
76

Mijn levensverhaal, deel I
Jan Hand

tijd was opa Vlaming met zijn gezin verhuisd van Wad-

way naar het Oosteinde van Wognum, dicht bij de mo-

len van Dirk Commandeur, die later mijn schoonvader 

zou worden. Toen deze hoorde dat zijn buurmeisje, Ma 

Vlaming, zo jong ging trouwen zei hij een keer tegen 

moeder: ‘Noh, Ma, zou je dat wel doen? Je benne nag 

zô jong.’ Aldus het verhaal van moeder. 

Ze gingen wonen in Oosterblokker, in een arbeiders-

woning van boer Schouten waar vader ging werken. 

Tegenwoordig zou men deftig zeggen: hij werd agra-

risch medewerker. Ons gezin zou gaan bestaan uit tien 

kinderen, zes meisjes: Jans, Bets, Nel, Trien, Annie en 

Fien, en vier jongens: Jan, Nico en Piet, en een Nicolaas, 

die vroeg is overleden. Ik werd als derde van het gezin 

geboren. Van de tijd voordat ik voor het eerst naar 

school ging, kan ik me weinig herinneren.

Lagere school

In de eerste klassen kreeg ik les van een paar oude 

schooljuffen uit Hoorn. Dat waren echte feeksen en 

met straffen waren zij lang niet mals: een tik met een 

meetlat op de vingers behoorde niet zelden tot hun 

tactiek. In de klassen vier tot en met zes kwam ik on-

der leiding van de meesters Ohms en Brouwer. 

Je voelde je dan toch wel wat in waarde stijgen. 

De school had drie lokalen, dus per lokaal twee klas-

sen. Het meubilair bestond uit krappe houten banken 

met een lessenaar, met een klep voor je boeken en 

schrijfgereedschap zoals pennen, potloden, lei met een 

griffel, sponsdoosje en een inktpot voor de kroon-

tjespen. Langs de lokalen was een gang waar we onze 

klompen moesten uittrekken, netjes op een rij. Een 

prachtig gezicht was dat. Om slijtage aan de klompen 

Op zondag 10 november 2013 viert Jan Hand met 

veel genoegen zijn honderdste verjaardag. Helder 

van geest en scherp formulerend laat hij zijn gasten 

lachen maar ook stemmen zijn woorden tot naden-

ken.

Ruim tien jaar eerder vertrouwde Jan Hand zijn 

levensverhaal toe aan het papier. In dit jaarboek 

publiceren wij het eerste deel van deze memoires.

Ik schrijf 21 maart 2002. Een lentezonnetje schijnt door 

het raam van mijn werkkamer en geeft mij een licht 

gevoel. In zo’n sfeer ontstaan soms wondere gevoelens 

en die zijn vaak een aanzet tot bijzondere daden. Wat 

voor daden zouden dat voor mij kunnen zijn?

Ik ben 88 jaar oud en het lijkt mij nuttig om op deze 

leeftijd wat orde op zaken te stellen. Ik denk dan aller-

eerst een beschrijving te geven van mijn levensloop om 

zich in de toekomst mij zouden kunnen blijven herin-

neren. En al peinzend realiseer ik me dat een leven van 

88 jaar toch heel wat heeft opgeleverd. Daarom maar 

spoedig gestart en beginnen bij het prille begin.

Ik ben geboren op 10 november 1913 in Oosterblok-

ker, als zoon van Klaas Hand en Maartje Vlaming. Mijn 

vader werd geboren op 30 maart 1883 op de Grote 

Zomerdijk in Wognum en mijn moeder op 20 juni 1888 

te Wadway. Zij trouwden op 31 maart 1910. Vader en 

moeder verschilden vijf jaar in leeftijd. Moeder was er 

voor die tijd vroeg bij, want ze was pas 21 jaar. In die 

Op 10 november 2013 vierde Jan Hand zijn honderdste verjaar-
dag. Hier zit het feestvarken, met zijn zussen Catharina Visje-
Hand (links) en Annie Tool-Hand (rechts) aan zijn zijde. Jan houdt 
de oorkonde vast die hij kreeg van de r.k. parochie van de H. 
Hiëronymus voor ‘zijn jarenlange toegewijde en nimmer aflatende 
inzet als kerkmusicus, koordirigent en muzikaal inspirator’. 
Foto Suzanne Zwagerman.

Piet Vlaming en Elisabeth (Betje) Bleeker, de grootouders van Jan van 
moederskant. Zij woonden aan het Oosteinde in Wognum.
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te beperken werden ze wel beslagen met leren zolen 

van oude schoenen. Dit deed vader met kopspijkertjes. 

De verwarming bestond uit grote salamanderkachels 

die met cokes werden gestookt. Dat gaf vaak heel veel 

stank (kolendamp) en stof.

De winters waren in die tijd erg lang en streng, wel 

vijftien graden of meer onder nul. De huizen werden 

verwarmd met slechts één kachel of fornuis in één 

vertrek. Je kunt je er heden haast geen voorstelling van 

maken, wat werd er een kou geleden.  

