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JUBILEA IN 2021 
 

60 jaar priester:  Jan van Aert  10-09-1961  

Henk de Cuijper  10-09-1961 

Gerard Gommers 10-09-1961 

 

55 jaar priester:  Dré Dekkers  19-03-1966 

Gerard Verwoerd 19-03-1966 

 

35 jaar priester:  Andrzej Papuga  24-05-1986 

 

25 jaar priester:  Rafael Isharianto 27-08-1996 

 

 

    

75 jaar lid van de C.M.:  Jo de Maat   

    13-09-1946 

 

65 jaar lid van de C.M.: Tjeu van Knippenberg   

          21-09-1956 
   

 60 jaar lid van de C.M.: Ton Vocking     

           06-09-1961 
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Nederlandse Lazaristen naar verblijfplaats op 01-01-2021 
Nederland  17     (incl. Rafael Isharianto) 
Denemarken    1 Andrzej Papuga 
Ethiopië   1 Theo van Ruijven  
    ----- 
Totaal   19 
 

Gemiddelde leeftijd van de Lazaristen van het Nederlands Canoniek  
Huis op 1 jan. 2021: 
 2016: 77.87  2017: 78.32   2018: 80.51   2019: 81.29    2020 82.30  2021 81.02 
 

Gemiddelde leeftijd van de Lazaristen van NL oorsprong op 1 jan. 2021:  
 2016: 79.11  2017: 79.46 2018: 80.57 2019: 81.32    2020 83.35 2021 83.99 
 

Overledenen in 2020: 
Victor Groetelaars 1 Februari 2020  
Piet Janssen  22 Maart 2020  
Cor Willems 7 December 2020  
Jan de Potter 9 December 2020 
Alphons de Vree 9 December 2020 
 

CONFRATERS BEHOREND TOT HET NEDERLANDS CANONIEK HUIS  
OP 1 JAN. 2021: (incl. Th. van Ruijven) 
 
1926       1939 
J.J.P.DE MAAT   11-03-1926  J.F.G. PUBBEN  16-01-1939 
        A.G.M. VOCKING  04-02-1939 
1933       A.P.M. DEKKERS  25-05-1939           
W.L.M. BELLEMAKERS 06-08-1933  G.A. VERWOERD  11-11-1939 
  
        1940 
1934       H.M.J. JASPERS  10-02-1940 
M.W. DE JONG   20-05-1934        
        1941 
1935       C.P. JANSSEN  28-03-1941 
J.E.M. VAN AERT  21-01-1935  1961 
G.J. GOMMERS  30-03-1935  A.P. PAPUGA  04-04-1961 
      
1936       1967      
H.A. MAESSEN  04-07-1936  RAFAEL ISHARIANTO 25-06-1967 
        
1937 
M.P.J. v. KNIPPENBERG  13-03-1937   
H.H. DE CUIJPER  11-04-1937   
        
1938 
F.J.G. BOMERS  21-02-1938 
TH.H.M. VAN RUIJVEN 22-05-1938   
L.M. MOUËS   21-06-1938   
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AFSCHEID VAN VINCENT HERMANS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
WELKOMSTWOORD BIJ DE UITVAART DOOR FRANS BOMERS   
 

We komen hier samen voor een droef gebeuren, nl. afscheid nemen van een heel 
bijzonder mens, Vincent Hermans.  
Ik begroet met name jou, Marja, die Vincent zo intens hebt bij gestaan in zijn ziekte. Ik 
begroet jullie, de kinderen: Wiske, Sefke met Jamilla, en Jasper met Joselle;  
Ik begroet U allen hier aanwezig: de familie Hermans, de fam. Grim, buren, vrienden en 
meelevenden, hier gekomen om Vincent de laatste eer te geven. 
Ook een hartelijk welkom aan U allen, waar ook ter wereld, die via de livestream dit 
afscheid van Vincent meeviert. 
→ Welcome to everybody 
→ Chinees:  Huanying dajya.  
 
→ Meer dan een jaar geleden, toen Vincent wist dat hij ongeneeslijk ziek was  en hij zich 
moest gaan voorbereiden op het einde, de dood, is hij begonnen met na te denken over 
zijn uitvaart met afscheid. Het moest met een viering van de eucharistie zijn. En hij vroeg 
mij of ik, Frans Bomers, Pau Yi-Hang shenfu,  daarin zou willen voorgaan. 
Hij zei: "Frans, je hoeft dan niet te preken, want dat doe ikzelf.  Ik heb lezingen, liederen, 
gebeden en rituelen uitgekozen, die je mag zien als "mijn persoonlijk en geestelijk 
testament", dat ik wil achterlaten als zijnde mijn geloofsbrieven.    
 
Een paar maanden geleden vroeg ik Vincent of hij bang was voor de dood.  Hij schreef 
me terug: "Neen, Frans, bang voor de dood ben ik niet. Wel voor de weg daar naar toe. En 
waarom bang zijn? Ik heb een rijk leven gehad, waarvoor ik alleen maar dankbaar kan 
zijn. Mijn levensinstelling is altijd geweest dat het leven niet van mezelf was, maar dat ik 
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het in bruikleen gekregen heb. Dan weet je dat het ooit terug gegeven moet worden. Heel 
graag zou ik langer leven, maar als het niet zo is…., dan is dat zo!                  
In China wordt tot Mgr. Schraven gebeden voor een wonder. Dat gun ik liever aan een 
jonge moeder met kinderen die ongeneeslijk ziek is... 
Frans, deze zin uit de psalmen zingt steeds door me heen: 'Aan de hand van God loop 
ik door de dood heen'. Dáár vertrouw ik op". Vincent. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In dat vertrouwen van Vincent op God leggen we hem nu neer in Gods handen. Dat  hij 
mag terugkeren naar het licht, het eeuwig Licht van Pasen..  

 

LEZING: DE MENS ALS EEN ZANDKORREL, GESCHREVEN DOOR VINCENT 
 

Terug uit het crematorium sprak dochter Jamilla tot haar vader: 
"Het afscheid in een crematorium is zoveel mooier dan in een 
kerk. In het crematorium gaat het om de persoon zelf, maar in 
de kerk verdwijnt die".  
De wijze vader nam het woord en sprak: "Een mens is als een 
zandkorrel op het strand. De korrel schittert in de zon, huilt mee 
in de regen, wiegt mee in de wind en vliegt in een storm.  
De zandkorrel is er een uit vele miljarden.  
Op een dag kwam een metershoge golfslag en weg was de zandkorrel, verzwolgen.  
De andere zandkorrels rouwden om het verlies van hun vriend en vertelden elkaar het lief 
en leed van de zandkorrel.  
Een mens is als een andere zandkorrel aan de rand van de duinen.  
Ook deze korrel schitterde in de zon, huilde in de wind, wiegde in de wind en vloog in een 
storm.  
Maar deze zandkorrel luisterde naar de verhalen van de wind en hoorde vertellen: 'Je bent 
niet zomaar een zandkorrel, één uit vele miljarden. Je bent méér dan dat.  
Samen met miljarden andere korrels vorm je duinen.  
Je ziet het zelf niet, maar geloof me, achter de duinen wonen miljoenen mensen en jullie 
samen geven hen een veilig leven.  
Je bent er niet voor niets.  
En natuurlijk, je bestaan is niet zonder gevaar als bij stormen golfslagen je teisteren  
en je verzwolgen kunt raken.  
Weet dan, je verdwijnt niet voor goed. Ik kan het weten.  
Ergens werpt het water je weer op een strand en besta je voort'.  
De zandkorrel wist: er is hoop als mij iets overkomt. Dan durf ik los te laten en me te laten 
meevoeren met het water.  
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Deze zandkorrel kon niet vaak en lang genoeg luisteren naar de ruisende woorden van de 
wind.  
De dag brak aan, dat ook deze zandkorrel verzwolgen werd. De achterblijvende zand-
korrels waren bedroefd, maar ze vertelden elkaar de verhalen van de wind, waar de 
verdwenen zandkorrel nooit genoeg van kreeg.  
Een mens die gelijkt op de eerste zandkorrel neemt afscheid in het crematorium  
en men zal alleen het kleine verhaal over hem of haar horen.  
Een mens, gelijkend op de tweede zandkorrel, neemt afscheid in de kerk en men vertelt 
één groot verhaal.  
Dan luistert men naar de ruisende woorden van de wind.  
Het kleine verhaal zonder het grote verhaal mist zoveel lengte en breedte, hoogte en 
diepte.  
Het grote verhaal zonder het kleine verhaal hangt eenzaam in de lucht.  
Beide verhalen op elkaar betrokken, maken ieders verhaal zoveel rijker".  
Zo eindigde de wijze vader  
de uitleg aan zijn dochter Jamilla.  

