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PieterTlon,gemeentesecretaris
van wognum (1887-1900)

ALls archíwaris van de parochíe H. Hiëronymus te
Wognum stuitte ík op de naam Petrus Tlon, die in
helgeheimkalholiehisgeworden.

PieterTonwerdgeborenop 25     -"uvsEN.__
april 1825. Hij was schoolmees-
ter te Schellinkhout van 1846
tot 1887. Hij stond bekend als
meester Slop. Op 5 december
1887 vestigt Pieter Ton zich in
Wognum aan de Kerkebuurt
83, tegenover het gemeente-
huis. Dit was een groot huis
van eerder houthandelaar A.
Zijp Czn. Na Pieter Ton liet
Klaas Winkel, wijnhandelaar,
op dezelfde plek een huis
bouwen. Later werd het de
kapperszaak van Jan Oud en

Pjeter Ton
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Piet Breg. Na zijn pensionering was hij van 1887 tot
1900 gemeentesecretaris te Wognum. Hij huwde op

12 mei 1859 met Dorothea
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gemeentebode. Hij

Mooijen, oud 41 jaar. Het
huwelijkbleefkinderloos.
Dorothea Mooijen trouwde
eerder op 24 april 1842 te
Schellinkhout met Jan Roos,
die boer was. Twee kleindoch-
ters van dit echtpaar, Doortje
Roos en Agatha Roos waren
later `thuisgehaald' bij  Pieter
Ton.

Trijntje Bos werd geboren op
25 december 1849 te Wognum.
Haar vader was (Jonge) Jan
Bos. Bos was veldwachter en

protestant, was gehuwd met de
katholieke Stijntje Commandeur. Het paar had twee
zoons, die protestant, en twee dochters, die katholiek
waren. Dochter Trijntje bleef ongehuwd. Na de dood

van haar vader in 1882 volgde zij
hem op als gemeentebode en
woonde ze in het gemeentehuis.
Volgens de overlevering heeft zij
de gemeentesecretaris Pieter Ton
`overgehaald' om katholiek te

worden. Na zijn overgang tot de
katholieke kerk praktiseerde
Pieter Ton zijn geloof uitsluitend binnen het ge-
meentehuis. Hij ging daar in het diepste geheim te
biecht en ter communie. Alleen Trijntje Bos (en de
pastoor) wisten daarvan.  Pieter Ton overleed
volkomen onverwachts op 10 januari 1900, de dag
waarop juist zijn vrouw Dorothea Mooijen werd
begraven. Trijntje Bos heeft na zijn dood een met de
hand geschreven bidprentje gemaakt. Met Pasen
1938 ging Trijntje naar het rusthuis St. Agnes in
Wognum, waar ze op 26 juni 1938 is overleden. Met
dank aan Marie Schouten, Dorpsstraat 4, Nibbix-
woud, voor foto's en bidprentjes. Zij stamt af van Jan-
tje Bos, zuster van Trijntje, gehuwd met Krijn
Schouten.
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De toenmalige deken-pastoor
J.F.G. Rutten
(1896 -1901 te Wognum)
schrijft het navolgende in het
Liber Memorialis:

Bekering en doop van Pieter
Ton Den 31sten Mei van dít

___--__
Pastoor Rutten
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apostolische bevoegdheid aan genoemde parochíe of
haar c[fgevaardigde al naar gelang de sítuatie de
benodigde en passende bevoegdheden in de naam
van God en staan wij toe dat de doop in een particu-
üere woning wordí overgedaan.
Deze beslissing moet in het doopboek worden opgeno-

der gemeente Petrus Ton, 71
jaren oud, in de Roomsche Kerk opgenomen. Op dien
datum is hij, na de geloof isbelij denis te hebben c[fgelegd
en bezworen, sub conditione gedoopt en den 14den
Juni d.aw. heeft hij zijn eerste H. Communie gedaan.
Het bij zondere van dit geval ligt hierin dat petrus Ton
in het geheim Katholiek is geworden en alle plechtighe-
den hebben plaats gehad in het raadhuis der gemeente.
Dit zou onmogelijk geweest zíjn zonder de bijzondere
hulp en medewerkíng van eene godvrezende jonge
dochter Trijntje Bos geheten, aan wie P. Ton, na God,
het verschuldigd is dat hij Katholiek werd. Hij is een
hulpbehoevend man, daar hij verlamd is in de beenen
en wordt dagelíjks door twee mannen naar het raad-
huís gedragen. Zijne vrouw en verdere omgeving zijn
hevig anti Katholiek. Vandaar dat hij in het geheim
Katholiek is geworden. Wanneer hij Paschen houdí of
uit devotie te communie gaat, geschiedí alles op het
raadhuis.
Overlijden
Den 10 Januari 1900 is Petrus Ton geheel oiwerwachts
overleden,terwijlhetlijkzijnervrouwwerduitgedra-
gen. Hij is nevens zijn vrouw te Schellinkhout begra-
ven. Ook na zíjn dood is hij geheim Katholiek gebleven;
zijn overgang tot de Katholieke Kerk is slechts aan
weinigenbekend.

Ook vond ik in het parochiearchief een Latijnse brief
betreffende de r.k. doop van Pieter Ton. De heer Ben
Leek, oud-leraar klassieke talen te Hoorn, heeft voor
mij de brief vertaald. Hieronder volgt de vertaling.
Bisdom Haarlem nr. 744

Eerwaarde Heer,
Omdat er volgens ons een aannemelijke reden tot
twijfiel is aan de geldigheid van de doop van petrus
Ton, van wie in de brief die ons gisteren ter hand werd
gesteld door uwe eerwaarde, sprake ís, kan híj door
zijn parochie of door een priester, díe híertoe door de
parochie is aangewezen, opnieuw worden gedoopt
onder voorwaarde dat er eerst, voor zover dat gezien
zijn leeftíjd mogelijk is, een geloof isbelijdenis is
c[f:gelegd. Om die af te nemen, evenals om bovenge-
noemde Ton vrij te spreken van ketteríj en van opgelo-
pen berispingen, in zoverre nodíg, en om hem te
verzoenen met de Kerk, verlenen wij op grond van onze

men.
Nadat ik hiermee de inhoud van míjn oordeel heb
uítg esproken, teken ïk,
Hac[rlem, 7 mei 1897
Uw dienaar in Christus

A.J. Callier
Vicaris-generaal van het Bisdom Haarlem

Vewolgbrief van de bisschop aan deken Rutten
Aan de eerwaarde heer J.F.G. Rutten van de parochíe
inwognum.
Tegelijkertijd verklaren wij met deze brief dat wij aan
de volgende mening vasthouden, dat bovengenoemde
heerzichvanhetopenlijkuitkomenvoorhetkatholieke
geloof en van het in acht nemen van de kerkelijke
voorschriftenverremoethouden.
A.J. Callier, Vicc[ris generaal

ln het r.k. doopboek van Wognum staat in het Latijn
CvertíLaldD.. Ik, pastoor (Rutten), heb Petrus Ton,
geboren 25 April van hetjaar l826 ín de plaats ursem,
na eerder de geloof isbelijdenís af igelegd te hebben, met
toestemming van de Vicaris-generaal, onder voor-
waarde, opníeuw gedoopt.
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