Wat deed Jan na schooltijd? 

Eerst aardappelen schillen en dan pas spelen. Nieuwe 

aardappelen (eerstelingen) werden eerst geborsteld 

met de luiwagen in een emmer water en daarna ge-

schrapt. ’s Zaterdags schoenen poetsen. Boodschappen 

doen bij slager Van ’t Hof. ‘Ik moest van moeder vragen 

of de slager de worst in hele dunne plakjes wil snijden.’ 

En dat gebeurde dan met het slagersmes in de hand. 

Zo ging dat toen, snijmachines waren er nog niet.

Vader huurde een bouwtje aan de Zuiderdracht, drie 

kilometer van huis, voor aardappelen en groenten. 

Daar moesten we vaak helpen met aardappels rooien, 

witte bonen uit de grond trekken en op rekken zetten 

om te drogen om ze later met vader te dorsen. Ook 

verbouwde vader daar suikerbieten als voer voor zijn 

twee geiten, vaders grote liefhebberij. Die geiten waren 

voor de melk, de jonge geitjes werden verkocht of op-

gegeten. Heerlijk vlees was dat!

Ik hield ook van beesten, onder andere konijnen. Als ze 

vet waren, verkochten we huis aan huis lootjes om ze te 

verloten. Een dubbeltje per lot en drie voor een kwartje !

We hadden ook een krantenwijk voor de pas opgerich-

te krant van Stumpel, geheten: Onze Courant. Dat bracht 

wat geld in het laatje en bij een bepaald aantal nieuwe 

abonnees kon je een horloge verdienen. Ik hield wel 

eens een dubbeltje achter voor het stiekem kopen van 

een doosje sigaretten (Chief Whip).

Ik herinner me nog dat moeder ’s zomers van de vis-

boer een tal (200) panharingen kocht. De haringen 

werden dan gezouten en aan wilgentakken geregen om 

in de zon te drogen, zodat je ze enige tijd kon bewaren. 

Wij vonden dat een lekkernij!

Sinterklaastijd

Ofschoon moeders portemonnee niet ruim was, zat 

er toch altijd wel wat in de klomp: een suikerbeestje, 

een kikker of een muis van gevulde chocola. Tegen de 

tijd dat het 6 december werd, kwam Sinterklaas op 

bezoek. Zijn komst werd aangekondigd met bonzen op 

de deur en een stroom van pepernoten. Dan ging de 

deur open en verscheen Sinterklaas in vol ornaat: met 

een mijter van karton, een baard van watten, een lange 

witte nachtpon, een tafelkleed als mantel en een stok 

met papieren krul als staf. Dat boezemde mij als dreu-

mes veel ontzag in en je beloofde vanzelfsprekend goed 

op te passen. Na wat pepernoten gestrooid te hebben 

vertrok de Sint en zei dat wij ‘s avonds een stoeltje 

mochten zetten en dat hij dan stiekem terug zou ko-

men om voor ieder een cadeautje te brengen met wat 

snoep. Die cadeautjes waren eenvoudig en vaak door 

familie of vrienden zelf vervaardigd. Voor de meisjes 

een ledikantje met dekentjes, een poppenwagen, een 

pop of borduurkaarten. Voor de jongens een bromtol, 

hoepel, jojo of een prentenboek.

Toen ik groter werd, kreeg ik een toverlantaarn met 

glaasjes waarin een sprookje werd afgebeeld. We gaven 

daarmee in de achterkamer bioscoopvoorstellingen 

voor broers, zusjes en buurkinderen. Ook kreeg ik eens 

een stoommachine waar ik veel plezier mee beleefde. 

Je moest de ketel met water vullen en met een spiritus-

vlammetje daaronder aan de kook brengen, hij begon 

ook tot de attracties. Dat bestond uit een doos met de 

opening afgedekt met transparant papier en een open 

achterkant waar je dan voor een kaarsje schaduwen 

daar moest je dan het verhaal bij vertellen.

Ik vergat nog te vertellen dat op mijn latere leeftijd 

Sinterklaas de dochter bleek te zijn van de boer naast 

ons, waar vader werkte.

Kattenkwaad

Natuurlijk haalde ook ik kattenkwaad uit. Ik heb nog 

eens een nest met jonge koolduiven uitgehaald en ze 

op laten groeien in een loophok, prachtig vond ik dat. 

Zo heb ik ook eens in een oude wilgenboom een uilen-

nest aangetroffen met jonkies. Na schooltijd klommen 

we in de bomen van de boerenbongerds om nesten 

van kraaien en eksters uit te halen. De eieren stopte je 

dan onder je pet. Thuis werden ze uitgeblazen en, ge-

Het gezin van Klaas Hand en Maartje Vlaming. Staand v.l.n.r.: Jansje, 
Jan en Betje. Zittend vader en moeder Hand, daarvoor: Piet, Nico, 
Catharina, Annie en Nel.
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klutst met suiker, opgegeten, van de doppen reeg je een 

lange ketting. 