 
 
OVERWEGING, GESCHREVEN DOOR VINCENT EN VOORGELEZEN DOOR MARJA  
 

Een onzichtbare hand reikte mij een boek aan en een stem 
klonk in mijn oren: 
'Mensenkind, open het boek en lees'. 
Met huiver en kloppend hart sloeg ik het open.  
Op de kaft de tekst: 'Boek van mijn leven'.  
Ik zag de tekst van het eerste hoofdstuk, geschreven in blauwe 
inkt in prachtig 'schoonschrift' duidelijk leesbaar met fraaie 
letters. 
En ik vroeg wat dit betekende. De stem klonk in mijn oren: 
'Dit is het hoofdstuk van je kinderjaren, vrolijk en blij, speels als een kind voor Gods ogen'.  
Aarzelend bladerde ik verder. Het volgende hoofdstuk geschreven met grijze inkt en 
voorovergebogen letters.  
Ik vroeg wat dit zou beduiden. 
Opnieuw hoorden mijn oren: 'Dit is het hoofdstuk van je jeugdjaren, hoe je het leven moest 
ontdekken met vallen en opstaan'.  
Nieuwsgierig en verbaasd, bladerde ik verder. 
Een hoofdstuk met zwarte inkt geschreven. Een bijna onleesbare tekst, 
de woorden schots en scheef door elkaar. 
Ik schrok en vroeg naar de zin van dit hoofdstuk.  
Mijn oren lieten mij niet in de steek: 'Dit is het hoofdstuk van de worsteling, de vloedgolven 
en draaikolken op je levenspad'. 
Aangeslagen en verward overwon ik mijn schrik om het boek te vervolgen. 
Wat zou mij verder worden geopenbaard?  
Het volgende hoofdstuk, in rode inkt, met gelijkmatig en mooi schrift. 
 Zonder te vragen klonk nu de stem:  'Dit is het hoofdstuk van je leven, waarin de liefde de 
leidraad was'.  
Het boek was niet uit.  
Voorzichtig sloeg ik de bladzijde om en verbaasd zag ik lege pagina's.  
Wat is dit? Hoezo?  
De woorden klonken: 'Dit is het hoofdstuk van je verdere leven.  
Neem je pen op en schrijf'.  
Aarzelend klonk mijn stem: 'Welke kleur zal ik kiezen'?  
'Schrijf met de kleuren van de herfst, het seizoen van je huidige leven.  
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Kijk naar de bomen van de herfst en je ziet alle kleuren van je leven terug.  
Jouw herfsttij gaat over in de winter, zwanger van hoop'.  
Ik voelde me blij en verrast met deze onthullingen.  
Eén vraag nog wilde ik stellen.  
Waarom begint in elk hoofdstuk elke zin met het eerste woord in goud?  
Het antwoord was muziek in mijn oren: (Dat eerste woord heb Ik samen met jou 
geschreven om tussen de regels te blijven schrijven, om je te behoeden voor een verkeerd 
begin.  
En weet, als de winter van je leven is ingetreden, schrijf Ik zelf het laatste hoofdstuk in 
goud en geef het een plek in mijn huis.  
Vóór het zover is, schrijf dan verder en weet, Ik hou je hand vast en schrijf elk eerste 
woord in goud' .  
 
 
HET CHINESE ONZE VADER, 
GEZONGEN DOOR FRANS BOMERS  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
JEROOM HEYNDRICKX CICM NAMENS DE VERBIEST STICHTING-LEUVEN 
 

Dag Marja en familie van Vincent, 
 

Namens de Verbiest Stichting in Leuven – het bestuur en alle collega’s – bied ik U en de 
ganse familie ons hartelijk Christelijk medeleven aan bij het overlijden van Vincent. Samen 
met U was Vincent jarenlang een goede trouwe vriend van ons allemaal, een trouwe 
collega en medebroeder van de Lazaristen en van onze Stichting in onze China Missie. 
Heel zijn leven was een getuigenis van een ware China missionaris, een voorbeeld voor 
ons allemaal. Zo waarderen ook Chinese vrienden hem aan wie we het overlijdensbericht 
doorstuurden.   
Vincent moet wellicht al als jonge man in zijn hart een roep van de Heer om missionaris te 
worden positief beantwoord hebben. En hij heeft dit trouw uitgevoerd en voleindigd. Zijn 
leven werd een merkwaardig missionaris getuigenis, een levendige verkondiging van de 
blijde boodschap door de manier waarop  hij vriendschap kon delen met iedereen, mens 
zijn met alle mensen, een blije gever in edelmoedige onberekende dienstbaarheid, moedig 



7 
 

en onbevreesd om de moeilijkste uitdagingen te aanvaarden. Zelf heeft hij zijn spiritualiteit 
uitgedrukt in twee woorden: MOED MOET. Moed heeft hij getoond tijdens zijn ziekte deze 

laatste jaren, maar allicht was dit de spiritualiteit 
die Vincent al inspireerde toen hij samen met 
Marja zijn familie uitbouwde. Maar hij heeft 
vooral ook moed getoond in zijn China 
apostolaat: de “blijde boodschap” van zijn 
optimisme dat hij vanuit zijn geloof naar China 
bracht met de bedevaarten die hij 
organiseerde. MOED MOET was de boodschap 
die hij bracht aan de Kerk in China die moeilijke 
verwarrende tijden beleefde. Het was ook de 
MOED MOET spiritualiteit die hem en Marja 
instaat stelde zijn levensproject tot voleinding te 
brengen door jarenlang, ook met medewerking 
van vrienden Lazaristen het dossier voor de 
Zaligverklaring van Mgr. Schraven en gezellen 
te voltooien. Dat Schraven-dossier van Vincent en Marja, vormt samen met zijn MOED 
MOET-Spiritualiteit het monument van Vincent! 

Er zijn veel bekende, grote priester- en zuster missionarissen geweest in China. Maar 
weinig bekende leken-China-missionarissen. Vincent was er één van die weinigen en dat 
maakt Vincent tot een unieke persoon! Zijn getuigenis was een merkwaardige en blijvende 
bouwsteen in de groei van de lokale Kerk in China. De MOED MOET spiritualiteit die hem 
toeliet zijn familie uit te bouwen en tevens zo een uitzonderlijke China missionaris te zijn, 
dat is het monument van Vincent’s leven. Hij is nu bij zijn geliefde negen Zhengding 
Lazaristen-martelaren. Marja zelf zei het nog: Nu Vincent daar is zal de hemel anders zijn 
dan tevoren. Daar twijfelen we niet aan! In ons hart en ons geheugen en bij de Christenen 
in China zal Vincent en zijn spiritualiteit blijven leven. MOED MOET, het monument van 
Vincent is een spiritualiteit die zal beklijven.  
 

