, voordat de klassen begonnen, wilden een paar ruwe makkers hun stillen en 
zwakken medestudent dwingen aan hun tijdverdrijf deel te nemen Comollo deed echter niet mee. Zij 
wilden hem daarom eens flink afranselen. Maar daar sprong Jan tussenbeiden: "Ongelukkig degene, 
die mijn vriend te na komt!"  

"De grootste ruziemakers en vechtersbazen", zo vertelt Don Bosco, "stelden zich nu dreigend rond mij 
op, terwijl een paar klinkende oorvijgen in het gezicht van mijn vriend terecht kwamen. Ik werd 
woedend. Het was nu geen verstand meer, maar ongebreidelde kracht, die zich in mij botvierde. Ik 
nam één van de jongens bij zijn kraag en bediende mij van hem als een knuppel, en met dit 
tegenspartelende wapen sloeg ik op mijn tegenstanders in. Vier van hen werden neergeslagen, de 
anderen namen hals over kop de vlucht en smeekten om genade."  

"Onder deze   vechtpartij kwam de leraar de klas binnen. Hij zag niets anders meer dan in de lucht 
spartelende benen en er op los slaande armen. Onder dit onbeschrijfelijk lawaai deelde hij links en 
rechts een paar fikse oorvijgen uit. Er dreigde een onweer over mij los te breken. Gelukkig liet hij zich 
het hele verhaal vertellen. Ik moest mijn krachtstuk nog eens over doen. De leraar lachte, de jongens 
lachten, allen verwonderden zich over mijn kracht en . . . niemand dacht meer aan de straf, die ik toch 
eigenlijk verdiend had."  

Maar den stillen, braven Comollo stond deze soort verdediging toch niet erg aan. "Jan", zo zei bij later 
tot mij: "jouw kracht maakt mij bang. Geloof me: O. L. Heer heeft je die kracht niet gegeven om 
daarmee je makkers neer te slaan. Hij wil dat wij van elkaar houden, elkaar vergeven en degenen, die 
ons kwaad hebben gedaan, met goed vergelden!"  

De jonge Bosco was in 't geheel niet van plan een krachtpatser te worden. In de grond schaamde hij 
zich over zijn onbeheerstheid. Hij wist wel: Moed had hij nodig, géén waaghalzerij en wildheid. Ook 
geen mateloze krachtproeven. De grootste held is altijd degene, die zichzelf weet te beheersen.  

Deze lichaamskracht behield Don Bosco door alle zware ziekten, die hij doorstaan moest, tot in zijn 
laatste jaren. Noten kraakte hij tussen duim en wijsvinger. Munten brak hij middendoor. Tussen zijn 
handen knakten ijzeren staven, zoals deze voor balkons worden gebruikt, als houten stangen. Nog in 



1884, toen bij toch reeds 69 jaar oud was en ziek te bed lag, bracht hij de krachtmeter, die een dokter  
slechts met de grootste inspanning tot 45 graden  wist te brengen, tot het maximum van 60 graden.  

Hoe noodzakelijk werd den jongen Bosco en lateren Jeugdapostel deze kracht! Gratia supponit 
naturam: De genade bouwt voort op de natuur. Alleen de genade, opgebouwd op zijn sterke natuur 
stelde hem in staat niet te bezwijken onder de last van de bovenmenselijke arbeid.  

De opdracht van de Moeder Gods "Word sterk!" was en bleef hem een heilig gebod. Daarom staalde 
bij zijn lichaam in arbeid, spel, sport en wandeling. Zich te meten in harde strijd werd hem een grote 
lust en echte vreugde. Maar Jan wist ook: De grootste bron van kracht is de reinheid. Zij bleef 
vanzelfsprekend de liefste deugd gedurende heel zijn leven. Die deugd zag men stralen op zijn 
voorhoofd, uit zijn ogen, uit heel zijn wezen. De nooit geschonden reinheid bleef zijn hoogste adel, 
zijn heilige kroon.  

 

Jonge Heldenmoed 
 

"In een verheven visioen  
aanschouwde Don Bosco 
het heldhaftig  
strijden der Kerk Christus'  
triomf over de wereld.  
In de nabije toekomst zag  hij  
priesters en leken  
in actieve dienst van Christus.  
Op het tijdperk der beginnende  
getoofsvervolging – dat helden vraagt –  
volgt een verheerlijking van Christus'  
bruid zoals in de afgelopen eeuwen  
zelden is waargenomen."  

Kardinaal Augustinus Hlond  
Primaat van Polen.  

 

 

STRIJD EN ZWAARD  

Wij zijn voor den koning op wacht gaan staan,  
Wij houden zijn standaard geheven.  
Zijn liefde als een licht is ons opgegaan,  
en zijn sterkte staat diep in ons leven.  
De trommen slaan,  
de trommen slaan:  
Voor Christus den Koning,  
God wil het, sluit aan!  

Jac. Schreurs M. S. C.  

Zoals vlucht en storm bij de meeuwen behoort, zo behoren strijd en zwaard bij jonge mensen. Vrij en 
in edele kracht zweeft de zilverwitte vogel over de glanzende stromen, stijgt steil omhoog in de storm, 
strijkt ongehinderd op tegen branding en golven en schuim: in statig wisselend spel bevestigt hij zijn 
overwinning over aarde en elementen.  

Tot het leven van jonge mensen behoort ook: strijd.  

Als je het zwaard in je handen gebruikt, behaal je de overwinning. Gelukkig de jongen, wiens zwaard 
hem tot held staalt.  

Ken je dat zwaard? Het kan verschillende namen dragen.  



Siegfrieds zwaard heet "Balmung"; Het helpt hem de draak te doden. De draak, die gift spuwt, en 
vuurgloed en onraad.  

De hoorn van Roelant klinkt uit het nauwe dal van Ronceval omhoog. Hoeveel klingen en helmen en 
schilden zijn er niet versplinterd en verpletterd onder de zwaardhouwen van zijn "Durandarte"!  

Heb je wel eens uitgezocht welke naam je aan joúw zwaard geven moet? Misschien moet je het wel 
tegen je zelf voeren. Of tegen vrienden. Dikwijls draagt het in vlammenschrift het woord: reinheid.  

Het wapen van Jan Bosco droeg de woorden: Moed, nederigheid, sterkte. In het strijdgewoel voerde 
hem dit driesnijdend zwaard tot overwinning.  

 

DE EERSTE STRIJD  

Jan, de eenvoudige jongen van Becchi was acht jaar oud geworden en Moeder Margherita wilde hem 
dan eindelijk naar het regelmatig schoolonderricht sturen. Wat waren tenslotte die paar uren waard, die 
Jan tot nu toe in dienst van een of anderen boer had doorgebracht. Het was een dag van het grootste en 
helderste zonlicht voor Jan, toen moeder hem zei dat hij naar school mocht. In zijn kleine 
jongenshoofd warrelden al zo lang onopgeloste vragen, die nu een antwoord zouden krijgen. Hij zou 
leren lezen en schrijven. Hij dacht aan zijn makkers. Aan de jongeren, die nog niet naar school konden 
gaan. En hij dacht aan de ouderen, die nog niet het geluk hadden gehad dat hém vandaag ten deel viel. 

Allen wilde bij meedelen en geven van hetgeen hij gehoord, gelezen, geleerd had. Van oude en nieuwe 
geschiedenissen en van het leven en de leer van zijn hemelsen Koning.  

Maar met één ruwe ruk werd heel zijn droom vernietigd. Antoon, de twintigjarige stiefbroer, wilde van 
geen schoolbezoek door zijn broertje weten. Bij deed slechts grove arbeid, en verlangde dat ook van 
anderen. "Hij moet maar houweel en schop nemen zoals ik, en zich die grillen uit het hoofd slaan!" 
Moeder moest wel toegeven, wilde zij de vrede in huis bewaren. Zij kende het onuitstaanbare karakter 
van Antoon.  

Jan ondervond voor de eerste maal van zijn leven hoe bitter scherp de ontgoocheling inbrandt in de 
ziel. Maar de jongen vocht smart en tranen weer terug en hoopte dat latere tijden zijn hoop in 
vervulling zouden doen gaan.  

 

Een jaar ging voorbij. 1824. De zuster van Mamma Margherita was in een naburig dorpje dienstmeid 
geworden bij den kapelaan. Zij vroeg den priester haar neef Jan wat les te geven. Maar daar de jongen 
niet uit hetzelfde dorp was, ontving zij een weigerend antwoord. Toen ze huishoudster werd van 
denzelfden priester gelukte het haar voor Jan kosteloos onderricht te bekomen.  

Er begon nu een harde tijd voor den dapperen negenjarige. 's Morgens ging hij te voet de vier 
kilometer lange, moeilijke weg. Iedere avond weer terug. En zo dag in dag uit, bij regen en wind, 
sneeuw en koude, dikwijls in het donker. Zijn moeite werd beloond: Jan leerde goed lezen, en het 
werd hem een hartstocht.  

Het volgende jaar mocht Jan het onderricht slechts een paar keer meemaken, en pas in de lente van 
1826 zou hij er weer voor goed mee beginnen. Het scherpe geheugen dat de jongen bij gelegenheid 
van een volksmissie aan de dag legde – een dag na de preek dicteerde hij deze bijna letterlijk uit zijn 
hoofd – gaf den priester in, Jan te helpen.  

Een voortdurende strijd om de noodzakelijkste wetenschap: in dit teken stond de vroegste jeugd van 
dezen jongen. Waar anderen van dezelfde leeftijd bij alle ontgoochelingen, ondanks bidden en 
smeken, reeds lang de strijd om verder te komen zouden hebben opgegeven, daar vormde zich het 
leven van den elfjarigen knaap eerst tot een taaie strijd, die zijn oorspong vond in het diep geloof aan 
zijn zending.  

De tijd der jeugd is een tijd van stormen. Met het voorjaar begon het werk op het veld en daarmee ook 
de onuitstaanbare kwellerijen en plagerijen van Antoon. Jan probeerde ieder vrij ogenblikvoor zijn 
studie te benutten. Hij studeerde bij het werk op de akkers, onder zijn ontbijt, dikwijls tot diep in de 
nacht, en als een echte jongen overwon bij alle tegenstand. Als de winter velden en akkers met zijn wit 



sneeuwvacht bedekt had, ploeg en eg rustten, ging Jan weer naar school. Maar nijd en boosheid 
prikkelden Antoon's gedrag tot zulk een vlegelachtige plagerijen, dat Moeder na een week besloot haar 
jongste niet langer thuis te houden.  

 

[foto uit de film 'Don Bosco' van Goffredo Alessandrini, 1935] 

"Kwajongen, werken zul je! Weg met 
dat boek!" "Ach Toon, ik ben immers 
klaar met m'n werk, laat me nu toch 

studeren!" 

 

AFSCHEID VAN HET OUDERHUIS  

Jan was twaalf jaar oud. Dat is eigenlijk de leeftijd van echte jongensvrolijkheid en fiere 
jongenstrouw; een tijd, die meestal slechts bloemen en bloesems draagt onder een blauwe hemel.  

Jongensgedachten – sterreklare tijd  
fladderende haren en zingen.  
Wimpels en zon, zonder zorgen,  
Jaren die in jubel voorbijgaan.  

Maar de jongensjaren van den jeugdapostel waren vol zorg en vol smart. En toch: beproeving, lijden 
en bitter wee vermochten niet hem het geloof aan zijn zending en aan een vrolijke toekomst te roven.  

Jan was weggegaan . . .  

In hardnekkige boosheid had zijn stiefbroer zijn zin weten te krijgen. Een kleine bundel had Jan maar 
meegenomen; wat ondergoed en een kerkboek. Gevoelloos als Antoon was, had hij harteloos aan 
Moeder verboden, méér mee te geven.  

De dag is drukkend en grauw, lijk de gedachte van den jongen, die vandaag van moeder en van zijn 
kleine huisje afscheid nemen moet, en door de koude Februarimorgen trekt, om daar buiten, onder 
vreemde mensen, zelf zijn brood te verdienen.  

Hij wandelde naar Buttigliera, en vroeg aan vele deuren tevergeefs om werk. Treurig en door en door 
koud kwam Jan weer naar huis zonder succes. Maar al gauw nam hij zijn klerenbundeltje weer op. De 
droeve ogenblikken begonnen opnieuw. Weer klopte hij aan vele deuren; daarachter nieuwsgierige, 
zich ergerende, dikwijls ook medelijdende gezichten – maar altijd weer hoort hij het afwijzende 
antwoord.  

Als laatste plaats had moeder hem de boerderij Moglia genoemd.  

Een koude avond. Ontzettend eenzaam en verlaten voelde Jan zich. De hele dag had hij om onderdak 
gebedeld – niemand nam hem op. Moe en treurig was hij geworden van ontgoocheling en kou. Daar 
staat hij aan de boerderij Moglia, en hoopt voor de laatste, allerlaatste keer. Hij doet opnieuw zijn 
verzoek. Maar ook hier is het antwoord als overal: niet nodig. In de winter neemt men geen personeel 
aan. Dan vloeien de lang weerhouden tranen. Hij gaat op de dorsvloer zitten, waar men juist 
wilgentakken schilt, en werkt dapper mee. "Och, neem me toch aan asjeblieft, neem me toch aan! U 
ziet toch dat ik kan werken! U hoeft me geen loon uit te betalen, als U me maar een onderdak geeft!" 
De goedhartige huismoeder spreekt voor den armen jongen ten beste. Hij mag blijven. Spoedig wordt 
de dappere jongen ook hier, onder vreemde mensen, de zonneschijn op de boerderij, ja zelfs apostel. 
Zijn ijver had geen grenzen. Zelfs hier vond hij nog tijd om, onder zijn arbeid door, zo nu en dan naar 
een boek te grijpen.  

 

EEN PRIESTERVRIEND  

Het was tegen het einde van het jaar 1830. Jan, die op verlangen van zijn oom was teruggekeerd naar 
zijn geboorteplaats Becchi, kreeg er weer zijn oude studieplaats bij den kapelaan. In het begin kwam 
de jongen thuis slapen. Maar de plagerijen van Antoon maakten hem de avonden, die hij zo graag in 



huiselijke vrede zou hebben doorgebracht zuur. Daarom trok hij maar helemaal in bij zijn 
priestervriend en beschermer.  

We moeten zeggen dat alle ontmoetingen van den jongen Bosco met priesters een beslissende 
betekenis hadden voor zijn levensweg.  

Ook hierin zien we duidelijk, dat op de eerste plaats de priester, door de genadekracht van zijn ambt, 
tot ons spreekt, ons uit de twijfel en onzekerheid van het leven op de helderverlichte weg kan voeren. 
In deze tijd had Moeder het weinige aan have en goed laten verdelen en aan ieder van haar jongens 
zijn erfdeel laten toeschrijven. Antoon moest zich daarmede tenslotte tevreden stellen. Jan kon nu zijn 
studie met de volle kracht van zijn stormachtige zucht naar kennis volgen . . . dat was dan tenslotte de 
blauwe hemel en de lachende zon, na zoveel storm en onweer.  