We hielden ook wel eens een wedstrijd wie het verst 

over de sloot kon plassen. Foei, jongens!

Langs de spoorlijn van Hoorn naar Enkhuizen lag een 

brede spoorsloot met daarin twee schuiten. Dat prik-

kelde onze fantasie en met wat jongens vormden we 

twee vijandelijke ploegen om, net als de zeehelden 

Tromp en De Ruijter, elkaar te bevechten.  

Op dezelfde sloot werden in de winter schaatswed-

strijden gehouden, de kinderen om een klein presentje 

en de grote mensen om vetspek dat ze dan vaak aan 

arme mensen gaven.

Om de natuurkundeles van school in praktijk te bren-

gen boog ik staafjes glas uit elektrische bolletjes om 

boven een kaarsvlammetje, dat was prachtig om te 

doen en vormde de proef op de som.

De kermis, waar wij vlakbij woonden, was een jaarlijks 

terugkerend feest. Dat begon al met de opbouw van de 

paar kramen en een zweefmolen. Wij kregen een dub-

beltje kermisgeld per dag voor een kokosbroodje en 

een spek, elk twee cent per stuk, nog een gevulde reep 

van vijf cent, dan hield je nog één cent over. Als moeder 

een goede bui had kregen we er nog wel eens een stui-

ver bij voor de zweefmolen.

De kermis intrigeerde me vaak zodanig dat ik thuis een 

kraam met wat planken en latten opbouwde. De zweef 

bootste ik na met als dak een oude paraplu en als 

schuitjes luciferdoosjes, waarin poppetjes van stof, met 

als hoofd een knikker, zaten. 

Toen ik nog heel klein was, liep er een paardentram 

tussen Hoorn en Enkhuizen. Dit kan ik me niet meer 

zelf herinneren, wel dat er op de Dorpsstraat nog 

tramrails lagen. Een auto was in die tijd een zeldzaam 

verschijnsel. 

Het gebruik van water bestond uit regenwater uit de 

‘bak’, voor het drinken en koken werd het water gezui-

zes was, is er waterleiding gekomen vanuit de waterto-

ren in Hoorn, voorlopig met slechts enkele tappunten 

in het dorp. Daar moest je dan met een paar emmers 

naar toe. Later werden de huizen aangesloten op de 

waterleiding. 

In de grote vakantie was het hier en daar bessenpluk-

ken. Kruisbessen plukken was een rotwerk vanwege de 

stekels; je handen zaten vol schrammen. Ter bescher-

ming van de armen maakte moeder pofmouwen van 

zeildoek. Zo plukte ik in Oosterblokker, Blokdijk, Wes-

terblokker en op de Zuiderdracht.

Voor zijn twee geiten huurde vader wat land voor gras 

en hooi; het hooi werd opgeborgen op de huiszolder 

onder het rieten dak. Als je nagaat dat de schoorsteen 

halverwege de zolder stond, mag het een wonder he-

ten dat er nooit brand is ontstaan.

Met Sint Maarten werd een suikerbiet uitgehold, er 

-

draadje aan bevestigd, vervolgens een kaarsje erin en 

dan zingen maar langs de huizen voor snoep of fruit, 

soms kregen we een dubbeltje.

Op paaszaterdag gingen we wijwater halen uit het wij-

watervat in de kerk voor mensen die hiertoe niet in 

staat waren. Dit leverde wat extra centjes op voor de 

spaarpot en het was tevens een daad van naastenliefde.

Op gezette tijden, en dat gebeurde nogal eens, want 

ons gezin ging tien kinderen tellen, werden we te loge-

ren gestuurd. Waarom werd niet gezegd. Maar als we 

’s morgens weer thuiskwamen lag er een ‘poppie’ in de 

wieg en lag moeder ziek in bed. 

Zo ben ik te logeren geweest bij oom Frans en tante 

Anne en bij bakker Van der Laan (ik was bevriend met 

Cor). Hier werd ik dan getrakteerd op warm brood zo 

uit de oven, heerlijk was dat!

Een Nico, het vijfde kind, werd geboren op 13 maart 

1917 maar is heel jong gestorven. Uit verhalen heb ik 

gehoord dat er nog een kindje is geweest, doch dat is 

niet geregistreerd in het familieregister. Waarschijnlijk 

is het dood geboren en ongedoopt en 

naamloos begraven. Ja, zo ging dat toen.

Familiegeschiedenis

Van moeders kant leefden grootvader 

en grootmoeder Vlaming nog. De vader 

en moeder van vader woonden op de 

Zomerdijk in Wognum. Grootmoeder, 

Jantje Zwarekant, overleed op 26 sep-

tember 1917, oud 64 jaar. Grootvader, 

Jan Hand, trok toen bij ons gezin in, in 

Oosterblokker. Hij was ziekelijk en had 

Het gezin Hand met staand v.l.n.r.: Nico, Bets, 
Piet, Jan, Jansje, Jan Vriend (de echtgenoot van 
Jansje). Zittend: moeder Hand, Fien, Annie, 
vader Hand, Catharina en Nel.
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kanker aan zijn onderlip. Hij lag in bed in het voorhuis. 