Met de dichter, Anton Van Wilderode mag Vincent nu zeggen, of... wij zeggen het in zijn 
plaats   
 

“ Voltooid mijn monument! Zal duurzaam blijven  
voorbij de levenstijd van brons en koper. 
Ik sterf niet heel. Een deel van mij, het beste, 
zal aan de houdgreep van de dood ontkomen.” 

 
VIDEO  
 

Onlangs werd door Katholiekleven een video opgenomen over Mgr. Schraven en 
Gezellen. Harrie Schraven en Vincent Hermans werden geïnterviewd. 
 

Via deze link kunt u het filmpje zien: 
https://www.katholiekleven.nl/videos/geloven-hoe-zit-dat-videos/hij-was-niet-alleen-een-
held-maar-echt-een-heilige-mgr-schraven 

 
LEVENSBESCHRIJVING VINCENT HERMANS 
 

In de “Kleine Compagnie” van februari 2021 zal een levensverhaal van Vincent Hermans 
worden gepubliceerd. 
Wij bedanken schrijver Wiel Bellemakers er in deze uitgave al voor! 

https://www.katholiekleven.nl/videos/geloven-hoe-zit-dat-videos/hij-was-niet-alleen-een-held-maar-echt-een-heilige-mgr-schraven
https://www.katholiekleven.nl/videos/geloven-hoe-zit-dat-videos/hij-was-niet-alleen-een-held-maar-echt-een-heilige-mgr-schraven
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VRIENDSCHAP EN HOOP (Henrike van Riel) 
 

2020 begon voor mij zo mooi. Begin januari nam ik, samen met enkele anderen van het 
Vincent de Paul Center, deel aan een grote bijeenkomst van de vincentiaanse familie in 
Rome. Ik had van tevoren niet kunnen vermoeden dat deze stad, de mensen en de 
ontmoetingen zó’n overweldigende en onuitwisbare indruk op me zouden maken.  

Meteen al vanaf dag één ervoer ik in Rome een bijzondere geest van vriendschap en 
hoop. Op die eerste dag gingen we, samen met andere groepen gelovigen van over de 
hele wereld, op audiëntie bij paus Franciscus. Het werd een onvergetelijke ervaring. Na 
lang wachten, in een sfeer van ‘oplopende blijde verwachting’, betrad Franciscus 
eindelijk de audiëntieruimte. Ik geloof dat ik de lucht kon horen knisperen van een 
bepaalde energie toen hij zijn entree maakte. Hij nam er de tijd voor. Door een haag 
van mensen wandelde hij richting podium. Hij schudde handen. Links van hem, rechts 
van hem. Lachte, maakte grapjes. Sprak met deze of gene een paar woorden. Liet zich 
aanraken. 

 

 

Ik zelf was ondertussen boven op een stoel 
gaan staan, om over de hoofden van de 
mensen heen iets meer dan een glimp van 
hem op te kunnen vangen. Daardoor kon ik 
ook een foto maken van een breeduit 
lachende zuster, die haar armen wijd 
uitspreidt naar Franciscus, alsof ze hem 
gaat omhelzen. Hij knipoogt naar haar. 

Dit was begin 2020. 

Niet lang daarna werd de wereld getroffen 
door een vreselijke pandemie.  
Italië was een van de eerste landen die 
zwaar getroffen werden. 
Eind maart zag ik de paus op tv: helemaal 
alleen in de stromende regen op het Sint-
Pietersplein, biddend voor het einde van 
de pandemie. 

 

Deze twee beelden zijn voor mij iconisch geworden voor dit jaar: de lachende, 
handenschuddende paus te midden van de mensen, als een icoon van vriendschap, en 
de biddende paus op het verlaten Sint-Pietersplein, als een icoon van hoop. 

Henrike van Riel 
projectcoördinator Generatie17 
Vincent de Paul Center NL 
www.vincentdepaulcenter.nl 

 

GRAFISCH VERHAAL VAN DE HEILIGE JEAN-GABRIEL PERBOYRE 
  

'Kunst is de taal van de ziel'. Dat weet ik uit ervaring. Nu ik niet meer grote 
schilderprojecten zoals de Bisschop Schraven en Gezellen in de Herdenkingskapel in 
Broekhuizenvorst kan uitvoeren, maak ik grafische verhalen. Het eerste was de Bijbel (“het 
Verhaal Getekend"). Toen volgde er een over de Heilige Corona. Dit inspireerde Vincent 
Hermans mij uit te nodigen om aan de Heilige Jean-Gabriel Perbroye te denken.  
 

http://www.vincentdepaulcenter.nl/
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Dat is gelukt dankzij de geweldige medewerking van Vincent en Marja die ervoor zorgden 
dat inhoud en taal goed uit de pen zouden komen. Het resultaat ligt hier voor jullie.   
Jan Haen C.Ss.R.  

https://lazaristen.com/images/downloads/heilige-voorspreker-in-

coronatijd-jean-gabriel-perboyre.pdf 

 
FIGHT THE VIRUS 
 

Dit lied deelt informatie over het huidige Wuhan coronavirus dat zich over de wereld 
heeft verspreid en hoe we allemaal samen kunnen werken om het te bestrijden en te 
verslaan. 

https://www.youtube.com/watch?v=JYTzX9JCbDY&feature=youtu.be 
 

 
EEN DORP IN REP EN ROER door Wil Buur 
 

De verwikkelingen rond het gedwongen  
vertrek van kapelaan J. de Boer  
 
Voorjaar 1965 is er grote commotie in Akersloot. De emoties lopen 
hoog op en het komt zelfs tot een opstootje op straat. Wekenlang 
praten de mensen over bijna niets anders. Ook in de kranten is het 
gebeuren in Akersloot terugkerend nieuws. Het haalt de landelijke pers en uiteindelijk 
worden er zelfs vragen gesteld in de Tweede Kamer! Akersloot in het nieuws als nooit 
tevoren, maar op deze manier heeft niemand het gewild.  
 

Wat is er toch aan de hand in dat anders zo rustige en landelijke dorp in Noord-Holland? 
In de Groene Valck van 2015 is al een en ander te lezen over de aanloop naar dit tumult in 
het artikel over de speeltuinvereniging. Deze vereniging was namelijk aanleiding (maar in 
wezen niet de oorzaak) van dit conflict. Een conflict binnen vooral de katholieke 
gemeenschap van het dorp. (Of conflict het goede woord is, is nog maar de vraag. In feite 
was er geen sprake van twee partijen die elkaar in de haren zaten, maar een hoop gedoe 
was er zeker.) In ‘Op De Hoek’, het contactblad van de r.k. gemeenschap, lezen we op 
vrijdag 29 mei 1964 de reactie van het speeltuinbestuur op wat zij noemt de ‘openbare 
kritiek’ van het raadslid A. Krom in de raadsvergadering op het financiële beleid van het 
speeltuinbestuur. De vereniging had een extra subsidie gevraagd voor het speeltuinwerk. 
Ze had het gevoel dat ze steeds met een fooi werd afgescheept, niet in verhouding tot de 
vele activiteiten die de vereniging ontplooide. Vier pagina’s lang mochten ze hun grieven 
uiteenzetten in het blaadje van kapelaan De Boer, waarbij dhr. Krom kop-van-jut was. In 
juni reageerde diens partij, de KVP, ook in ‘Op De Hoek’, en die nam het voor het raadslid 
op. De héle raad deelde de kritiek van dhr. Krom. Daarnaast was er geen overleg met de 
man geweest die ook een veto had moeten kunnen uitspreken over publicatie. Over dat 
laatste vermeldt de redactie (de kapelaan) in een voetnoot: “Wij kennen het bestaan van 
een vetorecht niet.” Overleg, dat was een goed idee. Ook in latere fasen van de affaire is 
het opvallend hoe onhandig er gecommuniceerd wordt. Maar van een vetorecht kan 
natuurlijk geen sprake zijn. Zoiets past alleen in een autoritaire gezagsstructuur. Maar 
toch, het gezagsondermijnende jaar 1968 was nog niet aangebroken en het aanzien van 
autoriteiten was nog altijd groot. In dit opzicht is er in 50 jaar echt wel wat veranderd. De 
speeltuinvereniging verwachtte zo’n beetje de hoofdprijs van de gemeente. Misschien 
dachten ze dat ‘hun’ KVP meer voor hen op zou komen of misschien waren de 
verwachtingen wel te hoog gespannen. De gemeenteraad was de vereniging wel 
goedgezind, maar echt scheutig werd de raad niet. Het speeltuinbestuur was ondertussen 
min of meer slachtoffer van het eigen succes. Een grote bloeiende vereniging met tal van 