Een paar maanden verliepen zo in stevige en ernstige studie. Dan wordt hij op een dag plotseling bij 
zijn leraar geroepen. Een beroerte heeft zijn priester-vriend getroffen. Jan ijlt naar het sterfbed. Slechts 
met een handbeweging kan de leraar zijn trouwen student een sleutel wijzen, de sleutel van de 
geldlade, klaarblijkelijk met de bedoeling om met de inhoud de toekomst van den jongen te verlichten.  

Alle gebaren geven duidelijk aan Jan te kennen: behoud het geld! Het is van jou. Maar geen 
mondeling en geen geschreven teken bevestigt deze laatste wilsuiting van den stervenden priester.  

Jan stond in innerlijke strijd. Zou hij misschien niet verkeerd hebben begrepen? Hij gaf de voor. keur 
aan een rustig geweten en liet al het geld aan de familieleden van den kapelaan. Het waren 3000 
gulden. "De hemel is mij meer waard, dan al het geld en alle rijkdommen van deze aarde!"  

En toch waren zulke bittere ogenblikken van beproeving dikwijls te hard voor den kleinen held. Hij 
stond telkens weer voor dezelfde vraag: "Hoe kom ik verder?" Weer versperde  een muur zijn weg, 
een muur zó hoog, dat ook deze geoefende, getrainde jongen er niet overheen kon. En de bange vraag 
rijst voor hem op, of zijn leven dan altijd zo zal moeten blijven: telkens weer opnieuw voor gesloten 
deuren, voor stromen zonder bruggen, telkens weer dat terugvallen vanuit de hoogte met dat vrije, 
wijde panorama, in de verschrikkelijke afgrond met steile loodrechte wanden, die alleen maar een 
klein, heel klein stukje blauwe hemel laten zien! . . .  

 

TE CASTELNUOVO  

De goede Mamma Margherita kende haar jongen. Zij wist dat alleen school en studie hem helemaal 
blij zouden maken. Zo liet zij hem vanaf Kerstmis – het was in het jaar 1830 – op school gaan in 
Castelnuovo, vijf kilometer van Becchi.  

De arme jongen liep in het begin deze weg viermaal daags op en neer. Dag in dag uit 20 kilometer 
lopen en daarbij tegelijk veel studeren en les, was te veel. Ja! was het nu altijd maar een goede straat 
geweest en in het droge jaargetijde! Maar regen, sneeuw, snijdende wind en verschrikkelijke kou 
wisselden elkaar af en omstormden den schamel gekleden jongen. Het vuile natte weer veranderde 
vaak de straten in ware moerassen. Om zijn schoenen te sparen droeg de arme kerel ze dikwijls in zijn 
handen, zodat hij daarbij z'n voeten ook nog kapot liep. "Dát gaat wel weer over", dacht hij. "Anders 
zou moeder immers de schoenen moeten laten maken."  

Later bleef bij 's middags in Castelnuovo. Dan nam bij wat mondvoorraad mee en moest daarmee de 
hele dag uitkomen.  

Als 's avonds storm en wind vervaarlijk huilden en de straten kleine meren geworden waren, dan kon 
zelfs deze kranige jongen niet naar huis. Bij een familie gaf men hem een plaatsje onder de trap. Daar 
sliep hij op de harde grond, totdat de volgende morgen, heel vroeg, de klokken hem naar de kerk 
riepen.  

Om al die ongemakken te voorkomen zocht moeder naar een kosthuis voor hem. Zij betaalde met 
veldvruchten, tarwe en wijn. Al had bij dan meestal weinig te eten, hij kon tenminste in het dorp, waar 
de school was, wonen, studeren en slapen.  

Bijna iedere week kwam Mamma Margherita hem bezoeken en bracht dan een groot brood mee: 
voorraad voor een hele week.  



Al gauw wist hij door zijn voortdurende vrolijkheid en zijn openhartigheid de harten van alle inwoners 
te winnen. Want allen kenden ze hem: voor ieder had bij een vrolijk woord, een medevoelend hart en 
voor de kinderen opgewekt spel en vermaak.  

Toen Don Moglia zijn Latijnse leraar werd, kwam bij maar weinig meer vooruit. De lesuren waren 
voor den begaafden jongen veel te licht. Hij vond vrije uren om viool en orgelspel te leren. Daar kon 
bij zo nu en dan zijn hele verlangen naar hogere idealen, zijn rein streven naar iets mooiers uitspelen, 
heel zijn Marialiefde uitzingen, zonder te moeten uitspreken wat hem heilig en geheim was.  

Ambachtsleerling was hij ook, de jonge Bosco. Kleermaken leerde hij, en ook de slotenmakers-
werkplaats werd een geliefde plaats voor zijn arbeid in de vrije uren.  

Zelfs de grote vacanties, die Bosco bij zijn broer Sjef doorbracht waren voor hem meer arbeidstijd dan 
vacantie. Als hij zijn broer een handje kon helpen, dan deed hij dat met de vrolijke, frisse, lachende 
werklust van zijn jonge kracht. Ploegen, zeisen repareren, kleren verstellen en vele andere kleine 
werkjes nam hij graag op zich.  

Na zoveel ontberingen esa zoveel harde strijd om een beetje wetenschap besloot moeder hem naar het 
gymnasium in het kleine fabrieksstadje Chieri te zenden.  

 

OP HET GYMNASIUM  

De jongen moest wel duidelijk ervaren hoe de miserabele toestand in huis moeder in verlegenheid 
bracht. Toen braken in Jan het moedige heroïsme, de sterke en bescheiden nederigheid door: "Moeder 
als U het goed vindt neem ik de bedelzak op en ga de verschillende families langs om wat bijeen te 
zamelen." Neen, hij was niet trots, die jonge student. Hij bleef steeds trouw aan de opdracht, die hij in 
zijn eerste droom ontvangen had. "Word nederig, moedig en sterk."  

Twee jaar geleden was hij ook van deur tot deur gegaan. Viel het toen den jongen al zwaar overal om 
werk te moeten vragen, hoe veel te meer pijn deed het dezen jongen mens en zijn moeder, dat hij nu 
reeds bedelen moest om het hoogst noodzakelijke.  

Maar moedig ging bij deze smartelijke weg langs, en klopte aan. In Becchi en in Murialdo. En hij ging 
niet tevergeefs. Hij kreeg brood, kaas, mais en wat koren. O. L. Heer zorgde goed voor zijn trouwen 
strijder. Maar Jan had ook ondergoed en bovenkleren nodig.  

Op een goede dag kwam de Pastoor van Castelnuovo onverwacht bij Moeder Margherita en drukte de 
vrouw een kleine geldsom in de hand. Een kennis had het den Pastoor cadeau gedaan.  

Zo scharrelde Moeder het pensiongeld voor de eerste maand in Chieri bij elkaar. Jan stond voor een 
helder-stralende dag in zijn leven: vóór de intrede in het gymnasium. Hij verdiende het!  

Studie, apostolaat en handenarbeid vulden de dagen te Chieri. Hij verdiende er wat bij door 
repetitielessen te geven. Zijn goede getuigschriften en schoolrapporten stelden hem ieder jaar vrij van 
het verschuldigde schoolgeld. Anders zou hij nooit verder gekomen zijn.  

Hij woonde in een cafétje: driemaal daags een kom soep en "vrij wonen". En "vrij", dat was het zeker; 
want de student moest langs een wankele trap naar zijn dakkamertje klauteren. Voor zijn slaapplaats 
was òf h i j te lang òf het b e d veel te kort, zodat de maan, die door gaten en kieren gluurde, op 
buitenstekende jongensvoeten scheen.  

Maar men   moet niet geloven, dat de baas van het cafétje het arme studentje zijn nog armerlijker 
kamertje en de drie kommen soep zo maar voor niets-niemendal cadeau gaf. Jan moest piccolo spelen, 
leerde likeuren, confituren, chocolade, limonade, ijs, bonbons en andere verfrissingen klaarmaken en 
ook . . . koken.  

Moest hij misschien door deze kleine baantjes patroon worden van de piccolo's, ako's en koksmaatjes? 
God weet het. Zeker is het dat hij hun beschermer is, als zij tot hem bidden. Jan leerde in de herberg 
steeds meer zichzelf te vergeten.  

Van de vroege morgen tot de late avond werken, studeren, lessen, en wéér werken. Daarbij niet 
genoeg te eten. Hij werd boe langer hoe magerder. Medestudenten, wier hart hij sinds lang veroverd 



had door zijn vrolijk, goed karakter en zijn echte kameraadschap, hadden spoedig zijn grote armoede 
opgemerkt. En menige moeder gaf haar eigen jongen brood en fruit mee "voor den armen, braven 
Jan."  

Zo kwam het laatste jaar in Chieri. Hij was gedwongen zijn logement te verplaatsen en hij huurde een 
kamer bij een kleermaker. Het was een kleine, stenen ruimte, die tot nu toe gediend had als stal. Wel 
probeerde Jan haar wat beter bewoonhaar te maken. Maar de versiering met een kruisje en een 
Moedergodsbeeldje paste haast niet in de onwaardige omgeving van een stal. Jan bleef trouw aan zijn 
deemoed: hij schikte zich, zonder een enkele klacht. O. L. Heer had iets groots voor met Zijn 
uitverkoren jongen. Hij bleef er wonen, tot op een goede dag een priester dit heldhaftig offer met eigen 
oog zag. De goede geestelijke bezorgde den jongen een beter onderkomen en Jan kon zijn. studies 
afmaken. Hij had er zich doorheen gevochten. Hij had moed geleerd; echte jongensmoed, en 
bovendien had bij geleerd nederig en sterk te zijn. Nooit, zelfs niet in de ergste ogenblikken, heeft hij 
een ogenblik getwijfeld. Voor zijn tintelende fantasie trokken troepen jonge mensen op en af, dieper 
dan hij verzonken in ellende, vechtend in de storm en biddend om hulp. Dan lichtten zijn ogen op, 
gelijk de sneeuw en de gletschers van zijn bergen: en zijn wil werd hard als diamant.  

 

Een echte Jongen 

 
Achter  
de vuile gezichten  
en de gescheurde kleren  
der straatjongens  
zag Don Bosco 
de fonkelende edelstenen  
der onsterfelijke zielen  
blinken. 
Is dit niet  
het apostolische voorbeeld  
voor onze tijd?  

Kardinaal Innitzer  
Aartsbisschop van Wenen.  

 

TROUW AAN CHRISTUS  

Een echte jongen met idealen, heeft zo zijn geheimen. Daar komt niemand achter. Je hebt wel eens van 
dien kleinen Romein Tarcisius gehoord, die den Eucharistischen Heiland naar de gevangenen bracht; 
van het Geheim dat hij op de borst verborg. Voor den buitenstaander blijft altijd een zeldzaam geheim: 
een jongens-aanhankelijkheid aan Christus. Die kan een jongen groot en gevreesd maken. Want in zijn 
doen en laten, in zijn ogen, daarin ligt een glans, die een ander niet verklaren kan. De kleine Jan 
Bosco, in wiens jeugd je nu een blik hebt geworpen,  zal je ook tot vriend zijn in het intiemste en 
mooiste wat je ziel adelt: in je omgang met God en Maria.  

Veel kunnen wij daarover niet zeggen. Bijna nooit heeft hij zich daarover uitgelaten, omdat het zijn 
mooiste geheim was. Maar dat weinige laat ons toch vermoeden hoe het gebedsleven van den jongen 
was: rein, diep, en sterk in het geloof.  

Als Jan in de lente met moeder in de frisse morgen liep, onder het gejubel van de vogels en in de 
gebedsfeer van de zuivere natuur, als ze 's zomers door de golvende velden wandelden en in de herfst 
lange de vruchtzware tuinen, dan leerde ze hem met haar eenvoudige moederwoorden de juiste kijk op 
de werken van God en een gelovig steunen op de macht en wijsheid van onzen Vader in den Hemel. 
"Het is God, die de wereld geschapen heeft en het hemelgewelf daarboven met die vele fonkelende 
sterren sierde. Als het firmament al zo mooi is, hoe mooi moet de hemel dan wel zijn?"  



Dikwijls was de aanwezigheid van den goeden, dapperen jongen Bosco voldoende om het kwaad te 
verhinderen. "Als ik bij de jongens buiten ben, vechten ze niet meer." Zo kon Jan zijn op straat spelen 
rechtvaardigen!  

Dikwijls verraste men hem, geknield op een grasveld, in gebed. Tegen de middag zong hij vaak een 
lied, de H. Maagd ter ere. "En zijn zilverheldere wijsjes weerkaatsten dan door de landelijke stilte 
tegen de heuvels", zo vertelt ons een schoolkameraad.  

Op de  hoogte der slotheuvel van Castelnuovo bevindt zich een genadeoord van Maria. Het heerst daar 
over het omringende land als een burcht, en nodigt tot het zoeken van bescherming en zekerheid 
binnen zijn grauwe muren. Dat werd al spoedig het doel van Jan's tochten. Liefst was hij er alleen. Als 
hij met zijn vrienden naar het genadebeeld van Castello klauterde, waren zijn woorden doortinteld van 
die frisse, zelf-vergeten trouw, die tere liefde van zijn ziel, ook eigen aan de nieuwe jeugd, die overal 
optrekt naar Maria's bidplaatsen.  

"Maria ter Hemelopneming" heet een kerk in Chieri, in de volksmond "de dom" genaamd. Het werd 
voor Jan het mooiste plekje in de stad zijner studies. Een oer-oude gothische dom, in halfdonker, met 
hemelhoge zuilen en bogen, en duistere zijkapellen: het grootste van alle Heiligdommen in Piemont.  

Daar knielde de jongen neer, klein en nietig in dit machtige bouwwerk, hij knielde er voor zijn 
Hemelse Moeder, zag op naar Haar Beeltenis, bedankte Haar, bad als een echte jongen, bad om 
genade, om hulp in zijn heilige roeping, voor de zending, die Zij hem had toevertrouwd. En in de 
Meimaand bracht hij de Moeder Gods het mooiste geschenk: arme straatjongens, die hij naar de 
biechtstoel bracht.  

 

Voor een jongen, die leeft, zoals Christus-Koning hem aanwijst, moet het wachten op de eerste 
Communiedag wel zijn als een verlangen naar de hemel. Jan kón er bijna niet op wachten.  