Ik kan me nog best herinneren dat ik bij hem mocht 

komen toen ik mijn eerste communie had gedaan. Vrij 

kort daarna, ik denk 1920/1921, is hij bij ons thuis over-

leden en op het kerkhof in Oosterblokker begraven.

Toen mijn grootouders Hand nog leefden gingen we wel 

eens met vader en moeder en de oudste kinderen met 

paard en bakwagen op bezoek. Dat was een feest voor 

ons, heel van Blokker naar de Zomerdijk in Wognum.

De ouders van moeder waren Pieter Vlaming en Elisa-

beth Bleeker. Zij woonden in Wadway. 

Mijn grootouders verhuisden later naar het Oosteinde 

in Wognum in een boerderijtje, dicht bij de molen, waar 

opa een bouwbedrijfje kocht. Ik ben daar veel keren op 

bezoek geweest en dat vond ik altijd heel prettig. Soms 

gingen we lopend van Blokker naar Wognum op zater-

dag en haalden dan met een oude kinderwagen wat 

voer voor vaders geiten en keerden op maandag voor 

dag en dauw weer terug om op tijd op school te zijn. 

Hoe bestaat het, zou je in deze tijd zeggen.

Toen mijn grootouders op leeftijd raakten kochten ze een 

huisje in Nibbixwoud. Daar overleed grootmoeder op 7 

april 1931, oud 69 jaren. Ik was toen op studie en ik heb 

tijdens haar ziekte in mijn vakantie ’s nachts nog bij haar ge-

waakt. Opa Vlaming heeft een aantal jaren alleen gewoond 

en ging later naar huize Bethlehem in Westerblokker. Hij 

overleed daar op 16 maart 1952 op 86-jarige leeftijd.

Misdienaar 

Ieder godsdienstig gezin leverde doorgaans een jongen 

af als misdienaar. Zo werd ik dan, acht jaar oud, door 

moeder bij pastoor Devoghel gepresenteerd. ‘Jan wil 

graag misdienaar worden, pastoor.’ Gezien mijn trouwe 

kerkbezoek bleek daar geen bezwaar tegen te zijn. Het 

werd wel hard studeren op het Latijn van de mis. Wat 

ben ik vaak gestroffeld over die moeilijke woorden. Ik 

brabbelde dan maar wat. Toch heb ik ook veel plezier 

beleefd in deze functie - ik vond misdienen heerlijk - en 

ik denk dat de pastoor wel tevreden over me was. Zo 

werd ik soms gevraagd voor diverse karweitjes: bood-

schappen doen voor de pastoorsmeid of straat wieden 

op het plein voor de kerk. In die tijd werd de kerk ge-

restaureerd en werd er ter wille van de werklieden al 

om zes uur een mis gelezen. Ik was dan de aangewezen 

misdienaar. Vaak kreeg ik dan van de pastoor een appel 

of een pruim uit eigen tuin.  

Een hoogtepunt in mijn misdienaartijd was de jaarlijkse 

sacramentsprocessie in de pastorietuin. Pastoor met 
Een foto uit 1923. Jan 

(10 jaar) als misdienaar.

Schoolfoto uit 1924. Dit is 
waarschijnlijk de zesde klas 
met links meester Brouwer. 
Jan ligt op de grond, twee-

de van links met bril.
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de monstrans onder de baldakijn, gedragen door vier 

kerkmeesters, voorafgegaan door een stoet van bruid-

jes en gevolgd door de misdienaars in rode togen met 

rode kraag, zwaaiend  met het wierookvat. Prachtig 

was dat! In de processie liepen ook pastoors en kape-

processie feestelijk bijeenkwamen in de pastorie voor 

een borreltje en een overvloedig diner. 

-

pen. Onze kledij hing in de kast van een bij-sacristie 

met daaronder zwarte pantoffels, want ja, we kwamen 

meestal op klompen. Ik heb ook diverse malen gees-

telijke gasten gediend: paters uit de missie of paters 

die een week lang probeerden met donderpreken 

(Redemptoristen waren hierom beroemd) de geloofs-

gemeenschap weer in het gareel te brengen met als 

gevolg meterslange rijen voor de biechtstoelen. 

De kerk van Oosterblokker heeft een prachtige kruis-

wegstatie in kleur. In de vastentijd was er vaak ‘Kruis-

weg’, ik moest dan met een kruis, waarop lans en door-

nenkroon bevestigd waren, voorop lopen en bij iedere 

statie pas op de plaats maken. Ik vond dat een hele eer. 

De mensen in de banken draaiden hun lichaam steeds 

in de rondte om het kruis te kunnen volgen.

Gregoriaans

Heel speciale gebeurtenissen waren begrafenissen van 

kinderen: Doortje van Wegen, vijf jaar, ongeluk onder 

bus; Joris de Boer, vijf jaar, verdronken. De gewoonte 

was dat vier misdienaars in blauwe toog en superplie 

met een witte baar het lijkje van huis naar de kerk 

droegen. Dat ik me dit nog zo goed herinner, is wel een 

teken dat het me getroffen heeft. 