https://lazaristen.com/images/downloads/heilige-voorspreker-in-coronatijd-jean-gabriel-perboyre.pdf
https://lazaristen.com/images/downloads/heilige-voorspreker-in-coronatijd-jean-gabriel-perboyre.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=JYTzX9JCbDY&feature=youtu.be
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activiteiten, die ze echter met betrekkelijk weinig (en steeds dezelfde) mensen aan de 
gang moest houden. En dan was er nog die vermaledijde filmprojector. Dezelfde projector 
die de kinderen van de jaren zestig vermaakte door films over Wilhelm Tell en George 
Formby te projecteren in zaal Verduin. Was die nu wel of niet op de begroting 
verantwoord? Er was een nieuwe gekocht van het geld van het oud papierfonds, maar dat 
werd beheerd door de kapelaan. Erg duidelijk was het niet. Al met al is er niet zoveel aan 
de hand in de zomer van het jaar 1964. Een gemeenteraad en een vereniging die in de 
clinch liggen over de financiën. Kan gebeuren, gebeurt nog 
steeds. In december 1964 wordt de gemeentebegroting 
vastgesteld voor 1965 en die ziet er keurig uit. De 
speeltuinvereniging krijgt de subsidie verhoogd van ƒ 350,- 
tot ƒ 750,-. Dhr. A. J. W. Krom wijst er nog wel op hoe 
vreemd men met de financiering van het filmapparaat is 
omgesprongen. Graag meer overleg van de zijde van het 
bestuur. “Zo lijkt het meer op ‘spielerei’ dan op 
speeltuinwerk”, zegt de burgemeester. Er is ook waardering 
voor het bestuur dat hart voor de zaak heeft. Maar er moest 
nog wel met datzelfde bestuur gepraat worden en daarnaast zou de subsidie pas worden 
verstrekt als de cijfers van de volgende begroting zouden kloppen. Al deze opmerkingen 
zetten echter kwaad bloed bij de speeltuinvereniging, die dit alles uit de krant moet 
vernemen en zich opnieuw niet serieus genomen voelt. Begin januari zijn er verschillende 
reacties te lezen in het blad van de kapelaan, het onvolprezen ‘Op De Hoek’. Paul Buur 
vraagt in een keurige reactie aandacht voor het nut van de speeltuin, en A. Schoon, de 
voorzitter van de vereniging, doet zijn beklag over de opstelling van de gemeenteraad, 
maar geen onvertogen woord. En dan is daar dan ook een reactie van de geestelijk 
adviseur en bisschoppelijk commissaris, kapelaan J. de Boer, die meent nu niet langer te 
mogen zwijgen. Eigenlijk had hij niet veel zin om zijn nek uit te steken, maar op veel 
aandringen van het speeltuinbestuur geeft hij zijn mening. De opstelling van B en W zal 
ook hém wel gestoord hebben. Hij doet het in keurige duidelijke woorden, feitelijk niets op 
aan te merken. (Wie deze en andere reacties eens precies wil nalezen kan terecht op de 
mooie internetsite van het Regionaal Archief Alkmaar, waar alle nummers van ‘Op De 
Hoek’ zijn te vinden en te lezen. Kijk hiervoor op: kranten. archiefalkmaar.nl.) De Boer legt 
uit hoe het zit met de filmprojector en vraagt begrip voor de mensen van de vereniging, die 
volgens hem “heel gewone, doodeerlijke, hardwerkende mensen zijn, die niet stuk voor 
stuk met een accountantsdiploma in hun zak rondlopen (…). In plaats van deze mensen 
allerlei moeilijkheden in de weg te leggen, zou het christelijker en menselijker zijn deze 
bestuurders een handje toe te steken bij het opmaken van begroting en balans. Nu wordt 
er voor de buitenwereld (en voor de binnenwereld) de schijn gewekt, dat er maar geknoeid 
wordt en geklungeld. (…) Voorlopig moet ik het hier bij laten. Moge er aan de openbare 
kritiek een spoedig einde komen! Kapelaan De Boer”. Ach, en hierbij had het kunnen 
blijven. De vereniging had zich nog eens achter de oren kunnen krabben voor wat betreft 
de verantwoording van de centjes, de gemeente had misschien nog een handje kunnen 
toesteken … maar zo ging het niet! Op 15 januari 1965 trekt een zware delegatie, één 
raadslid, twéé wethouders en één burgemeester, naar de bisschop in Haarlem, 
Monseigneur Dodewaard, om zich daar te beklagen over kapelaan Jan de Boer. De 
artikeltjes uit ‘Op De Hoek’ gaan mee als bewijslast. De gevolgen waren niet gering, maar 
werden niet meteen zichtbaar, want de actie werd aan niemand gemeld en kreeg daardoor 
een stiekem karakter. Wel was er al contact geweest met pastoor Tesselaar. Nadat 
pastoor Van de Berg met emeritaat was gegaan, was hij nu een half jaartje in de parochie 
actief en hij wilde geen actie tegen zijn kapelaan ondernemen. Op 15 januari werd de 
bisschop bezocht, op 17 januari was er een vergadering van de KVP en hier werd toen 
niets verteld. Op 29 januari was er de ledenvergadering en ook daar werd gezwegen. Op 3 
februari had dhr. Meijne, voorzitter van de partij, er kennelijk lucht van gekregen en 
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telefoneerde met de burgemeester, die echter niets wilde zeggen. In het dorp ontplofte de 
bom toen eind maart de mededeling kwam dat kapelaan De Boer werd overgeplaatst naar 
Hilversum. Kapelaan Krijgsman ging hem vervangen. Dat een kapelaan na een aantal 
jaren van dienst, in dit geval 11 jaar, werd overgeplaatst was gebruikelijk. Maar als pater, 
d.w.z. priester bij een missieorde en daarmee geen wereldheer (reguliere priester), viel hij 
eigenlijk niet onder de competentie van de bisschop. Over de beweegredenen van de 
bisschop is niets bekend, maar duidelijk is dat de kapelaan zijn opdracht heeft 
gerespecteerd. Bij zijn aanstelling was kapelaan De Boer waarschijnlijk als een juiste 
keuze gezien naast pastoor Van de Berg. De pastoor was toch meer een man van de 
studeerkamer dan van het werk onder de parochianen. Jan de Boer was daar een prima 
aanvulling op. En nu, naast de nieuwe pastoor Tesselaar, was hij ongetwijfeld een 
waardevolle collega, met al zijn ervaring in de parochie. Het bezoek aan de bisschop was 
nu ook bekend geworden en de mensen begrepen dan ook snel wat er aan de hand was. 
De verontwaardiging was heel groot en alle gevolgen waren op dat moment nog niet goed 
te overzien. Waarom waren deze heren, raadslid Arie Krom, wethouders Jaap Zoon en 
Jaap Swart en burgemeester Jan de Sonnaville (in onze dagen hebben ze een voornaam, 
die toen nog verborgen ging achter een reeks voorletters) tot hun daad gekomen? We 
kunnen het hen niet meer vragen. Het lijkt een niet erg doordachte daad, zoveel is wel 
duidelijk. (Volgens Willem Veldt zou gemeentesecretaris Baas (“een wijs man”) hen deze 
actie hebben ontraden, maar hij werkte toen al bij een andere gemeente.) Was er sprake 
van kinnesinne, hadden ze moeite met de persoon van kapelaan De Boer, waren er 
persoonlijke conflicten? Hij was een invloedrijk man in het dorp, die veel voor elkaar wist te 
krijgen, en ook iemand die zich niet zomaar liet wegzetten of tegenspreken. De mensen, 
die hem gekend hebben, noemen hem ook integer en recht door zee. Konden ze als 
persoon niet met de kapelaan door één deur? Van de burgemeester is bekend dat hij bij 
zijn aantreden de pastoor heeft gevraagd om voor hem en zijn gezin een bank vooraan in 
de kerk te reserveren. Die wilde dat toen niet doen. Zette zoiets kwaad bloed? In ieder 
geval hebben ze de burgemeester niet vaak meer gezien in de parochiekerk. De 
burgemeester moest ook accepteren dat de kapelaan binnen de katholieke gemeenschap, 
en dat betrof het overgrote deel van het dorp, een man was met veel invloed en gezag en 
zeer actief op maatschappelijk terrein. In een krantenartikel wordt later melding gemaakt 
van iemand die op een (tumultueuze) KVP-bijeenkomst roept dat de toestanden het 
gevolg waren van een persoonlijke vete. Betrof dit de burgemeester of één van de 
gemeenteraadsleden? Stelde de burgemeester, en de anderen misschien ook, zich op als 
regent? Deze mensen van de KVP hadden voor wat de wereldlijke kant van het dorp 
betreft zo’n beetje de almacht. Van de zeven gemeenteraadsleden waren er vijf van de 
KVP. En zo konden ze misschien in wat we nu een achterkamertje noemen (en ik denk 
toen ook al) besluiten dat ze zich niet zouden laten ringeloren door die kapelaan met zijn 
kritische koor. Tenslotte hadden zij het voor het zeggen. Zou het zo ordinair en arrogant 
geweest zijn?  
Als raadslid Arie Krom op papier reageerde, deed hij dat uitgebreid, pagina’s lang. Geen 
speld tussen te krijgen. Hij maakt daarbij een integere indruk, iemand die echt het goede 
wil, maar bij heel zijn gelijk op papier dan toch een beetje de plank misslaat. Hij had de 
pech dat hij werd gezien als de kwade genius achter de kritiek richting het 
speeltuinbestuur en dat hij daar als persoon op werd aangekeken. Maar dat kon hij toch 
moeilijk op de kapelaan verhalen? Voelde hij zich tekortgedaan, omdat hij zijn reactie niet 
in ‘Op De Hoek’ mocht publiceren? Volgens anderen mocht hij wél publiceren, maar moest 
hij zijn stuk inkorten. Gezien zijn lange epistels niet zo’n gek verlangen. Maar wat moest hij 
toch bij de bisschop? Dat het voor Arie Krom persoonlijk werd, blijkt ook wel uit een 
herinnering van Ludo Tiebie, die toen ook aan de Raadhuisweg woonde. Op een avond 
werden hij en zijn ouders opgeschrikt door het geluid van een opstootje even verder 
op de straat. Voor de woning van Arie Krom had zich een groep mensen verzameld, 
opgeschoten jongeren misschien, die daar liep te tieren en te schreeuwen, als een waar 
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volksgericht! De officiële annalen heeft dit gericht nooit gehaald en er was blijkbaar 
voldoende wijsheid onder de aanwezigen om geen gekke dingen te doen. Het is bij roepen 
en schreeuwen gebleven. Wel maakt het duidelijk hoe hoog de emoties, al was de 