Voor het naar de kerk gaan sprak hij met niemand. Voorbereiding en dankzegging deed hij samen met 
moeder en de dag zelf bracht hij door met het lezen van goede boeken en met bidden. Nooit vergat Jan 
de woorden, die zijn goede moeder die dag tot hem sprak. In zijn "Stemmingen" heeft hij ze ons 
nagelaten. "Beste jan, wat een mooie dag is dit voor jou. Ik ben ervan overtuigd, dat O. L. Heer 
werkelijk bezit genomen heeft van je hart. Beloof Hem nu, voortaan alles te doen wat je kunt om tot 
het einde van je leven braaf te blijven. Ga van nu af aan dikwijls ter H. Communie. Wacht je ervoor 
den Heiland onwaardig te ontvangen. Wees steeds oprecht in je biecht. Gehoorzaam graag! Ga trouw 
naar Katechismusles en Zondagspreek. Vermijd uit liefde tot O. L. Heer al degenen, die slechte praat 
verkopen!"  

"Ik bewaarde", zo schrijft Don Bosco, "de wijze raadgevingen van mijn moeder steeds in mijn hart, en 
deed mijn best ze in practijk te brengen. Ik geloof ook, dat er een kleine verbetering intrad. Vooral in 
het gehoorzamen en in het mij aan anderen onderwerpen ondervond ik steeds groter tegenzin. Ik 
maakte te graag opmerkingen als iets niet naar mijn zin ging."  

De hele dag was Jan met den Koning van zijn hart verenigd en bezig. Wat priester en moeder hem 
hadden aangeraden – "Laat Jezus dikwijls in je hart komen" – probeerde hij ook onder ongunstige 
omstandigheden ten uitvoer te brengen.  

Jan was herdersjongen op de boerderij Moglia. Hij vroeg toestemming iedere Zondagmorgen naar de 
vroegmis te gaan. Op een keer was vrouw Moglia voor hem uitgegaan om hem te kunnen gadeslaan.  

Daar kwam de jonge kerkgangers Het kruis, dat hij met wijwater maakte, was als een zegening van 
lichaam en hart. Als in blijde opgang tot God, ging hij door de kerk. Uit zijn knielen en handen: 
vouwen spraken zijn nederigheid en edele ootmoed. Hij ging te biechten en woonde het H. Misoffer 
met diepe ernst en aandacht bij.  

"Domine non sum dignus", hij ging naar de tafel des Heren en ontving in zijn hart Dengene, Die het 
doel en de zin van zijn jongeneleven uitmaakte.  

Ontroerd vertelde vrouw Moglia het thuis. En die daar binnen zeiden tot elkaar: "Hij is helemaal' niet 
zoals de andere jongens: door zijn voorbeeldig gedrag sticht hij allen."  



"In deze tijd", zo schrijft Don Bosco, "ondervond ik voor het eerst de volledige vreugde en het geluk 
van het geestelijk leven."  

Een knecht kwam thuis van zijn zware dagtaak. Moe en met zweet bedekt, zó, met kleren en al, ging 
hij languit op bed liggen; even uitrusten. Juist luidde de klok het Angelus, maar Sjef, de knecht dacht 
er vandaag niet aan het te bidden van moeheid.  

Maar boven op de trap knielde Jan en bad: bij was een paar minuten eerder thuis gekomen. De knecht 
spotte: "Maar kijk nu dáár eens, wij zijn werklui en zwoegen de godganselijke dag, tot wij niet meer 
kunnen en die vlegel daarboven bidt rustig, in de grootste vrede." Jan bad kalm door. Dan 
rechtvaardigde hij zich ernstig en bescheiden: "Gebed heiligt het werk en geheiligd werk brengt 
dubbele vrucht voort."  

Deze phrase geeft wel blijk van een zeldzame begaafdheid in het jongensleven van Jan Bosco. Het 
was in 1828. Moglia had Jan meegenomen om te helpen bij het aanplanten van nieuwe wijnranken. 
Jan plantte een paar rijen. Het ongewone van het werk en het bukken vooral deden hem pijn. Toen hij 
bij een klacht daarover een terechtwijzing ontving, werkte hij stil door terwille van O. L. Heer. De 
rijen, die Jan geplant had droegen later dubbel zoveel als de andere. Tot in 1890 hielden de wijnranken 
van Jan het uit, terwijl die er naast stonden, meermalen opnieuw moesten worden aangeplant.  

 

ECHTE DURF  

Alleen een jongen, die zo diep en ernstig in de geheimen van het geloof weet te leven, zal op de wijze, 
waarop Jan dat deed, bekoring en bekoorder van zich weten af te wijzen. Een paar schoolkameraden 
wilden hem verleiden, kleine sommen geld te stelen, om daarmee dan aan gokspelletjes te kunnen 
meedoen. "Ik geef meer om een zuivere ziel, dan om geld en geluk!" gaf hij beslist terug. Evenzo 
weigerde hij naar twijfelachtige toneelvoorstellingen te gaan of zich fruit en druiven te "bezorgen", 
zoals dat bij zijn kameraden voorkwam. De gevaren, die zijn werk als piccolo meebrachten, vormden 
hem alleen nog méér tot 'n "kerel uit één stuk." Wij lezen: "Viel er een vloek, of   begon men 
onbehoorlijke gesprekken, dan werden de gelaatstrekken van den student zo ernstig, dat de spelers de 
woorden in de mond bestierven." Hij was er ook niet bang voor, vóór zulke laagstaande mensen te 
gaan staan en ze beleefd, maar ernstig terecht te wijzen. "Waard, stuur toch dien bengel weg!" was dan 
de enige redding voor z'n doordringende blik. Niet weinig droeg het tot z'n karaktersterkte bij, dat hij 
aan een vasten biechtvader zijn hart steeds openlegde, en hem van alle moeilijkheden en langzame 
vooruitgang vertelde. Hoe bitter moest hij later in een vreemde omgeving ondervinden, dat hij de raad 
van een ervaren biechtvader ontbeerde, vooral toen hij beslissen moest over zijn roeping. – "Daaraan 
zal men kunnen zien, dat je Mijn leerlingen bent, wanneer je elkaar lief hebt." Een zelfvergeten 
broeder voor anderen zijn, dat geldt voor God dikwijls méér dan durf tonen. Jan's liefde en 
onvervalste, jongensachtige vroomheid bonden aan hem in het bijzonder de andere, niet-katholieke 
jongens, waarvan er later meerderen Katholiek werden. In dienst van den naaste, als in dienst van 
Christus! Een 35-jarige koster van de Dom van Chieri gaf hij in offervaardige liefde kosteloos les, 
hielp hem in de voorbereiding voor zijn toelatingsexamen tot het seminarie, en maakte het hem op 
deze wijze mogelijk, priester te worden.  

Altijd, ook toen bij aan het seminarie studeerde, was bij steeds de bereidste, de vrolijkste helper, 
vriend, broer en dienaar van allen. Iets anders kon hij niet geven – hij was zelf de armste van allemaal 
– maar wel: offervaardige toewijding en trouw had hij, en die gaf hij.  

 

MANUSJE VAN ALLES  

Weet je, dat ik je laatst eens heb gadegeslagen toen je daar door de drukke, lawaaierige straten van de 
stad ging? Je bleef staan voor een grote etalage. "Sporthuis" stond er met grote reclameletters op. Ik 
zag, hoe je ogen straalden, toen ze bijna strelend over al die fijne uitgestalde dingen gleden. Maar toen 
ze de kleine prijskaartjes zagen werden ze opeens treurig. "Was die rommel toch maar niet zo duur!"  

Kijk! Dat, wat jij daar zag uitgestald, had onze jonge vriend Jan ook nodig. Ballen, maar . . . liefst een 
half dozijn tegelijk. En dan: dikke, lange touwen, gymnastiekschoentjes, 'n springbok, ringen, rekstok, 



en zo al meer. Hij was immers een kleine acrobaat, een lenig gymnast! Alleen met een véél hoger 
doel!  

Maar daarvoor had hij geld nodig! Hoe kwam hij daaraan? Hij wist zich uit de brand te redden. Hoe 
hij dat deed zul je nu horen.  

Daarboven, waar de heuvelruggen in een halve kring samenkomen, en een handvol huisjes in hun 
midden nemen, komen de eerste nieuwsgierige zonnestralen over de toppen gluren. Ze dansen lustig 
over het rieten dak van een hutje, dwars door de kraakzindelijke ruitjes in een armoedig kamertje, en 
sluipen zelfs tot in de kleine schuur. Ze zoeken langs de grond, en beschijnen de allerhande 
voorwerpen die hier en daar verspreid liggen. Bosjes buigzame wilgentakken met vlas en bast 
ertussen, dikke koorden, een spinnewiel en een paar gereedschappen.  

Opeens glinsteren de warme zonnestralen in een paar reine, klare jongensogen. Midden tussen dit 
schijnbaar ordeloos gewirwar van gereedschappen en werktuigen zit in een hoek een frisse, kleine 
bengel. Gewiekst en vlug knutselen en werken zijn rappe handen, die al die veelsoortige dingen wel 
een bestemming weten te geven.  

Hij is juist bezig de dunne, taaie wilgetwijgen te vlechten. Hij pakt er een paar tegelijk, legt ze over en 
onder elkaar, draait alles om, en begint opnieuw met dezelfde bewegingen. Een ogenblik te voren was 
door de half-geopende staldeur een vrouw naar binnen gekomen: ze staat lachend te kijken naar al die 
snuisterijen, die haar jongen de laatste dagen klaargeknutseld heeft. Op een rij liggen daar. strohoeden, 
gevlochten mandjes, inuizevallen, vogelkooitjes uit twijgen, zelfgesponnen katoen en vlaskluwens. 
Daar hangen waarachtig nog een paar zelf-gebreide kousen!  

"Jan!" zegt ze opeens. De jongen kijkt op. "Ha, Moeder!" komt het blij van zijn lippen. Hij is 
opgesprongen. "Kijk eens, wat ik de laatste dagen allemaal gemaakt heb! Maar . . .!"En hij kijkt met 
vragende blikken op naar Moeder. "Eén ding ontbreekt nog. Geld, Moeder. Ik mag van U vanmiddag 
toch wel naar het bos, om paddestoelen en kruiden te halen? Zondag is het immers markt!" "Waar je 
alles wilt zien te verkopen, niet!" Moeder heeft het er heel zakelijk aan toegevoegd. En toch lijkt het 
den jongen of er zorg klinkt in Moeders stem. Z'n heldere kijkers zien recht in die van Moeder. Hij 
grijpt haar hand: "Ach, Moeder, U weet immers, ik moet hoog nodig een paar ballen kopen, een 
rekstok, en vooral: een goed koord, zo een als die kunstenmaker laatst had, die in het dorp was. Ik 
moet nog veel van zijn toeren leren."  

De jongen praat fluisterend verder. En terwijl hij met liefde en gloed staat te vertellen gaat er een glans 
van moederlijke trots over het gezicht van de vrouw. Wat me die jongen ook allemaal vertelt! Van 
clowns, die de jongens uit de kerk houden; van O. L. Vrouw, bij Wie hij al zijn jongens wil brengen. 
En hij wil al die jonge, wilde rakkers aan zich binden. Hij   moet hun dan toch iets kunnen geven! 
Méér nog dan al die clowns en goochelaars. Daarvoor heeft hij dat geld nodig; niet voor zichzelf, niet 
voor zijn  verlangens en plezier, maar om de opdracht van de Moeder Gods te vervullen. – 

 

Op het grote Marktplein van Castelnuovo krioelt een bonte mensenmassa. Binnen in de parochiekerk 
viert men het feest van den Patroonheilige. Tussen vreemde mensen knielt aandachtig een knaap. Een 
uur ver is hij met zijn knutselwerk komen aandragen. Hij heeft het even bij bekenden in het dorp 
neergelegd. In het kleine kerkje geuren en krinkelen blauwe wierookwolkjes. Vrouwen- en 
kinderstemmen klinken daarbinnen.Men hoort zachte violen en fluiten, pauken en schallende 
trompetten; juichend speelt het orgel er doorheen. Buiten hoort men de donderbussen knallen, 
voetzoekers en klappers knetteren. De ogen stralen van ongeduldige, levendige blijheid. De jongen wil 
bidden, de Moeder Gods vragen hem te helpen vanmiddag ingetogen te blijven. Hij probeert 
aandachtig te zijn, maar steeds vliegen de gedachten hem fladderend door het hoofd: ballen en touw, 
hoeden en kruiden . . . Zullen de mensen die dingen van hem kopen? Zullen ze hem niet uitlachen en 
doorlopen? Zijn hart klopt er sneller van, nu hij vandaag voor het eerst onder de marktlui moet gaan 
om zijn waren aan den man te brengen. En stil drukt hij zijn eigen hand, als om de handen te grijpen 
van Degene, Die hem in een droom heeft aangemoedigd en bij die wilde groep bengels gebracht 
heeft,en die hem heeft toegeroepen: "Moed, Jan, en nederigheid!"  

In de open lucht voor de kerk zijn de kraampjes opgeslagen. Op een wagen staat een kwakzalver 
zwetsend zijn onfeilbaar geneesmiddel aan te prijzen. Keukens zijn er ook, met ervóór knetterende 



vuren en pruttelende olieketels. IJs- en limonadeventers dringen zich schreeuwend tussen de uitgelaten 
menigte door; en alles zwetst en kletst en lacht en schertst, en is vrolijk oiii dit gelukkige leventje.  

Plotseling duikt de jongen met z'n bruine lokken op. Op zijn rug draagt hij een mand, vol met 
paddestoelen, geneeskundige kruiden, en netjes daartussen knotten wol en gebreide kousen. Buitenop 
bengelen strohoeden en vogelkooitjea, met zowaar afgerichte lokvogels erin. Over en weer houdt hij 
de vreemde mensen een mooie strohoed voor. Zij kijken in een mooi jongensgezicht, met klare 
vraagogen. Of het nu die zorgvuldig bewerkte dingen zijn, of de frisse jongen die ze aanbiedt: de 
marktbezoekers kopen hem: zijn snuisterijen af. Een paar schele ogen en een 'paar lelijke woorden 
krijgt bij ook. Zijn voeten zijn kapotgelopen, maar alle ontmoediging maakt plaats voor blijdschap, als 
hij denkt aan zijn jonge vrienden thuis. Vrolijk gaat hij op terugweg naar Moeder.  

Het is avond. Jan staat op de heuvel en kijkt over zijn geboortedorpje. Uit zijn hart welt een juichkreet 
op, die door het dal en tegen de heuvel echoot, en uitwaait als een loflied tot Haar, in Wier dienst hij 
staat in zijn jeugdleiderschap.  

 

DE JONGE ZANGER  

Een troep jongens trekt door de straaten. Midden op 'n werkdag een straal van 'n Zondag! 'n Lied, dat 
uit frisse kelen opklinkt. 'n Nieuw lied! Men hoort  op:  

"Met Don Bosco in de zonne,  
in de vrijheid, in het licht!  
Lied'ren uit het donker ruisend,  
jongenslegers stappen druisend  
d'ogen naar de zon gericht.  
Met Don Bosco in de zonne,  
in de vrijheid, in het licht!"  