Eens op een zondag moest ik met pastoor Devoghel 

de kerk rond voor de  ‘Asperges me’, ik met het wijwa-

tervat in de hand. Plotseling bleef de pastoor staan. Wat 

was er aan de hand ? 

Hij zag in de bank een jongedame zitten met vlees-

kleurige kousen aan, dat werd als zinnenprikkelend 

beschouwd! Zijn ogen schoten vuur en het was: ‘D’r uit 

jij!’ Deze dracht was in die tijd de zinnelijkheid ten top. 

Het bewuste grietje verliet beschaamd de kerk. 

Als misdienaar mocht ik elk jaar op stap met broeder 

Eduardus, die huisbezoek deed bij de katholieken om een 

gift te vragen voor De Heibloem, een stichting in Limburg 

voor verwaarloosde jongens. Het was mijn taak om de 

katholieke gezinnen aan te wijzen. Vaak werd de broeder 

binnengeroepen en soms mocht ik mee. Ik heb met broe-

dit te doen. Ik heb als beloning een boek van hem gekre-

gen, getiteld: Pieter Fardé, roman van een Minderbroeder. Het 

boek staat in mijn boekenkast boven en ik heb het als een 

van mijn eerste bindwerken ingebonden. 

Het zou te ver voeren om nog meer herinneringen op 

te halen. 

Ik had in de hogere klassen muzikale meesters die 

orgel konden spelen en het kerkkoor dirigeerden. Er 

werden in die tijd diverse kerk- en jongenskoren op-

gericht, zo ook in Oosterblokker. Ik kon zeker nogal 

goed zingen want ik moest ook lid van het jongens-

koor worden. Wij zongen vlot Gregoriaans en ook wel 

meerstemmig met het herenkoor. Ik weet nog, ik was 

toen misschien elf jaar, dat wij met het koor deelnamen 

aan een zangersdag in Het Witte Paard te Hoorn met 

als spreker de bekende Gregoriaanse pater Caecilianus 

Huijgens. Wat waren we trots. Hier is waarschijnlijk de 

grondslag gelegd voor mijn muzikale ontwikkeling die 

van mijn latere leven zo’n groot deel zou uitmaken.

Kruidenloper

Zo te zien had ik als jongen al een druk leven, maar 

daar kwam nog meer bij.

Dokter Barnhoorn, onze huisarts, zat verlegen om een 

‘kruienloper’. Aangezien de dokter door de geboortes 

en ziektes een bekende was in huize Hand, dacht hij 

dat Jan dat misschien wel zou willen. Ik was toen tien 

of elf jaar. Het gaf vier gulden in de week, zes dagen 

werken, en ’s zondags nog een pannetje koemelk bij de 

boer ophalen. Vader en moeder vonden het goed want 

het was een verlichting van de zorgen en ik was ook 

wel trots dat ik hierin wat kon bijdragen. Maar het was 

geen sinecure! De praktijk van de dokter besloeg niet 

alleen Oosterblokker maar ook Westerblokker, Zwaag, 

Bangert, Koewijzend, Noorder- en Zuiderdracht, Lage-

-

bandartikelen, potten met zalfjes en dozen met pillen. 

Dit moest gebeuren na schooltijd en iedere dag, door 

weer en wind. Het heeft me vaak verschrikkelijk veel 

moeite gekost , maar ja, daar werd niet naar gevraagd. 

Zo moest ik een keer naar de Lageweg, naar een boer-

derijtje langs de dijk van de Zuiderzee tussen Hoorn 

en Schellinkhout. Er was zo’n vreselijke storm dat ik 

het zeewater hoog tegen de dijk hoorde klotsen. Op 

de terugweg had ik voor de wind zodat ik met een 

rotgang op huis aan kon gaan. Maar o wee, ik raakte 

de macht over mijn stuur kwijt en ik kwam tegen een 

boom terecht. Zelf kwam ik er zonder kleerscheuren 

moest ik met de billen bloot. De dokter zorgde na een 

Waarschijnlijk door al dat ploeteren in regen en wind 

werd ik ziek: natte pleuris. Thuis naar bed met koorts, 

veel stoom inhaleren maar het wou niet beteren. Ik ben 

toen opgenomen in het Sint Jan te Hoorn en ben daar 

vier weken behandeld met kokend hete verbanden, dag 

en nacht. Als het niet verbeterde, zou de chirurg een 

opening maken in mijn zij om het vocht af te tappen. Ik 

was als de dood wanneer dokter Kortebos ’s morgens 

zijn rondgang maakte langs de patiënten, dus ook bij 
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Jantje Hand langskwam. Gelukkig trad er langzamerhand 

verbetering in en mocht ik ten slotte naar huis. Nog ver-

schillende jaren moest ik voor controle naar de longarts 

in Hoorn. Dat ik toen als dertienjarige op studie ging 

naar Brabant in een bosrijke omgeving heeft zeker bijge-

dragen tot mijn genezing, ofschoon tot heden ten dage 

tekens en littekens te constateren vallen.