kapelaan toen al vertrokken, waren 
opgelopen! 
Wethouder Jaap Zoon roept zo hard 
dat hij gelijk heeft, dat je vooral denkt 
dat hij zichzelf moet overtuigen. In een 
artikel in het Vrije Volk wordt hij 
geciteerd. “Wethouder Van Zoon moet 
bij deze gelegenheid de krasse 
woorden hebben gesproken: ”Ik zou 
weer naar Haarlem gaan, al was het 
Christus zelf. Als ik gelijk heb, heb ik 
gelijk.” Bepaald niet een erg krachtig 
verweer, maar misschien wel passend 

bij de tijd waarin waarom? nog vaak beantwoord werd met daarom! Hij zou ook gezegd 
hebben (Alkmaarsche Courant, 14 april ‘65): ”Over drie weken praat men er toch niet meer 
over.” Wel een beetje hoogmoedig, die drie weken werden eerder drie jaar. Wethouder 
Jaap Swart lijkt zich bij dit alles op de achtergrond te houden, in ieder geval wordt hij bijna 
niet genoemd. Hij zegt alleen nog ergens heel nuchter, dat ze de motie van afkeuring van 
het KVP-bestuur gewoon naast zich neer hebben gelegd. Hij meldt ook, een beetje naïef, 
dat de bisschop zélf heeft beslist, “na bezoek van ons”. Alsof zij er ook niets aan konden 
doen. Misschien ook volgde hij de burgemeester, die door mensen die het politieke 
wereldje een beetje kenden, vooral gezien wordt als de aanstichter van deze faux pas. Als 
dat zo geweest is, dan was de burgemeester ook degene die er het meeste last van heeft 
gehad. Om te beginnen moest hij naar de pers en de buitenwereld en in de openbare 
gemeenteraadsvergaderingen voortdurend rekenschap afleggen. En dat ging hem niet 
goed af. Het is bijna beschamend om in de diverse krantenstukken te zien hoe hij probeert 
om er mee weg te komen (door een soort rookgordijn op te trekken) en om zo snel 
mogelijk terug te keren naar de rust die hij wenste (“een gezonde stilte”, noemde hij dat). 
In feite legt hij niet éénmaal echt rekenschap af van zijn actie. De anderen trouwens ook 
niet. Hij komt niet verder dan: “Het is onjuist dat van priesterlijke zijde in het openbaar 
ernstige kritiek wordt geuit of uitgelokt op beslissingen van openbare lichamen. Een 
priester heeft als taak het evangelie te verkondigen.” Tja…, en lees zelf maar na in ‘Op De 
Hoek’, veel ‘ernstige kritiek’ door de kapelaan geuit is daar niet te vinden. En dan nog, 
priester of niet, iedereen mag kritiek geven op een overheid (binnen de wettelijke grenzen 
natuurlijk). En bij dat alles vergat de burgemeester dan even dat hij nu feitelijk hetzelfde 
had gedaan, maar dan in omgekeerde richting. Een wereldlijk bestuurder die zich inlaat 
met een kerkelijke benoeming. De verslaggever van Het Vrije Volk (16 april 1965) besluit 
met: “ Wie in Akersloot zo hier en daar met de bevolking praat, zoals wij gisteren hebben 
gedaan, merkt overigens dat ‘de gezonde stilte’ nog niet is ingetreden.” Uit deze ironische 
opmerking blijkt al dat ze het optreden van de burgemeester en zijn aanhang niet erg 
serieus namen. In andere kranten vinden we diezelfde toon. Opvallend is dat er binnen het 
dorp genoeg stemmen zijn, die ook willen dat het stil wordt, of in ieder geval, dat er geen 
ruchtbaarheid aan wordt gegeven. Het optreden van de gemeenteraad in de vergadering, 
waarin er rekenschap moet worden afgelegd, is feitelijk treurig. Alleen dhr. N. van Duin 
houdt zijn rug recht en vraagt de betrokkenen om openlijk afstand van hun daad te nemen. 
De raad gaat niet met hem mee. En misschien konden de betrokkenen ook niet meer 
terug zonder diep door het stof te gaan. Waren de mensen in het dorp bang, was het 
moeilijk om in het openbaar op te staan en je kritisch op te stellen? Men was het in ieder 
geval in het dorp niet gewoon. De sociale controle was groot en je moest met iedereen 
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goede vrienden blijven. Liever ergens niet meer over praten dan publieke aandacht te 
trekken. 
Van alle kanten merk je dat men moeite had om hier goed mee om te gaan. In onze dagen 
hadden er koppen gerold, toen moest het rustig blijven, geen problemen veroorzaken. Ook 
in het KVP-bestuur, dat in een latere fase wel helder opereert, is er deze tendens. Het 
mag niet naar buiten bekend worden, geheimzinnigheid troef. (Hierover verderop meer.) In 
de krantencommentaren was er wel kritiek. NHD, 1 april 1965: “Het vertrek van de 
kapelaan (…) Als B. en W. inderdaad hebben gepoogd in Haarlem pressie uit te oefenen, 
kan volledig buiten discussie blijven waarom zij dit hebben gedaan. Beslissend is of zij het 
al dan niet hebben geprobeerd. Zo ja, dan is de scherpste afkeuring op haar plaats.” 
Duidelijk genoeg! Op 12 januari 1966 (al bijna een jaar later) gaat in de Alkmaarse 
Courant de column ’De Leugentafel’ over het onderwerp burgemeester vacatures. De 
schrijver stelt vast dat ook Castricum een nieuwe burgemeester nodig heeft en zegt dan 
o.a.: ”In dit verband werd de naam van Oudorps burgemeester, de heer J. H. Kok, 
genoemd, die van Akersloots eerste burger werd nog minder dan gemurmeld. Neen, de 
leugentafel wees diens promotie met algemene stemmen af op grond van het reisje naar 