Een wonderlijke dag valt ons in, en een nog wonderlijker nacht, waarin een kleine jongen uit de 
ongerepte schoonheid en waarachtigheid van zijn reine ziel het uitgezongen heeft, om de zwartste 
nacht, de nacht der zonde, weg te jagen van z'n broeders en zusters, en ze binnen te voeren in de 
vrijheid, in het licht. Je kent hem al: 't is de kleine Bosco zélf geweest.  

Hij was 12 jaar toen op het marktplein van zijn geboorteplaatsje Murialdo een publiek bal plaats had. 
Door de bonte, lachende menigte drong zich de jongen vooruit, tot vlak bij den balmeester. Beleefd 
verzocht hij hem, de vermakelijkheden toch gedurende de tijd van de vespers te onderbreken.  

"Vespers? Lof?" Honend lachen en snibbige spotterijen waren het antwoord van den dansmeester.  

"Wat heb ik daarmee te maken, jou bemoeial! Loop naar den duivel!"  

De kleine ging heen. Maar niet om het op te geven! Leunend staat hij tegen de kerkmuur, en overdenkt 
zijn plan. Dan begint hij te zingen: midden onder de danspartij, midden onder die bonte mengeling – 
een jongenslied! De toverkracht van zijn kristal-heldere stem pakt allen, en trekt hen rondom hem 
heen. Dans en lawaai houden op. Steeds meer mensen dringen zich rondom hem. "En gaat U nu 
asjeblieft met mij paar de kerk!" zegt hij opeens. En zingend trekt hij met al het volk het godshuis 
binnen.  

Z'n mooi middagsucces gaf hem moed voor de avond. Van Moeder wist hij al, hoe gemakkelijk er bij 
zulke uitgelaten feesten gezondigd wordt. Dat wilde hij verhinderen. Het begint te schemeren. Sterren 
blinken en stralen, helder en klaar. Zo nu en dan valt er een ster, vlamt op, en de nacht neemt hem op. 
't Is als met de mensenziel.  

Hij staat al midden in het gewoel. Menige danser en danseres, vooral die uit z'n eigen dorpje, kent hij. 
En hij spreekt ze moedig aan: "'t Is al laat! Gaat nu naar huis. Het dansen wordt gevaarlijk!" Maar 
niemand slaat acht op hem; ze lachen hem zelfs uit.  

Dan grijpt de dappere jongen weer naar hetzelfde wapen, waarmee hij 's middags al overwonnen had: 
naar de wonderkracht van zijn klare stem. Hij weet wel: het is nu dubbel zo moeilijk, bij de verhitte 
gemoederen!  



Op een plaats vanwaar men hem zeker goed zal kunnen horen, begint bij. Hij zingt met al de 
toverkracht van z'n heldere jongensstem. Rondom hem vermaak, lawaai en lachen. Hij zingt: nooit in 
zijn leven heeft bij inniger en smekender en jubelender gezongen. En zijn melodieën weerkaatsen 
tegen de muren en stijgen als juichende   lofprijzingen op naar de millioenen sterren aan de in-blauwe 
hemel.  

Een paar houden al op. Langzamerhand stokt de dans. Het wordt doodstil om den zanger. Als hij wil 
ophouden, biedt men hem zelfs geld aan om door te zingen; Jan zingt wel voort maar niet voor geld.  

Dan dringt zich een gestalte ruw door de menigte, tot vlak vóór Jan.  Hij kent hem direct: de 
dansmeester! Woedend kijkt bij hem aan! Hij buigt zich naar den vermetelen jongen, die hem op zo 
moedige wijze in zijn onderneming stoort, en hij probeert hem te overreden. Hij biedt hem een klein 
geschenk aan; alleen maar dat hij ophoudt met zijn luid zingen! "Zo, pak dit aan, en opgepast als je 
weer terugkomt. Je zult zo'n pak slaag van me krijgen als je nog nooit van je leven gehad hebt!"  

Jan laat zich met zulk een belofte z'n "lef" niet afkopen. Hij weet dat z'n toehoorders het wel voor hem 
zullen opnemen. Nog een paar mooie, vrolijke strofen, en dan vraagt bij als beloning, dat ze allemaal 
naar huis gaan.  

En kijk.de dans houdt op. – De mensen gaan naar huis.  

 

IN DIENST VAN DE LITURGIE 

De koordirigent van de dorpsparochie hield veel van Jan, zijn besten zanger en braafsten jongen. 
Daarom stond hij hem toe uit het wonderinstrument, het orgel, door stadig oefenen al de levendige 
toverklanken te lokken, die het in zich draagt. En het duurde dan ook niet lang of Jan kon bij de 
Vespers het gezang op het orgel begeleiden. 

Je hebt natuurlijk wel eens naar psalmgezang en orgelspel geluisterd. En de overweldigende 
klankenweelde is je voorbijgebruisd als een juichend "Te Deum", heeft je aangegrepen en 
meegesieurd tot aan de voet van het Altaar.  

Heinrich Federer schreef eens"Het was mij, toen ik een jongen was, als ik het orgel hoorde, alsof ik in 
een groot boe was, waar iedere boom anders ruiste, maar alle goed samenklinkend. In mijn ogen 
verdwenen alle andere instrumenten voor deze stem, die donderen kan en fluisteren, zoals alleen Gods 
stem tussen hemel en aarde. Ontzaglijk veel hield ik van de verzilverde pijpen, van de dikke. de grote 
als zuilen, door wier roep de aarde openbarst, de hoogten sidderen; van de sierlijk-kleine, die als het 
ware de lippen vormen, en die in een licht ademtochtje hele kettingen van zoete woordjes naar onder 
doen vloeien, alsof het kleine engeltjes waren, die elkaar kusten, verborgen in de zilveren buizen, en 
lachten met sprankelende lust. In de grootste, boomdikke pijpen verborg zich misschien wel de 
Aartsengel Michaël, of een der andere bazuinblazers van de oordeelsdag, of misschien dreigde daarin 
wel de Wereldrechter zelf.  

Zo jubelde Jan's ziel als hij bij de Vespers het orgel bespeelde, en de orgeltonen het "Dixit Dominus 
Domino meo", het "Beatus vir qui timet Dominum" of het "Nisi Dominus aedificaverit domum" 
zongen. Het was hem dan, alsof hij Davids harpspel hoorde, of Jerusalems tempel zag, en de eederis 
van de Libanon, onder de lichtende sneeuw op de toppen, en het heldere water van de Jordaan. Vol 
begeestering gingen zijn vingers over de orgeltoetsen, en zijn geest en ziel jubelden zich uit in de 
orgelpijpen.  

Zo kunnen wij ook begrijpen dat Jan later de jongens enthousiast maakte voor de heilige zangen en 
ceremoniën der liturgie. Een deel van het psalterium kenden Don Bosco's jongens uit het hoofd. Wij 
lezen: "Don Bosco was pas genezen van een zware ziekte en kwam voor het eerst weer onder zijn 
jongens. Opeens hief een stem uit de opgewekte jongensgroep de psalm"Looft, jongens, den Heer" 
aan, en alle jongens vielen in en zongen mee. Bij beêvaarten en kerkbezoeken zongen Don Bosco's 
jongens psalmen en hymnen.  

Op Witte Donderdag verrichtte Don Bosco in de kapel van het oratorium de liturgische voetwassing. 
Eén van de mooiste en zinrijkste liturgische handelingen van de H. Kerk. Op zijn wens wordt ook nu 
nog deze liturgische plechtigheid in alle Salesiaanse huizen gevierd.  



Onder zijn jongens had hij de braafsten uitgekozen, en uit hen liturgische groepen gevormd: de "kleine 
clerus". Deze groepen waren hem steeds het dierbaarst.  

In de kerk van Don Bosco te Turijn, waar de tradities van den heiligen Jeugdleider angstvallig 
bewaard worden, telden wij in de Kerstnovene op een gewone werkdag: 84 misdienaars. Het was Don 
Bosco, die in Italië jongenszang bij godsdienstige plechtigheden, voordien alleen in de Sint Pieter 
gebruikelijk, verbreidde.  

Onze nieuwe jeugd zingt graag ter ere van haar Koning en machtige Schutsvrouwe.  

Jullie kleine koorzangens, of je nu heet ..Domspatzen" of "Sängerknaben", denkt eraan dat je een 
heiligen patroon in de hemel hebt, den zanger Jan Bosco.  

 

[foto uit de film 'Don Bosco' van Goffredo Alessandrini, 1935] 

Met zoveel gevoel gleden zijn vingers 
over de toetsen van het orgel . . . 

 
 

 
 
Met Don Bosco in de zonne!  

Tekst naar Ludwig Hugin.  Max Burger.  

[eerste couplet met muzieknotatie] 

1. Met Don Bosco in de zonne, in de vrijheid, in het licht!  Lied'ren uit  het donker ruisend, jongens-
legers stappen druisend, d'ogen naar de zon gericht. Met Don Bosco in de zon ne, in de vrijheid, in 
het licht!  

2. Met Don Bosco in de zonne, in de vrijheid, in het licht! Eén slechte roept, maar duizend boren, 
juichend roepen duizend koren: jongens strijdt voor God, 't is plicht! Met Don Bosco ...  

3. Met Don Bosco in de zonne, in de vrijheid, in het licht! "Christus! zie Uw jongens strijden! Zie, 
ontelb'ren zich U wijden!" 'n Jongensleger, dat niet zwicht. Met Don Bosco . . . 

 

 

DE SPORTLIEFHEBBER  

Je hebt toch zeker wel eens van het verstandigste volk uit de oude Wereld, de Grieken, gehoord? Nu! 
Bij die mensen hielden ze voor het eerst Olympiaden. En zoals je wel zult weten, dragen ze 
tegenwoordig het Heilig Vuur vanuit dat land naar de steden, waar de moderne Olympiade gehouden 
wordt, door een lange, heel lange estaffette-loop.  

Bij dit wijze volk droegen de wedstrijden doorgaans een godsdienstig karakter; ze stonden in 
betrekking met de goden en heiligdommen, met de helden- en dodenfeesten. Het sportplein, de 
oefenplaats (gymnasium) werd met een aparte godsdienstige ritus ingewijd. De Olympische spelen 
waren godenfeesten, met offers eraan verbonden. Per slot van zake was dus sport bij de Grieken 
godsdienst. Het relief van het Panthenon stelt met de parade van een kring jeugdige ruiters en 
wagenrennen, een Attiisch religieus feest voor.  

Het overwinningsteken, een eenvoudige olijftak, die men om het hoofd van den overwinnaar legde, 
sneed een knaap met een gouden mes van een aan de goden toegewijde olijfboom.  

Ook voor Jan Boeco stonden de sportoefeningen in dienst van God, in dienst van de jongenszielen. Hij 
wilde jongens trekken, en daartoe diende hem de sport.  

Als door zijn geboortedorpje een troep bontgeklede vreemdelingen trok, met een kameel of een 
dansende beer, en een paar komiek-doende apen, en daarbij een wagen met gymnastiektoestellen en 



een draaiorgel, dan wist Jan het al: a. s. Zondag is er in het dorp hiernaast een voorstelling, en groot en 
klein, de jongens voorop, gaan er op af.  

Dan ging hij er ook heen. Dat, wat de acrobaten deden, wilde hij ook kunnen. "Dat was een prachtig 
middel om de jongens te trekken." En hij stond in de eerste rij, vlakbij, om alle trucs van de acrobaten 
en kunstmakers te kunnen afkijken.  

Thuis spande bij dan een touw tussen twee bomen en begon zich te trainen, dag in, dag uit. Als een 
wilgetak, zo buigzaam moest z'n lichaam zijn. Iedere pees, iedere spier, moest aan zijn wil 
gehoorzamen. Voor builen en schrammen was hij niet bang. Hálf deed hij nooit iets. En op die manier 
wist hij het tot zulke prestaties te brengen, dat wij er verwonderd over moeten staan.  

 

DE "VOORSTELLING"  

Op de Zondagmiddagen kwamen de jongens van het gehucht en zelfs van de aangrenzende dorpen 
kijken naar de voorstelling van den kleinen kunstenmaker. Zelfs grote mensen kwamen erop af. Het 
moet nogal een rijkvoorzien program geweest zijn waarover Jan beschikte, want zijn circuskunsten 
duurden tot het invallen van de avond. Veel heeft Don Bosco zelf nagelaten in zijn 
"Levensstemmingen"; andere dingen ontlenen wij aan betrouwbare bronnen; veel kunnen wij 
gemakkelijk gissen.  

De kleine Jan loopt op zijn handen, staat op zijn hoofd, springt een halve, een hele saltomortale. Hij 
slingert zich om de rekstok en draait niet een reuzevaart als een levend rad rond. Hij werkt zich hoog 
op, staat met heide handen op de rekstok, met zijn benen in de lucht, dan op één hand, en licht als een 
veertje komt bij in een wijde boog weer op de grond.  

Uit een hoge hoed tovert hij eieren en kogels, vermenigvuldigt ze . . . en opeens is alles weer 
verdwenen. Hij slikt een geldstuk in, en plukt het weer van een anders neus, spuwt vuur en vlam. Hij 
slacht een kip en laat ze weer levend weglopen.'De toeschouwers staan verbluft.  

Nu komt het eigenlijk doel van zijn toeren. Apostolaat! Opdat er niemand zo maar vandoor ga, roept 
hij: "Dadelijk komt het mooiste deel! Een bijzonder sensatienummer! Maar eerst zou ik jullie wat 
moois willen vertellen!"  

Hij gaat op een stoel staan, en uit zijn vrolijke jongensmond vloeien nu zijn preken, die bij expres voor 
zijn voorstellingen in elkaar heeft gezet. Dan verzoekt hij allen met hem te bidden.  

Het tweede deel begint.  

Lenig springt bij op het touw. Met de balanceerstok in de hand, loopt hij eerst voorzichtig het koord 
af, gaat dan zonder stok, loopt vlugger, danst op het koord, hangt eraan, laat zich achterover vallen, 
haakt zich vast, zweeft nu nog maar met twee voeten aan het koord, vrij in de lucht. Daar laat me die 
waaghals ook nog één voet los, en hangt waarachtig nog maar aan vijf tenen tussen hemel en aarde. 
"Bravo Jan! Handige kerel!!"  

Dan begint de gymnastiek aan de ringen. Het is springen, draaien en vliegen door de lucht, de ringen 
in en er weer uit, met handen, voeten, benen, hoofd. Vliegensvlug gaan zijn salto's door de lucht. Dat 
die kleine kerel geen hals of benen breekt! Tot slot haalt hij zijn ballen, kogels en borden voor de dag. 
Hij werpt ze hoog op: één kogel, twee, drie, vier; dan de borden: alles door elkaar. Als in een 
wervelwind draaien de voorwerpen door de lucht. Zijn pet vliegt er ook tussen-door . . . Alles lacht en 
is uitgelaten. "Leve Jan! Dat heb je prachtig gedaan, jô!"  