Ik wil nog vermelden dat moeder last kreeg van chro-

nische bronchitis. Broer Piet, die na mij werd geboren, 

kreeg astmatische bronchitis en toen in 1929 zus Fien 

werd geboren, kreeg ook zij last van deze kwalen. Ze 

zijn daar alle drie aan overleden (moeder in 1935, Piet 

in 1965 en Fien in 1974).

Wernhoutsburg

Een jongetje dat zo vol ijver misdienaar en koorzanger 

was, nou, als dat geen kweekvijver was om priester te 

willen worden! Ik oefende samen met mijn vriend Jaap 

Broers, de latere missiebisschop, vaak in het mislezen. 

Wij deden dat bij hem thuis op de dars, bouwden een 

altaartje, plukten bloemen, pakten glazen kelkjes uit de 

kast, bessensap als wijn en een stukje brood als ouwel. 

Het kostuum bestond uit een witte nachtjapon met 

een touw om het middel en een sjaal als stola.

In die tijd lazen ze thuis een familieblaadje en daar 

stonden vaak missieverhalen in, onder andere over mis-

sionarissen die werkten onder de Indianen in Noord-

Amerika. Ik verslond ze, vond ze prachtig en zo rees 

bij mij het verlangen om ook missionaris te worden en 

het geloof te verkondigen aan de heidenen. Ook diende 

ik een keer in de mis bij een pater die uit een verre 

missie kwam en zag toen bij het lavabo wassen zijn 

handen, gebruind door de zon uit dat warme land. 

Het verlangen om missionaris te worden werd hier-

door gesterkt en druppelde langzamerhand naar buiten 

naar mijn ouders en de pastoor. Ook meester Brou-

wer nam er kennis van en via via wist hij wel een mis-

sieseminarie dat niet zo duur was, namelijk in Wern-

houtsburg bij de Lazaristen. Op voorhand wilde hij mij 

alvast Franse les geven want de Lazaristen waren van 

oorsprong Frans. Dat werd dus woordjes leren en tel-

len van un, deux, trois enzovoorts. Door bemiddeling 

van meester Brouwer werd ik aangemeld bij het semi-

narie en aangenomen in de voorbereidende klas omdat 

ik nog onvoldoende Frans kende. Zo kwam de tijd van 

overstap van thuis naar het seminarie. Er moest een 

uitzet komen van elk zes stuks: hemden, broeken, kou-

sen, ook voor dekens, lakens en slopen moest gezorgd 

worden. Gelukkig dat dokter Barnhoorn, mijn oude 

werkgever, daarin veel heeft bijgedragen.

Hoe dichter de datum van vertrek naderde hoe meer 

me het gevoel bekroop dat ik vader en moeder, broers 

en zusjes zou moeten verlaten en alleen zou komen te 

staan in die grote wereld. Maar roeping vraagt offers en 

houten grijze koffer met dekens en lakens et cetera 

werd met het spoor vooruit gezonden. Ik heb de koffer 

zelf bij het station in Oosterblokker afgeleverd.

Op reis 

En zo brak de 12e september 1927 aan, een reis van 

het noorden naar het zuiden van het land. Als dertien-

jarige stapte ik om half zeven op de trein in Blokker, 

een rieten koffer in de hand met een kaartje tot Breda, 

zo goed als onkundig in het reizen met de trein. Vader 

bracht me weg tot Amsterdam. Ook hij was het reizen 

per trein helemaal niet gewend. In Amsterdam was de 

eerste overstap. Hij vond de kruier een verlegen vrien-

delijke man omdat die zonder te vragen aanbood om 

voor elkaar. Vader Klaas bood hem daarom maar een 

lekkere dikke sigaar aan! Op het station Amsterdam 

moest ik op zoek gaan naar het juiste perron. Ik was er 

nog nooit geweest en waar moest ik zijn? Bij navraag 

aan deze en gene kwam ik op het goede per-

ron. In Utrecht was de volgende overstap voor 

de trein naar ’s-Hertogenbosch. Wat was dat 

een gesjouw met die zware rieten koffer! Van 

‘s-Hertogenbosch met de trein naar Breda, 

vanwaar de reis naar het einddoel per stoom-

tram moest worden gemaakt. Gelukkig zag ik 

daar een aantal jongens met koffers staan en 

tot mijn grote vreugde moesten die ook naar 

Wernhoutsburg. Zij kwamen ook van ver: 

Groningen, Friesland, dus nog verder dan ik. 

Puffend en rokend kwam de tram voorrijden 

en nam ons mee richting de Belgische grens. 