de bisschop inzake de schrijvende kapelaan, die deswege tot persona non grata werd 
verklaard. Dat zijn de vrijheidslievende Castricummers niet vergeten. (…) Laatste nieuws 
van de leugentafel: De heer de Sonnaville werpt ’n lonkend oogje naar Bolsward!” Op 15 
januari staat er in de Alkmaarsche Courant een ingezonden stuk van de ‘Akersloter 
Leugentafel’. Niet bekend is wie daarachter zat. En die schrijver windt er in een verfrissend 
stuk geen doekjes om: “Geachte redactie. (…) De promotiekansen van de heer J. H. M. de 
Sonnaville worden door de habitue’s van de leugentafel op nihil geschat. Deze mening 
komt overeen met de mening van vrijwel ieder weldenkend staatsburger in Nederland. Tot 
zover dus: Hulde aan de waarheidstrouw van de leugentafel. (…) De Akersloters dulden in 
gelaten lijdzaamheid een college van B. en W. dat niet aarzelt om per eerste gelegenheid 
naar Haarlem te reizen. De Akersloters, die verdraagzame burgers van de 20ste eeuw, die 
vergevingsgezinde gemeentenaren, denken er niet aan om eerherstel van gemeentewege 
te verkrijgen voor de goede naam van een priester. Neen, redacties van dag- en 
weekbladen, schrijf toch alstublieft niet meer over die tocht naar de bisschop! De minister 
kon ook al geen waardering vinden voor dat reisje van B. en W. Dus stil toch s.v.p.! Het is 
nu toch zo heerlijk rustig in Akersloot, wij zijn het nu toch zo heerlijk eens met elkaar, het is 
toch zo fijn knus, als we allemaal ja-zeggen. Eén grote kudde, zonder belhamel! 
Vreemdeling kom naar Akersloot en geniet van het rustige ingedommelde geweten 
(pardon: dorpje) aan het Alkmaardermeer. Het is er in een woord z-a-a-a-lig. En er is er 
maar één die burgemeester is en die heet J. H. M. de Sonnaville. Und nach Canossa geht 
er nie! De Akerslootse Leugentafel”. Hier wordt een burgemeester overtuigend 
afgeserveerd. En een dorp afgerekend op zijn povere acties om de goede naam van een 
priester te beschermen! (Hier moet wel even worden vermeld dat Jan de Boer bij zijn 
vertrek had gevraagd om de zaak te laten rusten.) Het moge duidelijk zijn dat de 
burgemeester voor zichzelf bij zijn toekomstige pogingen tot promotie een grote hindernis 
had opgeworpen. Bij dit alles echter is het vooral kapelaan Jan de Boer die wordt 
geslachtofferd en onverdiend eerloos het veld moet ruimen.  
 

Kapelaan Jan de Boer  
Binnen zeer korte tijd was hij uit het dorp verdwenen, nog net niet in pek en veren, maar 
met 14 dagen was zijn alom aanwezigheid in de katholieke kring gereduceerd tot nul. Wie 
was deze man die toch 11 jaar met hart en ziel voor parochie en dorp gewerkt had? Hij is 
op 28 december 1908 geboren in Volendam als zoon van visser Kees de Boer en Aaltje 
Tuijp.  
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Als zevenjarige jongen verloor hij zijn vader en dat betekende 
armoede. De botter waarmee zijn vader viste moest worden verkocht 
en alle leden van het gezin moesten meehelpen iets te verdienen. Jan 
maakte als 9/10-jarige al viswant klaar, pelde garnalen en bezorgde de 
krant. Meteen na de lagere school moest hij als jongste maatje met een 
botter mee de zee op, en dat was een hard leven. Twee jaar later kreeg 
hij een baantje op de touwbaan in Edam. En na 7 jaar alle dagen 
lopend heen en terug volgde, toen de tijden slechter werden, ontslag. 
Hij was daarna ook nog klompenverver en flessenspoeler bij de dorpsapotheek. Pas op 
22-jarige leeftijd kreeg hij de kans om naar het seminarie te gaan, de eerste jaren bij de 

Salesianen van Don Bosco te Kortrijk in 
België. Zijn theologie deed hij bij de 
Lazaristen te Helden-Panningen, waar ze 
heden ten dage nog gevestigd zijn. Na 
een poos in het sanatorium vanwege TBC 
werd hij pas in 1942 in Haarlem tot 
priester gewijd. Hij was toen dus 34 jaar. 
Hij was daarmee één van de ruim 100 
priesters die Volendam heeft 
voortgebracht. Zijn matige gezondheid 
heeft hem zijn verdere leven veel parten 
gespeeld, maar hij heeft dit met zijn 

sterke wil en doorzettingsvermogen lang kunnen compenseren. Hierna werkte hij op 
verschillende plaatsen, onder andere in Dordrecht, Leeuwarden en Schaesberg, als 
kapelaan. De Lazaristen waren eigenlijk missiepaters, maar naar die missie zal hij, 
vanwege zijn gezondheid lijkt me, nooit gaan. Hij komt in 1954 naar Akersloot om te 
werken aan de zijde van pastoor Antoon van den Berg. Het parochieleven kan daar wel 
wat frisse energie gebruiken. De kapelaan en de pastoor werden geen grote vrienden, 
maar konden zich, ieder op zijn eigen terrein, wel goed bewegen. In de familie in 
Volendam, waar hij onder andere zijn vakantie doorbrengt, laat hij wel eens 
doorschemeren dat Van den Berg geen makkelijke ‘baas’ is en moeilijk doet als hij eens 
een dag vrij wil. In Volendam logeert hij steeds bij zijn jongste zus, Geertje de Boer, 
getrouwd met Pé Mühren, die bij velen van ons nog bekend is als stadionspeaker bij 
voetbalclub Volendam. Zijn oomzegger Kees Mühren heeft wat herinneringen (hier 
ingekort) aan zijn heeroom op papier gezet.  
 