De voorstelling is afgelopen. Hij hijgt ervan; zweetdruppels staan op zijn voorhoofd. Zijn pols hamert, 
en z'n hart klopt nog rusteloos van de laatste inspanning, en toch: hij knielt al op de grond, die brave 
Kerel – hij is vrijwel uitgeput – vouwt zijn handen voor bet avondgebed, en allen, allemaal bidden ze 
mee. .  

Jan denkt aan de jongens, die vanavond naar hem hebben zitten kijken, en aan anderen, die bij nog 
trekken zal. Eén ding ergert hem telkens: dat zijn oudste broer Antoon, die gewoonlijk in de achterste 
rij staat, hem bij zijn toespraken en voorstellingen honend uitlacht, flauwe aardigheden maakt, en hem 



thuis nog bespot op de koop toe. Jan verdraagt alles in stilte. Hij zoekt zichzelf niet. In tegenstand 
moet hij sterk worden, en ... nederig!  

 

DE WEDDENSCHAP  

De grootste sport-prestatie volbracht jan als negentien-jarig student te Chieri. 'n Clown had weer een 
kring rondom zich verzameld op het kerkplein, en z'n kunstenmakerij hield de mensen af van het 
kerkbezoek. Opscheppend met zijn toeren nodigde hij openlijk tot een weddenschap uit. De jongens 
van Bosco's groep vroegen hun aanvoerder de uitdaging aan te nemen. Jan verklaarde zich bereid het 
te doen. Als een lopend vuurtje ging het door de stad:  

"De student Bosco in een wedstrijd tegen een acrobaat en beroepsloper. Eerste inzet: 10 gulden. Eerste 
uitdaging: lange-afstandloop bij de torniertoren."  

De straten vulden zich al spoedig met nieuwsgierigen. Vooral de jeugd stond langs de weg.  

De beide lopers staan aan de start. Jan trekt zijn jas uit, en maakt, zoals altijd bij zijn ondernemingen, 
eerst het kruisteken, en beveelt zich aan bij O. L. Vrouw.  

Het startschot valt: als een pijl schiet de beroepsloper er vandoor. Jan komt met rustige, lange en 
gelijkmatige passen achterop. Al gauw is hij meer dan 50 meter achter. Z'n makkers vuren hem aan: 
"Vooruit Jan, vooruit!" De jongen haalt in, halverwege is bij zijn tegenstander al dichter op de hielen. 
– Nu gaat het borst aan borst. Geen van beiden geeft toe. De clown vecht voor zijn goede naam: hij 
weet, dat hij voor altijd geblameerd is, als hij achterblijft. Daarom spant hij alle krachten in. Ook Jan 
moet vechten, maar hij vecht voor een ideaal. Nog 200 meter. Het is een hete strijd om iedere 
centimeter. Eindelijk maakt Jan zich van zijn tegenpartij los. Zijn vrienden dansen van blijdschap, en 
onder oorverdovend applaus rent Jan als eerste door de finish.  

De beroepsloper had gegeven wat hij geven kon, maar moest bij de laatste meters opgeven.  

 

Tweede uitdaging: verspringen. "Ha, ventje! Ik zal je als een natte poedel daar uit die sloot zien 
kruipen!" spotte de acrobaat. "Twintig gulden inzet!"  

De clown kiest als springplaats een sloot, in de buurt van een kleine brug, met een lage leuning. Hij 
springt het eerst, en komt erover. Z'n voeten raken nog juist de andere kant van de sloot. 'n Struik, 
waaraan bij zich vastklemt, redt hem van achteruitplonzen in het water. Nu is de beurt aan Jan.  

Een korte aanloop, en licht als een veertje zweeft hij en grijpt met twee handen de leuning. Een flinke 
zijsprong, en hij staat al lachend op de brug. "Bravo Jan!" Dat had niemand kunnen denken.  

De clown staat verbluft, maar geeft zich niet gewonnen. "40 gulden, voor dengene, die in deze boom 
het hoogst met de voeten komt!" Lenig, en vlug als een eekhoorn klautert de acrobaat tot boven in de 
top. De uiterste spits gaat bedenkelijk heen en weer. Hoger gaat het werkelijk niet!  

Maar laat die aap van een jongen het tóch proberen!  

Bij de laatste zijtak boven, houdt Jan op. Allen kijken naar boven. Wat voert bij in het schild? Hij 
probeert de stevigheid van de tak. Langzaam, voorzichtig werkt hij zich op één hand op de tak, de 
andere vastgeklemd om de stam, en met het hoofd naar beneden zwaait hij de benen hoog de lucht in. 
Een geweldig gejuich barst beneden los. Eén ziet wit van ergernis: de clown! Woedend smijt hij zijn 
muts op de grond.  

Nauwelijks staat Jan weer op de begane grond, of bij daagt hem voor de vierde maal uit."Vijftig 
gulden voor het laatst! Kies een goocheltoer, en ik doe het na!" Jan kiest de "wandelende stok": laat 
hem rechtop staan op zijn vlakke hand, en boven op de vrije punt zet hij zijn hoed. Zonder de stok met 
de andere hand aan te raken, laat bij hem van de ene vingertop op de andere dansen; van de pink naar 
de duim, dan op zijn hand, zijn elleboog, zijn schouder, kin, lippen, neus en voorhoofd. Dan laat hij 
hem dezelfde weg terugmaken en geeft hem op de vlakke hand weer aan den clown terug.  

De clown haalt het met zijn stok tot aan z'n neus. Telkens moet hij weer dat gegiechel van de 
omstanders horen: z'n neus was te lang, zo vertelt Don Bosco zelf.  



Jan had hem dus overwonnen.  

Honderdtwintig gulden waren zijn eigendom. Hij en zijn vrienden, die hun aanvoerder toejuichten 
zoals zij het nog nooit in hun leven gedaan hadden, wilden den er op zo'n reusachtige manier 
ingelopen koorddanser niet helemaal ruïneren. Edelmoedig gaven ze hem al z'n verloren geld terug, 
onder voorwaarde, dat hij nooit meer met zijn kunsten de godsdienstoefeningen zou verstoren, en . . . 
aan de hele groep, 21 bengels, een goed avondmaal zou betalen.  

's Avonds vierden de vrolijke kerels de viervoudige zege met zang en vrolijkheid. Zou er ooit een 
jeugdleider zo befuifd zijn? Alles bij elkaar kostte het den goochelaar 20 gulden.  

De levensbeschrijver van den heilige vertelt: "Als wij Don Bosco vroegen, waarom hij toen die 
uitdaging had aangenomen, antwoordde hij: "om mijn vrienden een plezier te doen!" Maar hij deed het 
óók om door zijn kunst steeds meer achting te winnen, en zo een des te grotere invloed op zijn 
vrienden te kunnen uitoefenen.  

Wij weten echter nog een andere reden, waarom hij het deed.om namelijk het verstoren van de 
godsdienstoefeningen aan de kaak te stellen.  

 

[afbeelding uit oude don Boscofilm] 

De stok sprong van de ene vinger op 
de andere, over z'n ellebogen, 

schouder, kin, neus, voorhoofd, en 
kwam la.ngs dezelfde weg terug – tot 
hij hem op de vlakke hand aan den 

clown teruggaf . . . 

 

Nog in latere jaren gaf  Don Bosco bewijzen van zijn vlugheid. De laatste keer in 1868. Hij was toen 
53 jaar. Van z'n vijfhonderd jongens stonden de beste lopers aan de start. De priesters, die stonden toe 
te zien, vertrouwden hun eigen ogen niet toen ze Don Bosco het eerst het eindpunt zagen bereiken. 
Ook paardrijden kon Don Bosco. Een priester gaf hem enige tijd onder de vacantie wat bijlessen, zodat 
hij een klas kon overslaan. Als tegenprestatie verzorgde Jan het paard van den priester. Als hij het 
soms naar de wei bracht, holde hij naast het vurige paard voort, sprong met een fikse sprong onder het 
lopen door op de rug van het dier, en galoppeerde, staande er bovenop, zonder zadel verder.  

Zo staat de jonge Bosco, vóór ons, met zijn sterke geest en krachtig lichaam. Hij stelde ze in dienst 
van het hoogste ideaal. Zo was hij tegelijk een sterke én heilige jongen; werkelijk een prachtvoorbeeld 
van een sportieven kerel!  

Er zijn natuurlijk veel jongens, die op hem lijken. Ze zijn als hij naar lichaam en geest. Zij kunnen 
jonge mensen boeien en begeesteren. Ze weten aan te voeren, tochten te organiseren, te zingen en te 
knutselen, en toch staat er boven hen niet die ster, die alles pas betekenis geeft. Niet dàt iets gebeurt, 
door de sterke drang om "iets te kunnen", maar de manier waaròp het geschiedt, beslist. Elke daad 
moet worden gesteld niet dromend en uit een opwelling van het ogenblik, maar uit de diepe 
overtuiging van een ideaal.   

 

Geen geld, noch macht, noch wapen  
lenigen de nood  
en onze handen scheppen  
geen morgenrood  
Niet eerder komt op aarde  
de nieuwe tijd  
voordat wij mensen worden  
vol Eeuwigheid.  

(naar "Wacht' ). 74 



 

De Jeugdleider 
 

Jeugdwerk is zelfovergave, 
is belangeloos dienen 
zonder uitzicht op uiterlijke 
dank of erkenning. 
En in deze zelfovergave 
droeg hij het kruis van de Arbeid 
tot uitputting toe . . . 
De diepste bron van zijn kracht 
lag in zijn liefde 
en zijn vertrouwen 
op Maria, 
onze Moeder. 

P. Esch S.J. over de jeugdleider bij de 
plechtigheden van de  

canonisatie te Bamberg. 

 

JAN BOSCO VORMT GROEPEN  

Met blijde moed begon Jan aan de uitvoering van het bevel tot zijn grote zending."Stel je aan het 
hoofd en voer ze aan." Als een kleine St. Paulus, die immers ook in een visoen Christus mocht zien, 
werd bij vol van een heilig enthousiasme.  

Eerst trok hij alléén de jongens van het gehucht Becchi om zich heen. Ze kwamen rondom hem liggen 
in de weide of in een of andere schuur: daar luisterden zij naar zijn spannende verhalen. Telkens las hij 
weer nieuwe geschiedenissen, dikwijls alleen maar om te kunnen vertellen. In de loop van zijn jonge 
jaren verzamelde bij in zijn trouw geheugen een rijkdom aan geschiedenissen, vrolijke en ernstige, 
spookverhalen, legenden van oude burchten, van jonge helden en van jeugdige heiligen. Merkte hij dat 
de harten van zijn jongens opengingen, dan vlocht hij er ongemerkt een goede gedachte doorheen. 
Daarin ondervonden de jongens iets, – dat in hen opbloeide, en dat ze vroeger niet gekend hadden; het 
godsdienstig leven werd een blijdschap, een vreugde voor de bengels. Daarom gingen ze graag met 
Jan te Communie. Jan vond dat vertellen van zóveel belang, dat hij later nog, op de dag van zijn 
inkleding, dit voornemen neerschreef: "Er zal geen dag voorbijgaan, waarop ik niet iets nuttigs vertel, 
hetzij aan mijn vrienden of aan mijn broers; als dat niet gaat, dan aan Moeder."  

Eén van de jongens, die met hem meetrok op de herfstwandelingen, schreef: "Op onze tochten wist 
Don Bosco als geen tweede ons door zijn spannende verhalen te boeien. Op mars, in het kamp, op de 
rustplaats, overal drongen we om hem heen om naar zijn verhalen te luisteren."  

De jongens van de dorpen uit de omtrek had hij weten in te palmen met zijn acrobatische toeren en 
toverkunsten. Alleen vloekers en slechte-praatjesmakers hadden geen toegang. Bosco's naam was op 
aller tong: hij was hun held en hun ideaal. Ze mochten hem allemaal graag lijden; hij had helemaal 
geen verbeelding om zijn handigheid.  

Nadat Jan op deze manier de harten van de dorpsjeugd gewonnen had, viel het hem makkelijk om ook 
in de andere, omliggende dorpen jongensgroepen te vormen.  

 

Eenmaal in de week was er gewoonlijk groepbijeenkomst. De jongens kwamen bij Jan, of Jan ging 
hen in hun dorpen opzoeken. Allen hielden zich aan deze regels:  

1e. Iedereen zorgt voor vrolijkheid;  
2e. Vloekers en slechte-praatjesmakers doen niet meer mee;  
3e. Ons werk doen we goed; dat wil zeggen we doen onze plicht.  



De bijeenkomsten werden in de openlucht gehouden, in een schuur, of thuis bij een van de jongens uit 
de groep. Wat ze zoal deden in die groepen, vertelt Don Bosco zelf in zijn levensstemmingen: –  

Ze zongen liedjes;  
ze hielden lezingen;  
Jan vertelde wat;  
hij vertoonde zijn nieuwe toverkunsten en trucs;  
ze baden;  
ze turnden wat;  
en ze maakten tochten.  

Toen Jan op de boerderij Moglia was, liep hij iedere Zondagmorgen de vier kilometer lange weg naar 
het dorp Moncucco. In de vroegmis biechte bij, en ging te communie. Dan woonde bij natuurlijk de 
Hoogmis bij; direct daarna: groep.  

's Middags at Jan een stuk brood met kaas of worst, dat Vrouw Moglia hem had meegegeven voor 
onderweg.  

Dan kwamen de bengels terug, en Jan speelde met hen op de wei, of ging met hen wandelen. En als 's 
avonds de dorpsjongens hun aanvoerder naar huis brachten, dan klonk het ene vrolijke lied na het 
andere op, om, als een lustige vlag, uit te wapperen boven de hoofden van de kleine groep.  

 

De pastoor van Moncucco stond verbaasd over de opbloei van het geestelijk leven onder zijn jonge 
parochiaantjes. Ze werkten door hun voorbeeld ook op de groten, zodat het aantal biechten en 
communies in de parochie voortdurend toenam.  

 

STUDENTENGROEPEN 

Jan nam afscheid van zijn dorpsjongens. hij kwam op het gymnasium in het oude fabrieksstadje 
Chieri.  

Maar hij vergat zijn vrienden van buiten niet. Dikwijls schreef hij hun brieven, waarin hij hen 
aanspoorde om trouw te blijven en hun vertelde van zijn ervaringen op school en in de stad.  

Werd het vacantie, dan kwamen de jongens hem juichend een eind tegemoet, en namen hem vrolijk in 
hun midden. De terugkeer van hun Jan betekende voor hen een ware feestdag, en Jan was verheugd 
over hun jongenstrouw. Nu kon het dorpsgroepleven weer opnieuw opbloeien.  

Op het gymnasium had men van de kant der studenten voor den nieuw-aangekomen boerenjongen in 
het begin niets anders dan een medelijdend lachje. Dat was me al zestien jaar, en zat nog met kleine 
jongens op dezelfde schoolbank! En dan: die boerenbroek, die hij aanhad! Maar ieder schooluur bracht 
nieuwe verwondering onder de medestudenten. Zo'n fabelachtig geheugen hadden ze nog nooit 
gezien! Eérst de laatste van de klas; dan de eerste! En één jaar drie klassen door! Dat hadden ze nog 
nooit meegemaakt.  