Het was intussen donker geworden (er was 

toen nog geen zomertijd). Plots stopte de tram 

en wat bleek? De locomotief was uit de rails 

gelopen, dus we konden niet verder. Maar wat Dit is de eerste of de tweede klas van het kleinseminarie, in 1928 of 1929. 
Onderste rij, tweede van links: Jan.
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nu? De koffers weer opgepakt en wij moesten lopend 

richting Zundert om te vragen aan de pastoor of die 

ons kon helpen. Die bestelde voor ons een auto en zo 

kwamen we ’s avonds om half tien in het seminarie aan. 

Het was een reis om nooit te vergeten. 

We werden opgewacht door de provisor meneer 

Dirven, die eerst voor wat brood zorgde. Ik had de 

hele dag niets gegeten. Ik voelde me als een kat in 

een vreemd pakhuis. Daarna werd ik naar de slaapzaal 

geleid waar de jonge studenten al in diepe rust lagen. 

Bij een matig lichtpuntje de koffer uitgepakt, bed op-

gemaakt en daar lag ik dan, driehonderd kilometer van 

thuis, vermoeid, en met de gedachte: hoe verder?

Om half zes ’s morgens klonk de bel en kwam de sur-

veillant binnen met de groet: Benedicamus Domino, 

wat door de jongens beantwoord werd met: Deo gra-

tias. Allen stapten het bed uit, wassen, aankleden, bed 

opmaken en toen naar de kapel voor het morgengebed. 

En zo begon mijn eerste dag op het seminarie.

Terwijl de andere studenten aan een driedaagse re-

traite begonnen met veel stilzwijgen, mochten de 

nieuwelingen kennismaken met het seminarieleven, de 

leefregels, de gebouwen en de omgeving. Ik weet me 

nog gefascineerd door de bossen en de riviertjes daar-

tussen. Dat is me altijd blijven trekken.

Na drie dagen begon voor ons de werkelijkheid: alle 

dagen studeren, en dat zeven jaar lang met alleen verlof 

naar huis met Kerstmis, Pasen en de zomervakantie. 

Wat duurde een trimester vaak lang. Ik kwam dus in de 

voorbereidende klas terecht met dertig jongens. Ik was 

trots dat ik al enige woorden Frans kon zeggen en tot 

twintig kon tellen. Wat voelde ik me gewichtig.

Een pagina uit het prospectus 
van het kleinseminarie 
Wernhoutsburg (links).

Uitleg over de uitzet die de 
jongens mee moesten nemen 
(rechts).

Alle professoren en studenten gefotografeerd bij het vijftigjarig 
bestaan van het Sint Vincentiusseminarie op 17 oktober 1932. 
Derde rij van boven, vierde van links: Jan.
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Hoofdrol

Vanaf het begin heb ik het afscheid van thuis als een 

offer gevoeld, maar toch niet zodanig dat ik er heim-

wee van kreeg. Ik denk dat de strenge opvoeding van 

-

fertje brengen. Tussen de lessen door speelden we 

op de cour en bij regen in de recreatiezaal. We liepen 

blootshoofds zelfs in de strenge winter van 1929, toen 

het overdag vijftien graden vroor. Het water in de was-

bakken op de slaapzaal werd ’s nachts gewoon ijs, dat 

moest je ’s morgens stukslaan. Toen ik in de vierde klas 

zat, werd er een douchelokaal ingericht met warm wa-

ter, een ongekende weelde. 

Op woensdagmiddag was het vrij van studie en moes-

ten we in een lange rij wandelen, drie aan drie, met een 

prof als begeleider. We gingen dan vaak de bossen in of 

bezochten een kerkgebouw, vaak ook in België. Naast 

de studie was er gelegenheid om aan zang en toneel te  

doen. Ik heb vaak aan beide meegedaan. Mede dankzij het 

zangonderricht op mijn eigen school kon ik goed meeko-

men en mijnheer Donders heeft dat onderkend en lijfde 

mij in bij zijn koor. We hebben heel veel gezongen: gregori-

aans, polyfoon, werelds, ik vond zingen heerlijk.

Toneel speelden we klassiek: Shakespeare, Griekse tra-

gedies, Vondel, missiestukken, maar ook wel een klucht-

stuk, onder andere ‘De man zonder geheugen’ met in 

de hoofdrol: Jan Hand!

Met het gregoriaans had ik niet de minste moeite 

dankzij de kennismaking daarmee op de lagere school. 

Elke week was er repetitie en op zondag een gezongen 

hoogmis. Er werd ook examen in afgenomen. Gezien 

mijn gemak voor het gregoriaanse notenschrift zocht 

ik voor het mondeling af te nemen examen een zo 

moeilijk mogelijk stuk uit in het koorboek Liber Usua-

lis. Je moest dan de noten noemen en het stuk zingen. 

Beloning was een boekwerk en een dikke punt. Hel-

der voor mijn geest staat nog dat we op Palmzondag 

mochten luisteren naar de Matthäus Passion uit een 

radio met zo’n grote hoorn. Ondanks de voor toen 

gebrekkige weergave genoten we er toch van. 