Hoe ken ik mijn oom?  
“Mijn ouders huurden een vrij groot huis en dit huis had boven drie grote slaapkamers en 
één kleintje met in elke grote kamer een wastafel (voor die tijd een grote luxe); één 

slaapkamer was zelfs zo groot dat daarin kort na de oorlog een klas van de 
huishoudschool kookles heeft gekregen. Mijn oom vierde zijn vakantie (twee 
weken in de zomer) altijd in Volendam en kon dan slapen bij zijn jongste 
zuster, mijn moeder. Volendam was voor hem ver genoeg en dan kon hij 
elke dag een familielid of kennis bezoeken. De op één na grootste 
slaapkamer werd vrijgehouden voor Oom Jan, gedurende het jaar zat de 
deur van deze slaapkamer op slot. Alleen na zijn vakantie werden een paar 
kisten appels op de vloer uitgespreid (om rot te voorkomen allemaal een 

beetje van elkaar af) en eens in de week mocht iemand een tiental appels halen. Totdat 
het gezin te groot werd (uiteindelijk vier jongens en vier meiden) en oom Jan moest 
verkassen naar de kleinste slaapkamer. Daar kon hij wel mee instemmen, maar dan 
moest daar wel een wastafel komen, hetgeen geschiedde.  
Mijn oom Jan was een fervent puzzelaar, geen legpuzzels maar vooral grote 5 sterren 
doorlopers, het liefst zo moeilijk mogelijk, en hij vulde die altijd in met een scherp geslepen 
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potlood, en had een gum paraat voor als hij een fout maakte. Ook zette hij achter elk 
woord een klein streepje, zowel horizontaal als verticaal, en die gewoonte heb ik 
overgenomen, want ik stond vaak naast hem te kijken als hij de puzzel invulde. Dat was 
altijd in de namiddag na zijn middagslaapje en zijn brevieren. Ook moest ik meerdere 
keren in de week sigaretten voor hem halen. Dat waren vreselijk sterke Franse Gauloises 
sigaretten (zonder filter want die bestonden toen nog niet) die hij ook nog op zijn longen 
rookte. Zijn longen waren al zo slecht – hij heeft niet voor niets heel lang in een 
sanatorium gelegen vanwege TBC longen – maar hij beschouwde deze sigaretten als een 
medicijn, want zo zei hij: “Deze sigaretten zijn niet gesaust en als ik deze rook komt de 
hoest los”, waarbij hij vergat te zeggen dat dat hoesten eigenlijk kwam door het roken van 
diezelfde ‘vergif-kanker-stokken’. Ook had hij de gewoonte om elke keer op zijn horloge te 
kijken als mijn vader hem ’s avonds vroeg of hij al iets sterkers uit Schiedam lustte. Na 
bestudering van de wijzerplaat kwam hij toch elke keer weer tot de conclusie dat het nu 
wel kon. Het was dan al tien uur, maar het tempo van inschenken (dat deed hij zelf) lag 
dermate hoog dat hij toch de trapleuning stevig moest vasthouden om boven te komen. En 
dan begon het. Een door merg en been gaande hoestpartij waar 
geen eind aan scheen te komen, en als hij dan eindelijk uitgehoest 
was en de stilte was teruggekeerd in huize Mühren, kon mijn jongere 
broer in alle ernst verkondigen: “Nu is hij dood”, totdat de volgende 
hoestbui begon en hij zei: “O, gelukkig, hij leeft nog”. De volgende 
morgen kreeg oom Jan dan steevast te horen: “Steek er nog eentje 
op, dan komt de hoest goed los, wat hij dan nadrukkelijk beaamde 
en begon aan de opdracht. (…)Al met al hebben we nooit veel last 
gehad van oom Jan als hij jaarlijks bij ons kwam logeren. Akersloot 
kwam af en toe ter sprake, hij heeft veel van zijn wensen daar 
kunnen verwezenlijken, o.a. de speeltuin, en hij was trots op zijn 
kerstspelen met de kinderen. Ook kwam hij vaak bij een bepaalde 
familie waar hij zich altijd welkom voelde. Een uitspraak van oom Jan die hem ten voeten 
uit tekent: “Ik ben stapel gek op Hem, maar als ik boven kom, heb ik toch nog een appeltje 
met Hem te schillen!” Zo was denk ik ook zijn houding ten opzichte van de Kerk.” Ja, Jan 
de Boer had nog wel een appeltje met Hem daarboven te schillen, een makkelijk leven 
heeft hij zeker niet gehad. 
Het is duidelijk dat het talent om het mooi te zeggen nog aanwezig is in de familie. Uit 
deze familie komen ook enkele brieven over zijn werk in Akersloot. Jan de Boer (Jent, 
zeggen ze in Volendam) komt daaruit naar voren als iemand die de veranderingen, die er 
na het Tweede Vaticaans Concilie zullen aankomen, al voor is. Hij komt met een lijst van 
aanbevelingen (1962) aan het kerkbestuur. Onder andere vraagt hij geen land meer te 

verpachten aan mensen die het 
onderverpachten voor de winst, het 
plaatsengeld af te schaffen (niet meer 
van deze tijd), de aparte afdelingen 
voor mannen en vrouwen op te 
heffen, de diensten niet meer zo 
vroeg te houden en zo lang te laten 
duren, nieuwere kerkliederen voor het 
zangkoor te kiezen, de mondige 
parochiaan te waarderen in plaats 
van ze te zien als lastig, etc. Dit zijn 
vragen die hij veelvuldig heeft 
gehoord onder de parochianen, maar 
het is duidelijk dat hij hun mening 
deelt. Een progressief priester dus, 