En dan z'n sportprestaties: wat een loper, wat een turner, – en zo eenvoudig en bescheiden! Het was 
niet te verwonderen dat hij gauw de lieveling werd van allen.  

Jan was geen haantje-de-voorste; hij drong zich niet op de voorgrond; hij stak voor ieder graag een 
helpend handje uit. Een keer was hij bijna gezakt, omdat hij zijn schoolmakkers zijn kladwerk had 
laten lezen.  

Hij wist, dat O. L. Heer geen halve mensen gebruiken kan. Altijd moest bij iets om handen hebben. Er 
brandde een vuur in hem: een fakkel, die gloeide, opvlamde en verteerde. Hij moest kunnen meedelen 
en zichzelf geven. Daarom vormde hij ook groepen onder zijn kameraden, en werd hun aanvoerder. 
De studie gaf hem nieuwe stof, maar toch nooit genoeg voor die kleine bijeenkomsten. Hij leende uit 
de bibliotheek verschillende boeken; daaruit verzamelde hij wat hij nodig had voor zijn groepavonden. 
Zo werd de voorraad kennis, die hij in zijn geheugen opstapelde, steeds groter.  



En nu kwamen de vruchtbaarste en mooiste jaren van zijn jongensleven, al werden in deze tijd ,ook de 
meeste offers van hem gevraagd. Hij ondervond nu dat blijde oplaaien van een heilig ideaal in een 
jongenshart, dat iederen jeugdleider zo gelukkig maakt: hij beleefde de vreugde zijn groepsleden 
Zondag na Zondag bij de Offermaaltijd te zien.  

"Iedere week", zo schrijft Don Bosco, "kwarnen we bij elkaar, gewoonlijk in het huis van een der 
jongens uit onze groep. Men sprak meestal over godsdienstige dingen; vaak in de vorm van een 
voordracht; dikwijls als debat; soms ook als lezing.  

Wij baden voor elkaar en gaven elkaar goede raad. We brachten ook de kleine persoonlijke fouten die 
we hadden opgemerkt ter sprake. Zonder het zelf te weten brachten we de spreuk in practijk: "gelukkig 
degene, die een goeden raadgever heeft." En ook de raad van Pythagoras: "Heb je geen vriend, die je 
op je fouten wijst, betaal dan een vijand, opdat die het voor je doet!" En die van den H. Geest. "Beter 
een openlijke afkeer dan een geheimgehouden liefde; beter een wonde, toegebracht door een vriend, 
dan een verraderlijke kus van een hater."  

We gingen ook vooruit in kennis door het bijwonen van godsdienstlessen. Na de schoolmis in de 
Antonius-kerk hadden we altijd een uur katechismus, en de Paters Jesuïeten verstonden de kunst deze 
door voorbeelden aantrekkelijk te maken en ons de lessen zó in te prenten, dat we ze ons jaren later 
nog herinnerden!"  

Diepe, echte godsdienstzin maakt vrolijk. Reine jongens zijn vrolijke kerels. Zo was het ook met de 
Bosco-groep: allen wilden er vrolijke jongens zijn. Daarom gaven zij aan hun groep de naam van "De 
vrolijke kerels". Hun groepswet was:  

Men spreekt alleen over dingen die vrolijk stemmen – Men leest alleen boeken die iets tot de vreugde 
bijdragen – 

Alles wat onze blijdschap, onze innerlijke vreugde in de weg staat, zullen wij vermijden –  

Zou er een slechte praatjesverkoper of vloeker in de groep zijn, dan wordt hij er aanstonds uitgezet. –
Wij vervullen steeds onze plicht; vooral op school zullen wij iets presteren – 

Onze voornaamste taak is: te zorgen voor een mooi innerlijk leven.  

Dat was het wezenlijke, de basis van alle groepen, die Jan vormde. Vorm en uitdrukking waren 
verschillend.  

 

Ontzaglijk veel uiterlijke en innerlijke vreugde heeft de jonge Bosco in zijn jongensgroepen gebracht. 
We nemen hier over datgene, wat Don Bosco later zelf vertelde.  

Hij schrijft: "Behalve mijn studie en recreatie, als musiceren, zingen, declameren, toneelspelen –
allemaal dingen, die me na aan het hart lagen – had ik ook een groot aantal nieuwe spelen geleerd. In 
kaarten, ballen, kogelen, steltenlopen, springen en wedloop – spelen waarvan ik ook veel hield – was 
ik wel niet haantje-de-voorste, maar toch meer dan middelmatig. Sommige spelen had ik al in 
Murialdo geleerd; andere in Chieri. De kleine beginneling van de weide van Becchi was nu een 
volslagen meester geworden.  

Daarmee bracht ik menigeen tot verbazing, want in die tijd was dit alles nog niet zo bekend. Ik gaf 
zelfs publieke en particuliere voorstellingen; ik had ook een zeer goed geheugen, en daarom kende ik 
een groot gedeelte van de klassieken uit mijn hoofd. Met Dante, Petrarca, Taisso, Parini, Monti en 
anderen was ik zo vertrouwd, dat ze langzamerhand mijn geestelijk eigendom vormden. Zo was het 
ook niet moeilijk voor mij, welke stof dan ook, voor de vuist weg te behandelen. In de bijeenkomsten 
en bij de voorstellingen zong ik, declameerde ik en droeg ik verzen voor, die men voor eigen werk 
hield, maar die in werkelijkheid niets anders dan brokstukken waren van vreemde dichters, die ik voor 
mijn eigen doel had omgewerkt. Daarom heb ik ook nooit mijn "dichtwerken" aan anderen uitgeleend. 
Als een of ander vers toch was opgeschreven, zorgde ik er wel voor dat alles verbrand werd.  

Gewend verzen te maken, begon ik van zelf ook in rijm te spreken. Toen ik voor de eerste keer 
preekte, viel het mij op dat een stroom van rijmende zinnen uit mijn mond vloeide, en ik had grote 
moeite om deze gewoonte af te leren."  



Wat moeten die groepavonden, die de pientere en vurige Bosco hield, toch mooi geweest zijn! Hij wist 
en kende véél. Hij was op de hoogte van muziek, poëzie, sport en vertelkunst. Hij wist zijn bengels te 
boeien; werkelijk allemaal pracht-eigenschappen voor een jeugdleider.  

 

UREN VAN BLIJDSCHAP  

Stellen wij ons Jan Bosco voor op een groepbijeenkomst: een goochel- en schertsavond. Wat zitten die 
bengels daar vrolijk bijeen, met hun verwonderde gezichten, en opengespalkte ogen, als ze van de ene 
in de andere verbazing komen! En die schelmogen van Bosco, die ze allemaal te pakken heeft en voor 
de gek ]houdt, omdat ze niet achter zijn eenvoudige trucjes kunnen komen. En dan de vreugde van de 
jongens, als hij hun toch nu en dan – ze mogen het natuurlijk niet verraden – zijn "toverkunst" uitlegt.  

Hoe verbluffend die toverkunstjes van Jan dikwijls waren, weten wij uit z'n eigen verklaring. Cumino, 
de pensionhouder in Chieri, bij wien Jan inwoonde, meende in geweten verplicht te zijn – tot eigen 
smaad en spijt – Jan bij den geestelijken rechter aan te klagen. Hij geloofde zelfs, dat Jan in directe 
verbinding met den duivel stond. De biograaf vermeldt.  

"Op zekere keer had Cumino hij gelegenheid van zijn naamdag gevogelte opgediend. Men bracht de 
schotel op tafel, lichtte de deksel op, en waarachtig: daar danste weer een springlevende haan uit de 
pot, wiekte met de vleugels, en liet een vrolijk gekraai horen. Een ander maal had hij een zak noten 
gekocht: toen hij ze op het bord wilde schudden, kwam er niets dan droge klei voor de dag. Dikwijls 
tracteerde hij op een fles fijne wijn; hij meende in te schenken, maar het was niets dan water. Dacht hij 
water in te schenken, dan kwam er wijn in het glas. Lekkere gebakjes veranderden in doodgewone 
sneeën brood. Moest hij de rekening betalen, dan waren er in zijn portemonnaie slechts stukken blik te 
vinden. Zijn hoed werd plotseling veranderd in een slaapmuts, en zakken kiezel bleken vol hazelnoten 
. . . En zoiets gebeurde herhaaldelijk.  

Dikwijls was zijn bril nergens meer te vinden, en dan vond hij ze tenslotte in zijn jaszak, die hij toch 
tevoren drie keer had omgedraaid. Dingen, waar je toch heel voorzichtig en met alle zorg mee omging, 
zoals een portefeuille, verschenen op Jan's bevel, terwijl een andere, die hij juist in de handen hield, 
spoorloos verdween. Op zekere keer had Jan gewed een sleutel te voorschijn te laten komen, waarvan 
de goede man beslist wist, dat hij ergens anders lag. Hij vond hem even later in de soep-terrine, toen 
de soep eruit geschept was."  

Zo hield Bosco als jeugdleider zijn bengels op de groepavonden bezig, tot verbazing en vreugde van 
allen. Bij die vrolijke avonden kwam een soort gymnastiekoefeningen te pas, die niemand hem kon 
nadoen. Hij vroeg hun, met pink en wijsvinger een geldstuk van de grond op te rapen. Of zij moesten 
van hun lichaam een boog maken, door zich – plat op de voeten staande – zó achterover te buigen dat 
ze eerst met de handen en dan met het hoofd de vloer aanraakten. – Vervolgens: zich met gesloten 
voeten naar voren buigen, en de grond kussen, zonder de handen neer te zetten. – Als de jongens bij 
hun vergeefse pogingen voorovervielen of omtuimelden, schaterden allen het uit van 't lachen. En 
toch: Jan speelde het allemaal klaar!  

 

WEER OP JONGENSVANGST  

Als Jan buiten op straat zoveel arme jongens zag, die zonder enige vorming op godsdienstig gebied 
opgroeiden, dan hoorde hij steeds opnieuw die innerlijke stem: "Stel je aan hun hoofd, en voer ze aan." 
Zo nam hij dan ook op zich, ook dit kleine, vuilvieze volkje tot zich te trekken en te verzorgen. 'We 
mogen gerust aannemen, dat hij zijn schoolgroepen in dienst van deze kleine blootvoetenlopers stelde. 
Hij was een model in het winnen van die steegjesjongens.  

"Op straten en pleinen sprak bij deze bengels zonder kousen of schoenen aan, vertelde hun een of 
ander vrolijk verhaal, schertste met hen, en als hij eenmaal hun hart gewonnen had, nam hij ze mee 
naar de katechismusles. Dikwijls deed hij ook mee aan de spelletjes van de jongens. Won hij, dan 
beloofde hij het gewonnen geld weer terug te geven, onder voorwaarde dat ze met hem naar de kerk 
zouden gaan. 



" 's Avonds kwam er meestal zo'n groep bengels bij de brug buiten Chieri bij elkaar, en wachtte hem 
daar op. Z'n aankomst werd steeds met vrolijke juichkreten begroet. Jan verstond de kunst al die 
jongens met z'n verhalen en spookgeschiedenissen, met z'n spelletjes en goocheltoeren in spanning te 
houden. De jongens gingen zelfs zoveel van hem houden dat het een zware straf was, als hun verboden 
werd naar Jan te gaan."  

Hoe legde Jan het toch aan om al die bengels "te vangen"?  

Hij ziet ergens op de hoek van een straat een paar jongens aan het kaarten. De jongens zitten op de 
grond, rondom een rode zakdoek. Daarop liggen een paar geldstukken. Wat doet nu de slimme Jan? 
Hij heeft een idee: hij wil die arme, verwaarloosde straatjongens in de Kerk lokken, en hun daar in 
stilte een kleine katechismusles geven. In die tijd waren er maar weinig jongens, die daar kwamen.  

Hij gaat bij de groep zitten, en speelt mee. Bijna altijd wint bij. De centen vermeerderen aldoor in zijn 
zak. Weer ligt er een nieuwe inzet op de rode zakdoek. Dan opeens . . . een grits . . . geld en zakdoek 
zijn verdwenen. Met geld en doek holt Jan er vandoor. De jongens achter hem aan. Dat was, juist de 
opzet! Hij vliegt de dichtstbijzijnde kerk binnen. De jongens hem achterna!  

"Zeg jongens, jullie krijgt alles terug. Het geld, dat ik gewonnen heb zal ik onder jullie verdelen, als 
jullie mij een plezier doet. Knielt, en bidt wat met me." – Wat was er eenvoudiger dan dit? De jongens 
deden het. Dan zegt Jan weer tot hen: "Degene, die mij het beste antwoord geeft, krijgt het meeste 
geld!" Allen letten aandachtig op. "Weten jullie mij te vertellen wat dengene, die met een doodzonde 
op zijn geweten sterft, te wachten staat? Hoe kan men van de zonde, na het doopsel bedreven, weer 
vergiffenis krijgen?" Dan leert bij hun, hoe ze het best kunnen biechten, en hij spoort hen aan de H. H. 
Sacramenten dikwijls goed te ontvangen. Daarna verdeelt hij z'n "prijzen".  

Op Zon- en feestdagen ging bij meestal met z'n steegjes-vrienden uit wandelen, het liefst naar een 
mooie kerk of pelgrimsoord. Hij vertelde van do geschiedkundige waarde van het heiligdom, 
verklaarde de betekenis van de schilderijen en van het beeldhouwwerk, en ongemerkt voerde hij ze 
binnen in een hogere sfeer. Niet zelden vouwden de jongens, hun handen samen, en hun gedachten 
stegen tot boven de sterren . . .  

 

[afbeelding] 

De Heilige Johannes Bosco  

 

"Het ging hem  
om een  
opvoeding  
die als een  
lente  
over de mensen  
komt."  

Uit het feestnummer bij de Heiligverklaring.  

 

We vragen ons verwonderd af hoe deze jongensleider dit toch allemaal tot stand brengt. Jan weet 
nauwelijks, waarvan te leven. Hij moet in zijn armoede, om te kunnen eten en wonen, kleermaker, 
schoenmaker en kellner spelen, en toch vindt bij tijd voor zijn jongensapostolaat!  Met repetitielessen, 
die hij 's avonds geeft, verdient  hij het hoognodige voor schriften, schoolboeken en kleren. 's Nachts 
studeert bij: "Doordat mijn Moeder mijn eraan gewend had weinig te slapen, kon ik twee-derde van de 
nacht aan boekenlezen wijden, bij het vlammetje van mijn olielampje. Herhaaldelijk kwam het voor, 
dat het tijd van opstaan was en ik nog met de Decaden van Titus Livius in handen zat, waarmee ik 's 
avonds te voren begonnen was. Maar deze manier van leven werd zo.schadelijk voor mijn gezondheid, 
dat mijn leven jarenlang het graf nabij scheen. Daarom zou ik jonge studenten de raad willen geven 
datgene te doen wat zij normaal kunnen, en niet méér. De nacht is ons gegeven om te rusten."  



Wat een pracht jongensleider! Met welk een ongeloofelijke taaiheid verweert hij zich tegen het 
noodlot! Honger, armoede noch spot houden hem ervan terug ook in droeve ogenblikken van z'n 
zending vreugde te verspreiden.  

Ook Jan heeft moedeloosheid gekend. Ook hij had te vechten met eigen natuur, met eigen 
temperament, met eigen trots. Heiligheid wordt niemand zo maar in de handen gestopt.  

Maar hij staat pál. Vervult trouw de zending, die Christus hem oplegde. Voor zijn jongensrijk offert 
bij alles, óók zijn gezondheid. Zo staat Jan vóór ons, als een heilige jeugdleider, modern in zijn opzet, 
die eerst nú algemeen doordringt.  

VROLIJKE STREKEN 

Een echte jeugdleider moet vrolijk zijn, meester op ieder terrein. Het is een teken van grote 
levenskunst om in moeilijke ogenblikken de "goede bui" niet te verliezen.  

Dat zien we in het reeds boven aangehaalde geval van Jan in aanraking met den geestelijken rechter. 
Jan had plechtig rekenschap af te leggen. Aanklacht: hij staat in direct contact met Satan. Zijn "toverij" 
is duivelskunst.  

De student belde aan bij den Hoogeerwaarden Heer. Juist kwam er een. bedelaar naar buiten. De 
priester had hem een aalmoes gegeven, en z'n portemonnaie op zijn bidstoel laten liggen. Jan liet de 
portemonnaie in minder dan een oogwenk onder een oude lampekap verdwijnen. De priester ging even 
in een kamer ernaast, en liet zijn horloge op tafel achter. Vlug verdween ook dit naar dezelfde plaats.  

"Dat kan leuk worden", dacht de student. Het verhoor begon in alle ernst. Vragen over studie, over 
thuis, over de geloofswaarheden, en Jan beantwoordde alle vragen tot de grootste tevredenbeid.  

"Maar men vertelt toch rare dingen van je. Zo bijvoorbeeld, dat je de gedachten van anderen leest, dat 
je weet hoeveel geld men op zak beeft. Je laat als wit zien, wat zwart is, en omgekeerd. Je bent op de 
hoogte van dingen, die ergens ver weg gebeuren, en dergelijke. Men gelooft en beweert zelfs, dat 
zonder directe tussenkomst van den duivel jouw doen en laten niet te verklaren valt. Toe: zeg me nu 
eens alles in vertrouwen."  

Jan kon nauwelijks zijn lachen inhouden. Hij vroeg om 5 minuten bedenktijd, en verzocht den pastoor 
die tijd precies te controleren. De Hoogeerwaarde Pastoor gritste snel in zijn zak, maar . . . vond geen 
horloge.  

"Als U Uw horloge niet bij de hand hebt, geef mij dan alstublieft een vierduitstuk", zei Jan.  

Alle zakken werden nagezocht en uitgehaald, maar geen portemonnaie te vinden! Den pastoor werd 
het nu te machtig, en hij verklaarde ronduit: "Jou lelijke spitsboef! Of jij bent een duiveldienaar, of 
Satan is jouw helper! Nu kan ik niet meer zwijgen! Ik moet je aanklagen; het liefst zou ik je nog een 
goed pak slaag willen geven op de koop toe."  

Jan keek bij deze woorden den pastoor zo rustig aan, dat deze weer inbond, en hem uitnodigde: Kom, 
laten we de zaak vriendelijk afhandelen. Verklaar me dit geheim. Hoe kwam het toch, dat mijn 
horloge en portemonnaie uit mijn zak verdwenen, zonder dat ik het merkte?"  

Jan vertelde nu alles, en beiden lachten hartelijk. Nog meer echter zullen de jongens van zijn club 
gelachen hebben, toen hij hun deze geschiedenis vertelde!  

De mooiste grap haalde Jan uit toen hij nog pas priester was. Heel Turijn heeft erom moeten lachen.  

Zondag aan Zondag zag men Don Bosco met zijn straatjongens optrekken. Een priester met meer dan 

100 van die bengels op pleinen en straten, dat was zo iets ongewoons, dat menig hoge heer ernstig 
meende dat 't in het hoofd van den jongen priester toch niet goed pluis was. "Op z'n minst is Don 
Bosco overspannen. Hij zal naar het sanatorium moeten. Wat hij daar doet is toch louter onzin!"  

Op een goede dag verschenen twee andere priesters bij hem, met de oprechte bedoeling, Don Bosco te 
redden. Zij wilden hem ongemerkt naar een gekkenhuis brengen: daarom waren ze per rijtuig 
gekomen. De koetsier was van alles op de hoogte: ook bij het grootste tegenstribbelen van den zieke 
zou hij in volle vaart regelrecht naar de bedoelde inrichting rijden.  



Don Bosco had ze dóór. Hij pakte hoed en jas, liet de twee heren éérst instappen, klapte het portier 
dicht, en toen . . . "Vooruit koetsier, snel naar de plaats van. bestemming." De heren gingen te keer als 
echte gekken: schreeuwden den koetsier toe dat bij toch zou stoppen, maar hoe meer zij schreeuwden, 
des te sneller liet de koetsier zijn paarden lopen. "Dat zijn pas echte gekken", dacht hij, bij zichzelf. 
"Vlug ermee naar het krankzinnigengesticht." Je kunt de verbazing van het personeel van die 
inrichting begrijpen, toen ze, inplaats van één, twee priesters zagen uitstappen. Hun schelden op den 
koetsier bracht hen werkelijk in de verdenking niet goed wijs te zijn, en beiden werden opgesloten. 
Eerst toen de rector van het gesticht hen bezocht, werd het geval opgelost, en spoedig lachte heel 
Turijn om Don Bosco's streek. Niemand heeft ooit meer getwijfeld aan het gezond verstand van den 
jeugdapostel.  

 

Paaszondag 1934.  
300 duizend Romepelgrims  
van alle landen der wereld  
vieren de Heiligverklaring van  
den groten jeugdleider.  

31 Januari 1936.  
De gehele jeugd van Rome  
in haar staatsorganisatie  
marcheert op naar de inwijding  
van een gedenkteken ter  
ere van den jeugdapostel.  

Wereldentoonstelling van  de Pers 1936.  
De Vaticaanse Staat geeft Don  
Bosco-postzegels uit: (25 ct. groen,  
80 ct. bruin), en draagt op deze  
wijze het portret van den  
jeugdheilige de hele wereld over.  

Zo eerden  
Staat en Kerk onzen  
H. Johannes Bosco.  

 

[foto] 

Heiligverklaring van Don Bosco – Pasen 1934. De moderne katholieke 
jeugdbeweging trekt op naar de audiëntie bij Z. H. den Paus. 

 

[foto van postzegel] 

 

Er op uit! 
Gehoorzaam,  
trouw en dienstvaardig  
stond Don Bosco  
voor zijn volk,  
zijn vaderland en de leiders.  

Tegelijk echter 
grondvestte hij zijn werk op de 
Petrusrots. 
En zo vormde het langzamerhand 
één geheel met de onverwoestbare 



Opbouw van de kerk. 
Als apostel der verzoening  
van staat en kerk  
droeg hij bouwstenen aan  
tot de hereniging van zijn volk.  

De Italiaanse Gezant, Graaf de Vecchi, bij de  
herdenkingplechtigheid ter ere van Don Bosco  

op het Capitool; Paasmaandag 1934.  

 

 

ALS JONGENSLEIDER  

Jongen, als je op je werkplaats of in je studeerkainer bezig bent en je hoort beneden op straat het lied 
opwellen uit een frisse jongenskeel, dan flitst er één gedachte door je heen: "er op uit!"  

Ja, werkelijk! Wat aan jeugdleven en jongensgeest vreugde in overvloed schenkt, dat is een flinke, 
mooie, vrolijke tocht!  

In de pas, door stof en straten treden.  
Op 't gelaat de zonneschijn en 't blauw des hemels –  
's Nachts spelen weer en wind om het heldere voorhoofd –  
Griezelend hurken rond een kampvuur –  
Vol krachtsinspanning over steile hellingen klauteren –  
Aan een frisse bron de slaap van het lichaam schudden: En altijd blijde wijsjes zingen –  
Al onze liederen lachen, wenen, juichen, –  
Zij spreken tot het bos en tot het ruisend water  
En tot het ree, en tot het bonte kevertje . . .  

Er zijn ook tochten, die ons niet alleen de vreugde van het ontvangen geven, maar ook de grotere 
vreugde van het geven. "Wie alleen maar ontvangt, is een bedelaar; wie geeft, is een koning" schreef 
Emil Fiedler eens. –  

Met tochten waarop wij onze broeders en zusters iets schenken, vervullen wij een zending, werken wij 
voor God, veroveren wij voor God.  

Reeds toen bij nog alleen maar de dorpsgroep leidde, trok Jan erop uit: lange tochten maken. De 
schoolvrije Donderdag was wandeldag, en het heuvelland van Monferrato hun gebied. In de verte 
straalden de blauwe Alpen, schemerden de witte gletschers. In het Noorden glinsterde als een stuk 
zilverlint de Lombardische Po. Jan wist, hoe hij de wandeltocht van zijn jongens leiden moest. Kok 
spelen had hij in het café Piante te Chieri geleerd. Was het nodig kapotte schoenen te lappen en 
gescheurde broeken te verstellen, ook dat kunstje verstond de jonge aanvoerder. Hij was niet voor 
niets knecht en student tegelijk geweest! Naald en draad had hij steeds bij zich. Een leest leende hem 
de dorpsschoenmaker graag, en bij kreeg pekdraad en priem op de koop toe.  

Lievelingsrustplaats van de Boscogroep was een klein, leegstaand kapelletje midden in het veld. Dat 
was hun landgoed. Daar hielden ze waarachtig een "litteraire kring". – Soms nodigden ze de leraars 
ertoe uit. Hun groep telde toen 15–20 jongens; het getal steeg tot veertig.  

Jan wist echter ook het gemoed van de jongens ontvankelijk te maken voor het schone in de natuur; ze 
te laten aanvoelen dat al dat groenen en bloeien slechts een beeld, een gelijkenis, een sluier was, van 
de duizendmaal mooiere wereld achter deze dingen.  

 

JONG PRIESTER 

Ook als Jan Priester geworden is, en zijn eerste oratorium gesticht heeft, trekt hij met zijn jongens de 
benauwde stad uit. Vrolijk wil hij met hen zijn, frisse krachten halen uit de bronnen van de vrije, reine 
natuur; hun lichaam, ziel, geest en wil sterk maken in bos, water, aan meer en rivier, aan het zeestrand.  



Maar hij had nog een ander doel met zijn vacantietochten: ze moesten veroveringen zijn voor Christus' 
Rijk. Hij wilde recollectiedagen houden in kleine dorpen en gehuchten, en zijn jongens moesten hem 
daarbij helpen.  

De wandeltocht werd daarom zorgvuldig voorbereid. Reeds lang tevoren werd alles door de leiders 
van de groepen met Don Bosco op een leidersbijeenkomst besproken. Don Bosco vormde zijn leiders 
uit de rijen van de jongens zelf. Dikwijls waren het jonge clerici. 's Avonds bij het heen en weer 
wandelen op de speelplaats werd beraadslaagd over het doel en verwerkelijking van de komende 
zomertochten. Dan sprak Don Bosco hen over leiderskwesties en leidersplicht en over jongenszielen.  

En vandaag zaten ze aan het program van benodigdheden. Iedere kleinigheid, die daarop stond, 
verborg in zich al veel geheimvolle voorvreugde. Als het maar iets was dat op een of andere wijze kou 
bijdragen tot grotere vrolijkheid en spel, stond het erop vermeld.  

De avond tevoren konden de jongens bijna niet in slaap komen, zo spookten in hun hoofd de dolste 
geschiedenissen van laaiende kampvuren en ruisende bossen, van geesten en burchten en ridders.  

Morgen om 5 uur vertrek. "Verdikke, als ik me nu maar niet verslaap, juist morgen!"  

Als de klok in de toren z'n 5 slagen beierde, stonden ze allemaal klaar in rij en gelid. En de blijde 
jongensogen straalden den vrolijken priester tegen, die de zegen over de tocht van zijn jongens en 
zichzelf uitsprak.  

Zo trok Don Bosco met z'n jongens de wijde wereld in.  

 

IN BURCHTEN EN KASTELEN 

Herfst na herfst, meer dan tien jaren la`ng, maakte onze Heilige met zijn jongens wandeltochten; 
menigmaal waren zij drie of vier weken op stap. In zijn Biografie lezen wij:  

"Don Bosco bracht met zijn tochten door de streken van Piemont en Ligurië veel goeds te weeg. Zijn 
jongens verschafte bij op deze wijze veel plezier, en hij zocht op deze tochten naar nieuwe jongens, 
die hij meenam naar het oratorium. De eerste tochten golden zijn geboorteplaats; de laatste ging tot 
aan de zee.  

 

[getekend kaartje van Noord-Italië (de driehoek Turijn, Milaan, Genua)] 

 

Door de snelle ontwikkeling van zijn werk, de Salesiaanse Congregatie, bleef hem later geen tijd over 
om zo dagen lang met zijn jongens uit te gaan. Vanaf 1851 bleef het hoofdkamp in zijn geboortedorp 
Becchi; z'n broer Sjef gaf de grote troep, dikwijls meer dan 100 man, graag logies. Vandaaruit werden 
dan in alle windrichtingen tochten van hele en halve dagen ondernomen. Ging het eens wat ver, dan 
werd van te voren een plaats van overnachten vastgesteld, meestal bij een bevrienden pastoor of 
bijzonderen weldoener. Deze lieten op eigen kosten eten en nachtlogies klaarmaken.  

Don Bosco's tochten waren steeds vol jongensvreugde en jongensromantiek. Opstaan, verzamelen en 
vertrek werden met hoorngeschal aangekondigd. Sjonge, wat waren die bengels vlug op de been en 
opgesteld Op mars gaven trommels de pas aan.  

De groepen zongen er lustig op los, langs weiden en velden, dat de koeien er verschrikt van 
wegsprongen. En dan ging het verder: langs meren, beken en bossen. En Don Bosco vertelde intussen 
altijd weer van de burchten en kastelen, waar ze vandaag zouden voorbijtrekken. Steeds werden de 
monumenten van vervlogen, machtige tijden bezocht.  