zeker voor die tijd. Het brengt hem wel in aanvaring met zijn conservatieve baas, pastoor 
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Van den Berg. In een volgende, bijna intieme brief, aan zijn visitator, vraagt hij dan ook 
hulp bij het zoeken naar een andere standplaats (dat had B. en W. een reisje kunnen 
besparen…): “(…)Hij (de pastoor) is conservatief en dat ben ik nu eenmaal niet en dat zijn 
de parochianen evenmin. Ik heb gedurende de acht jaar en zeven maanden van mijn 
verblijf hier geprobeerd te verzoenen en te overbruggen, maar dat lukt natuurlijk lang niet 
altijd. Nu verwijt de pastoor mij, dat ik zijn werk doorkruis en dat heb ik echt niet verdiend. 
Ik heb hier heel hard gewerkt en mezelf in geen enkel opzicht gespaard en God heeft mijn 
werk ook wel gezegend. (…) Ik kan het gewone kapelaanswerk best doen, mits ik me 
onthoud van sommige dingen. Overigens word ik dit jaar nog 54. Het is misschien goed 
als u mij hier niet weghaalt voor Kerstmis, want in de week voor Kerstmis moet ik drie 
uitvoeringen geven van een kerstspel met 30 kinderen. Hiervoor zijn afspraken gemaakt 
en ook veel onkosten gemaakt. Hierop wordt door de verenigingen gerekend en het zou 
jammer zijn als de mensen teleurgesteld moesten worden.  Overigens laat ik dit helemaal 
aan uw oordeel over. Ik weet, dat u als beginsel hebt allereerst te zien naar de mensen en 
daarom weet ik mijn toekomst veilig in uw handen. Het afscheid van Akersloot zal me pijn 
doen, maar ik heb nu de gelegenheid me erop voor te bereiden, zuiver innerlijk natuurlijk. 
(…)” De Boer kon terugvallen op zijn orde, waar blijkbaar ook iemand was die hem volgde 
en die hij in vertrouwen kon nemen. De visitator reageert in een warme brief: “(…) Ik 
dacht, dat je vastgeroest zou 
zijn aan Akersloot. In je brief 
komt ook wel duidelijk uit, dat 
er inderdaad een heel groot 
stuk van je leven, en ’n mooi 
stuk van je leven ligt. Dit zul 
je niet zonder veel pijn af 
kunnen leggen. (…) Was ik 
bij je, nu dan zou ik je 
vragen: ben je ook nu nog 
van mening te moeten 
heengaan? ’t Is immers vaak 
zo, nadat men zich kwaad 
heeft gemaakt, dat men daarna de kwestie rustiger kan bekijken. (…) Alvorens iets te 
doen of te beslissen zou ik dus eerst je antwoord willen vragen op de verschillende 
voorstellen en vragen, Janneman, ondanks alles dus, toch ‘ne goeje sinterklaas en in elk 
geval allerbeste wensen (…)” Blijkbaar heeft De Boer toch willen proberen om door te 
gaan in Akersloot, want hij bleef. Pastoor Van den Berg ging in 1964 met emeritaat, dat zal 
ook gescheeld hebben, en niets wees erop dat Jan de Boer op Akersloot uitgekeken was. 
Hij had er zijn sporen ook wel verdiend, vooral in het verenigingsleven. Als geestelijk 
adviseur was hij overal bij betrokken en zijn krantje ‘Op De Hoek’, een gestencild contact- 
en reclameblaadje, was daarbij van grote waarde. Bijna iedereen in het dorp had een 
abonnement, voor minstens 7 cent per nummer stond er in de kop, en dat bleef niet 
beperkt tot alleen de katholieke kring. Het krantje was een beetje de smeerolie van het 
sociale gebeuren in het dorp. Wie is er geslaagd, wie is er geboren, wie hebben er de 
collectantenbeurt, wie komt er op het jongenskoor van Ben Mijnders? Laat uw voeten 
vakkundig, machinaal, pedicuren bij mej. G. Kerssens, The Magic Strings zoekt een 
zangeres, De gezonde apotheek bij Tijmes op ’t Stet, Erkende rijschool J. van Sikkelerus, 
Voor uw feesten groot of klein mevr. C.J. van Weeren-Smelt, Hervormde Gemeente heeft 
nog enkele stoelen te koop, Onze uitverkoop begint zaterdag, waar? Natuurlijk de 
Magneet, G. A. van Vliet. Bij dat alles was er de kapelaan als een spin in het web. Het 
heeft hem ook kwetsbaar gemaakt, want uiteindelijk was hij degene die bepaalde wie 
mocht publiceren. Zo is er een enkele keer een niet ondertekend ingezonden stuk, naam 
bekend bij de redactie. De onduidelijkheid hierover zal bijgedragen hebben aan de 
problemen die er ontstonden. 
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Naast zijn krantje bracht hij van alles aan de gang. De mensen in Akersloot hadden wel 
eens een zetje nodig. Hij stond aan de wieg van de speeltuinvereniging en het 
vrouwengilde, was aanjager en geestelijk adviseur bij de middenstandsvereniging, de 
gymvereniging, de toneelvereniging, Meervogels handbal, voetbal etc., etc. Voor de 
jongeren regelde hij een ontmoetingsruimte, Klimop, achter de oude kaasfabriek. Hij was 
initiatiefnemer voor de bouw van de bejaardenwoningen aan het Heer Derckplantsoen en 
bejaardentehuis Strammerzoom. De naam Strammerzoom is ook van hem afkomstig. Op 
allerlei manieren bracht hij geld bijeen voor verschillende doelen, onder andere voor 
missionaris Jan Leijen, afkomstig uit de parochie, er was een spaaractie voor het al 
genoemde verzorgingshuis Strammerzoom (“laatste week waarin u nog uw castella zegels 
kunt inleveren!”), hij zette een inzamelactie oud papier op waarvan de opbrengst ten 
goede kwam aan verschillende jeugdverenigingen. In ‘Op De Hoek’ lees je hoe hij elke 
keer weer iets bedenkt om de vaart er in te houden. Hij was een duizendpoot of iets 
bescheidener, een honderdman, zoals die uit het evangelie waar pastoor Tesselaar hem 
bij zijn afscheid mee vergeleek. Contacten waren er ook met studenten van het seminarie 
van de Lazaristen. Ze kwamen wel eens naar Akersloot en er waren er die voor ‘Op De 
Hoek’ het vervolg verhaal schreven. Een zekere Ger Reintjes deed dit onder de naam Ger 
Geintjes. Jan de Boer betaalde dan met Prisma Pocketboekjes, want geld zouden ze 
moeten afstaan in het missiehuis. De Prismaboekjes gingen bij Ger onder bed in een 
koffer en mochten door de andere studenten geleend worden. Later was er Frans Muller 
met het verhaal ‘Het lijk in de piano’. Het verhaal liep zo lang dat de schrijver op zeker 
moment niet meer wist wie er allemaal al dood waren. Eind maart 1965 komt er het bericht 
van zijn overplaatsing. Het moet voor De Boer een klap bij heldere hemel geweest zijn. Uit 
niets blijkt dat hij dit zag aankomen. Tot en met de laatste ‘Op De Hoek’ is hij volop bezig 
met al zijn activiteiten. Het kan zijn dat hij al eerder door de bisschop is aangesproken, te 
merken is dit niet. In de parochie wordt snel een afscheid georganiseerd, op 12 april in 
zaal Verduin met warme lovende woorden, twee stoelen, een tafeltje en een wandmeubel 
als afscheidscadeau. De Boer sprak voor alles zijn dank uit en dat was het dan. De 
schooljeugd zou hem nog  uitzwaaien op maandag, maar daar stak het schoolbestuur een 
stokje voor… Men was wel erg bang voor problemen in die tijd blijkbaar.  In de Sint-
Jozephparochie in Hilversum ging De Boer min of meer op de oude voet verder, actief in 
allerlei opzicht, onder andere voor het parochieblad Pelikaan Post. De typemachine was 
ook daar zijn trouwe kameraad. Hij gaf weinig uiting aan zijn gevoelens omtrent zijn 
omstreden vertrek uit Akersloot waar hij toch met hart en ziel had gewerkt. Misschien had 
het (zijn) harde leven hem wel gewapend tegen zulke tegenslagen en was ook zijn geloof 
hem tot steun. Op o.a. zijn verjaardag kwam er bezoek uit zijn Akersloter vriendenkring, 
maar terug ging hij niet meer. Rond 1970 werd Jan Bus, als jonge priester, zijn collega. Hij 
had aan De Boer een goede collega en huisgenoot. Accuraat en precies, soms rechtlijnig, 
maar eerlijk en diepgelovig. Jan de Boer kon de dingen raak, soms erg scherp zeggen. 
Een mooie eigenschap, maar je maakt er niet alleen vrienden mee. Misschien heeft hij 
hiermee in Akersloot ook op tenen gestaan. In die jaren ging zijn gezondheid steeds 
verder achteruit. Hij moest een soort leren korset dragen, hij had veel last van zijn 
luchtwegen, maar rookte desondanks stevig door. In april 1977 trof zijn collega Jan Bus 
hem aan in bed, buiten kennis. Een hersenbloeding. Hij schrijft in de Pelikaan Post: “U zag 
hem steeds minder. Hij heeft elf en een halve week in het ziekenhuis gelegen voordat hij 
op woensdag 13 juli omstreeks 17.30 uur is gestorven. Zo riep God hem naar zijn laatste 
standplaats: zijn eeuwigheid.” Jan de Boer werd 69 jaar en ligt begraven in Volendam.  
   
(Gepubliceerd in het jaarboek 'de Groene Valck' (jaargang 2020) van de historische 
vereniging oud-Akersloot) 
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OVERLEDENEN 
 

De Heer Vincent Hermans, geaffilieerd lid van de Congregatie der Missie 

Zuster Coleta van de Laar, dochter der liefde 

Mevr. Elly van Mensvoort, zus van onze confraters †Everhard, †Sjef en 

†Adam van Mensvoort  

Mevr. Mien Beurskens-Pennings, bewoonster van ons Zorgcentrum  

Vincent Depaul 

Mevr. Annie Hazenbosch-Nabben, bewoonster van ons Zorgcentrum 

Vincent Depaul 

Mevr. Tony Beeks-Verheijen, bewoonster van ons Zorgcentrum Vincent 

Depaul 
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