De priester-aanvoerder schilderde hun het ontstaan, en vertelde van het steeds wisselende lot. Op de 
ruïne stond hij dan te verhalen van de feesten en tornieren, van de edelknapen, die daar tot ridders 
gevormd waren, geoefend in de ridderlijke kunsten, tot ze de ridderslag, het teken der plechtige 
opname in de ridderstand, ontvingen. 's Avonds, terwijl ze op de verspreide brokstukken van de 
ridderzaal zaten, vertelde hij hun huiveringswekkende geschiedenissen van rondtrekkende ridders en 
oude Germaanse reuzen, die vroeger hier geleefd hadden en gevallen waren.  



 

"DE BAND"  

Ook de toneelclub trok mee, in de achterhoede, met doeken, fakkels en alles wat men nodig heeft voor 
een openlucht-theater. Bijna ieder dorp kreeg een voorstelling.  

Voordat men binnentrok, stelde men zich in het gelid. Voorop ging de muziek, en onder muziek en 
zang trokken ze binnen, als kleine veroveraars. En het was tenslotte toch een veroveringstocht voor 
Christus' Rijk, want in bijna ieder dorp van de omgeving hield de jeugdleider een volksmissie van één 
dag.  

Als dan in het stille dorpje opeens de klanken van de fanfare weerklonken met heldere, frisse, 
jongenestemmen daartussen, dan kwam er in een oogwenk leven in de landelijke stilte. De mensen 
renden naar de vensters, naar de huisdeuren, kinderen liepen verwonderd naast die groep op, en 
juichten bij de klanken van de muziek, en zelfs de dikbuikige burgemeester gaapte met open wond 
deze nooit-geziene nieuwigheid aan, verwonderde zich hogelijk over de keurige tucht en discipline 
van de frisse jongens, en nog meer over den priester in hun midden en meestal nodigde bij Don Bosco 
met zijn bengels uit een verfrissing te nemen, en te blijven.  

'n Priester, die als knaap dikwijls aan deze tochten heeft deelgenomen, schrijft: "Vandaag nog, na 
zoveel jaren, blijven me die romantische tochten in het geheugen, die ons, jongens, zoveel vreugde 
bereidden, mij een heel nieuwe wereld ontsloten, en m'n jonge ziel met zoveel geestelijke schatten 
verrijkten. Van 1854 tot 1860 maakte ik de tochten mee. Don Bosco zelf had me ertoe uitgenodigd. Ik 
was met 100 andere jongens getuige, in welk een hoge roep van heiligheid Don Bosco stond. Als hij in 
een dorp kwam, werd hij als een koning ontvangen. Gewoonlijk kwamen bij de doormars de priesters 
van de omliggende dorpen hem opwachten. En dikwijls ook de dorpsnotabelen.  

De bewoners stonden aan de vensters en in de deuren, en wachtten hem vrolijk op. Ging hij voorbij, 
dan trok het volk achter hem aan. Veel boeren lieten hun werk liggen om Don Bosco te zien. De 
moeders kwamen naderbij met hun kinderen, en vroegen om de zegen voor hun kleinen.  

Het  eerste bezoek dat Don Bosco en z'n bengels brachten gold altijd den Eucharistischen Koning in de 
parochiekerk. Gewoonlijk volgde hen het volk daarbij, en de kerk was gauw met gelovigen gevuld. 
Don Bosco besteeg dan de preekstoel, en hield een toespraak. In z'n vlammende liefde tot den 
Eucharistischen Heiland spoorde bij het volk aan tot het ontvangen der heilige Sacramenten; dan werd 
door de jongens het Tantum Ergo gezongen en daarna werd de zegen gegeven met het Allerheiligste. 

Hierop gaf bij met zijn leiders gehoor aan de uitnodiging van den pastoor of van een kasteelheer, bij 
wien zij gewoonlijk aan tafel waren genodigd. Z'n jongens zaten dan in de slottuin, in een vrolijke 
kring, of in een oude ridderzaal, aan zware eiken tafels en banken, door weldoeners rijkelijk van alles 
voorzien."  

 

DE TONEELCLUB  

In de Octobermaand, waarin de tochten van Don Bosco meestal plaats vonden, kwamen al vroeg de 
schemerschaduwen over de aarde vallen. Dan zat de heilige in de kring van z'n luisterende 
jongensgroep en vertelde. Dat waren onvergetelijke uren voor de jongens. Zij zaten rondom hem – de 
flakkerende fakkels wierpen lange, onrustige schaduwen op de weide – en staarden in een tijdvergeten 
blik op naar hun verteller. En er was er bijna geen één, die zo vertellen kon. –  

Ben je wel eens in een kring geweest, waarin een priester jou, en je kameraden uit de heiliee Schrift 
vertelde – oude gebeurtenissen, waarvan je alles bijna woord voor woord uit het hoofd kent; – en tóch 
heb je naar hem geluisterd als een kind, dat al deze wonderlijke dingen voor de eerste maal hoort.  

Zó vertelde Don Bosco. Dan gingen die Boscobengels slapen in het hooi of op een bed van stro, in een 
of andere stal of schuur. Dikwijls werden ze ook verdeeld over verschillende families. De meesten 
waren ermee vereerd, jongens van Don Bosco te mogen herbergen.  

Zeer dikwijls vonden 's avonds de openluchtspelen plaats. Dan verzamelde zich het hele volk op het 
kasteelplein.  



Overdag werden een paar wagens bij elkaar geschoven, en met balken en planken overdekt. Bij het 
donker-worden had de toneelclub haar podium al kant en klaar. Opeens flakkerden dan vanuit de 
donkere diepten van de slottuin de fakkels op. Rechts en links stonden de fakkeldragers in rijen; hun 
gezichten belicht door een gloedrode schijn van de walmende fakkels. Jonge krachten: lichtdragers. 
De eersten misschien, die in nieuwe geest, vol hoop, de nacht van armoede en nood in-lichtten. Een 
moedig opgaan naar nieuw denken. Don Bosco was, met zijn jongens, zonder twijfel een lichtdrager, 
een verkondiger van de vrolijke, blijde Christengeest, die hij binnendroeg in het nieuwe jeugdrijk.  

In de gloed van de rode fakkels voerden de jongens ridderspelen en ernstige religieuse stukken op. 
Meestal waren het echter blijspelen. Het volk was immers al door de preken van Don Bosco tot heilige 
ernst gestemd.  

De Heilige wilde bewust aan het volk, en vooral aan de jeugd, laten zien dat vrolijkheid een goeden 
Christen volkomen past. Hij wilde bewijzen dat juist zijn jongens, die door hun dagelijkse H. 
Communie voor vroom en heilig golden, de vrolijksten waren.  

Was het toneelspel afgelopen, dan hield Don Bosco een kleine toespraak. Meestal sloot hij in deze 
vorm: "Ik beloof jullie. jullie familie, en heel de parochie, in de H. Mis, bijzonder te zullen gedenken.   
Mijn jongens zullen voor jullie de heilige Communie ontvangen en de Rozenkrans bidden. Ik mag U 
wel verzoeken om aan de weldaad, die U ons vandaag bewezen hebt, nog een andere toe te voegen: 
"Bidt voor mij en voor mijn jongens! U kunt ervan overtuigd zijn dat wij U en de mooie dag, die U 
ons bereid heeft, niet zullen vergeten."  

 

WIJ STRIJDEN EEN HEILIGE STRIJD  

In twee boeken over de wandeltochten vertelt Don Francesia, die veertig jaren lang aan Don Bosco's 
zijde mocht leven, en als knaap alle wandelingen meemaakte, van het geestelijk voordeel dat deze 
uitstapjes hem en zijn kameraden brachten. Hij schrijft:  

"Wij raakten zó vertrouwd met O. L. Heer, dat deze tijd beslist de gelukkigste van ons leven was. Wij 
hielpen elkaar vooruit in de deugd, en maakten dikwijls een stil bezoekje aan den Eucharistischen 
Koning. Wij probeerden de "Navolging van Christus" in practijk te brengen.  

Don Bosco bracht dikwijls de hele middag, vaak de hele dag, soms ook een deel van de nacht in de 
biechtstoel door. Dikwijls preekte hij ook meermalen per dag. Op de vertrekdag kwam niet zelden het 
hele dorp bij elkaar voor . . . de H. Communie. Wat was Don Bosco dan blij! En zijn jongens met hem. 
Ook zij hadden er immers hun deel in gehad, door hun voorbeeld en door hun zang! Jongenskoor met 
muzikale begeleiding was in die dagen nog iets nieuws en de veelvuldige (laat staan de dagelijkse) H. 
Communie was in geen enkele kring gewoon. Het kamperen van de Bosco-jongens in het dorp, bracht 
menigmaal een hele ommekeer teweeg in de parochie. Het was de eerste Katholieke Actie van de 
jeugd.  

 

LANGE TOCHTEN  

Een prachtige morgen, die jongens en priester wel nooit zullen hebben vergeten: Don Bosco met zijn 
jongens in kleine scheepjes op de rivier. Onmogelijk de vrolijke stemming te schilderen.  

De jongens zingen met hun heldere stemmen schallende, blijde liederen, door Don Bosco zelf 
gemaakt. Allen stonden van af de oever verbaasd toe te zien naar de schommelende scheepjes op de 
zilveren, rustige stroom. "Wat zijn dat voor jongens?" zal menigeen zich nieuwsgierig hebben 
afgevraagd. "Het is Don Bosco met zijn troep!"  

Een paar muzikanten hadden het vrolijke wijsje zó te pakken, en bliezen op hun trompetten het liedje 
mee. Kijkers en blazers liepen de rustig voortglijdende scheepjes na op de landweg langs de oever, en 
als priesters en zangers aan wal stapten wachtte een grote drom mensen met vreugde en begeestering 
de vrolijke schaar op.  

De laatste grote tocht voerde naar Genua. We kunnen ons het plezier van Don Bosco's jongens 
voorstellen, toen ze voor het eerst de zee zagen. Don Bosco, die er steeds op uit was zijn jongens alle 



mogelijke kleine vreugden te bereiden, kreeg toestemming een schip te bezichtigen. Zo gingen op een 
dag de jongens de kadetrappen af, en namen plaats in schommelende bootjes. Scheepje na scheepje 
stootte af van de aanlegplaats, en wiegelde een vrolijke jongenstroep naar een in de haven liggende 
kruiser. Met open mond bekeken de bengels zo'n drijvend fort. Italië stond toen met z'n oorlogsvloot 
op de tweede plaats.  

Bij het afscheid gaf Don Bosco iederen gids een goede fooi "voor een sigaar", zoals hij schertsend 
zeide.  

Hoe goed verstond Don Bosco het jongenshart! Nauwelijks was de spoorweg Alexandrië-Genua in 
gebruik genomen, of hij vroeg twee extra wagons voor z'n jongens. In Alexandrië liet bij hun de 
geheimen van een fort zien, dat in de geschiedenis van grote betekenis is geweest. Maar ook de 
jongens kenden hun geestelijken vader: en het was niet voor niets dat ze hem héél hun hart en liefde 
gaven.  

Op de terugweg, in de pleziertrein, kon men een uiting zien van het echte vertrouwen dat de jongens in 
Don Bosco hadden. Het was 's morgens vroeg. In een van de volgende stations zou de H. Mis worden 
opgedragen. Een paar jongens vroegen Don Bosco te mogen biechten. Don Bosco deed het, en de 
jongens knielden bij hem neer, om hem, al hun hartgeheimen toe te vertrouwen. Is het te verwonderen, 
dat er op deze wijze heiligen uit groeiden, jonge mensen die werkelijk vreugde voelden in Christus' 
leer, vreugde-gezanten van God? Lichtdragers van een nieuwe tijd!  

 

SLOT  

Fugel's meesterhand heeft in een prachtig stuk geschilderd, wat de Evangelist Joannes in zijn 
Apocalypsis beschrijft: de verschijning van den Zegevierenden Christus. Met verpestende adem kruipt 
over de aarde een afschuwelijke draak, onraad en venijn spuwend. Het monster van laster en zonde. 
Het vernietigt maatschappij, geslachten, beschaving. Bespuwt de trouw, de heilige liefde, het geloof in 
den énen, waarachtigen God. Uit de poel van de nacht, in vale schemering, treedt het lichtschuw naar 
boven tot de strijd tegen het Licht. Dat klare Licht straalt uit van een Vorstelijke Gestalte, geweldig, 
leidend, als een veldheer, koninklijk, hoog op het witte paard, met de machtscepter in de opgeheven 
hand: Christus.  

En zie: deze lichtomgeven Held wordt gevolgd door duizenden, in witte klederen, klaar tot de strijd 
voor een heilig Rijk.  

Drommen van strijders, die Joannes zag, trekken voorbij.  
Stormfanfaren.  
Roepsignalen – wolkenmassa's  
Witte rossen – een nooit gezongen lied klinkt juichend op uit de keel der krijgsgenoten van 

dezen Ene.  
Vlammende letters op Zijn Kleed: Christus, Koning der Koningen.  
Eindeloos trekt dit hemelleger voort: stormtroepen der Eeuwigheid.  

Wat Joannes, de lievelingsleerling gezien heeft, zag ook Don Bosco in zijn dromen. Duizenden jonge 
mensen rondom hem geschaard, door hem aangevoerd ter veroveringstrijd voor Christus in de nieuwe 
wereld: Christus' jonge lijfgarde: Gods ridders!  

In opdracht van Christus zelf, geleid door de hand der Heilige Maagd werd de jonge Bosco een heilige 
jongensleider, het ideaal voor de Katholieke Actie der jeugd; de Priester Bosco het symbool van 
modern jeugdapostolaat. Thans siert hem de roem: Heilige en Wereidapostel te zijn. Zware tijden 
maakte Don Bosco door: revolutie, oorlog, nationale opbloei van Italië. Nooit echter verloor bij het 
geloof aan de overwinningskracht van Christus' banieren, die wapperen over de geschiedenis van 2000 
jaren.  

Christus trekt ook nu nog voort door de wereld, en ziet uit naar jonge krachten, die Zijn Leiding willen 
volgen, volgen zoals de jonge Joannes Bosco. En jij . . . ?  

 

BRONNEN.  



De volgende boeken, betrouwbare bronnen, leverden de stof:  

Lemoyne: "Memorie Biografiche". Verschenen in 18 delen. Dit is de meest uitvoerige 
levensbeschrijving van Don Bosco. (Niet in de handel.)  

Lemoyne: "Leven van den H. Johannes Bosco", in Duitse uitgave. (Een uittreksel van het 
bovenstaande).  

Salotti "De H. Johannes Bosco". Kardinal Salotti heeft als Promotor Fidei Generalis in het Proces    
der Heiligverklaring de diepste blik kunnen slaan In de bronnen.  

Francesia: "De  Passegiate" ("Over de wandeltochten"). Francesia maakte als knaap alle wandelingen 
van Don Bosco mee. Italiaans. Uitverkocht.  

Veel heeft de  auteur vernomen uit de mond van medebroeders, die Don Bosco zelf gekend hebben.  

Andere schriftelijke  bronnen werden niet gebruikt.  

 

 

 