Een belangrijke gebeurtenis door het jaar was de pro-

cessie in het park op Sacramentsdag. Naast het litur-

gisch vertoon van baldakijn, kruis en lantaarns waren er 

het park als een tapijt. De bloemen plukten we van de 

overvloedige rododendrons en het zand maakten we 

van gekleurde stenen, die we klein sloegen en tot zand 

Een jaarlijks terugkerend gezellig feest was de verjaar-

dag van de overste. Naast een lekker diner, met pud-

ding, waren er die dag diverse spelletjes.

Sport

De speelplaats, de cour, met van voor tot achter twee 

rijen kastanjebomen, bestond uit drie delen: het eerste 

gedeelte was voor de voorbereidende en eerste klas, de 

middelste cour was voor klas 2 en 3 en de laatste voor 

klas 4, 5 en 6.  Als je bij de laatste aangeland was, begon je 

je al een beetje als een oudere student te voelen en ging 

je beseffen dat je op het einde van je seminariejaren af-

koerste. In de studiepauze werd er op de cour aan spellen 

gedaan. ’s Zomers kon je er cricket spelen en beugelen en 

werden er gymnastiektoestellen geplaatst zoals rekstok 
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narie. Aan de overkant van de straatweg lag een uitgebreid 

gebied waarin voetbalvelden, volleybalbanen en beugelba-

nen lagen en ook prachtige vijvers om pootje te baden, te 

zwemmen of met roeiboten te varen. Dit mag je gerust 

beschouwen als een uniek vermaak 

voor de studenten.

Er werd natuurlijk regelmatig ge-

biecht, dat gebeurde onder de 

avondstudie. Je moest dan een brief-

je inleveren en als het je beurt was, 

begaf je je naar de kapel waar de 

biechtvader naar keuze je opwacht-

te. Eenmaal per jaar was er een 

extra ordinarius voor alle studenten, 

dat was meestal een missionaris op 

vakantie en een gesprek met hem 

droeg vaak bij tot een vergroting 

van je idealisme. Tot slot was er dan 

wel eens een avond met verhalen en 

lichtbeelden over de missie.

De zondag op het seminarie bestond 

eerst uit een uur uitslapen, dan mor-

gengebed, ontbijt, recreatie, en om 

tien uur een gezongen hoogmis met 

gregoriaanse gezangen en een preek van een van de lera-

ren. Dan volgde van elf tot twaalf uur studie godsdienst en 

diner met zondagsmenu. In de middag ontspanning en ’s 

avonds een half uur bijbelstudie. 

Vakantie in Zwaagdijk-West

We hadden drie keer per jaar vakantie: Kerstmis, Pasen 

en grote vakantie. Het kerstfeest brachten we door 

op het seminarie, we mochten tweede kerstdag pas 

naar huis. De paasvakantie begon op paaszaterdag, we 

mochten vertrekken na de twee uur durende plech-

tigheden van paaszaterdag met wijding van water en 

vuur en na het zingen van de diverse profetieën. Deze 

werden gezongen door enkele studenten van de hoog-

ste klas, waaronder ook ik. Ik herinner me dat we ze 

zo vlug mogelijk afraffelden om zo snel mogelijk aan de 

reis naar huis te kunnen beginnen. Dat was een ware 

uittocht van zo’n 130 jongens, bepakt en bezakt, vlug 

in de tram of bus naar Breda en van daaruit waaierden 

we allen uit naar diverse streken in het land, noord, 

oost, zuid of west.

In de zomervakantie heb ik veel gewerkt in vaders tuin 

achter het huis in Zwaagdijk waar vader in 1930 een 

bedrijfje kocht. We hadden zo’n veertig broeiramen, 

waaronder bospeen, spinazie, radijs, meloenen, kom-

kommers voor eigen gebruik en voor de markt. Dit 

gaf heel veel werk; ik deed dat vanzelfsprekend om het 

werk van vader te verlichten.

Verder herinner ik me dat ik op de zolder een slaap-

kamer heb getimmerd. Ook heb ik een schuurtje ge-

bouwd en een straat aangelegd. Met buurman Coffeng 

heb ik ook in de huiskamer een nieuwe vloer gelegd 

want de oude begon te verzakken. Dat was een hels 

karwei.

Verder bestond de vakantie uit het bezoeken van 

vrienden, ooms en tantes en wel-

naar oom Roen en tante Geertje in 

Opmeer ging ik wel eens met het 

spoortje dat van Hoorn naar Me-

demblik reed. Je moest dan over-

stappen in Wognum op de trein 

naar Schagen.

Maar aan alles komt een eind en 

begin september ging de reis weer 

naar het zuiden, met een weemoe-

dig gevoel om het verliezen van 

je vrijheid. Maar eenmaal in het 

seminarie gekomen en geacclimati-

seerd door een driedaagse retraite 

hervond je toch weer gauw je oude 

ritme. 

Eerste priesterstudent

In de zesde klas moest je besluiten of je door wilde 

gaan naar de laatste fase van je opleiding tot priester 

en dat betekende na zeven jaren Wernhoutsburg, klein-

seminarie, nog zes jaren Panningen, grootseminarie. 

De vader van een van de studenten, Braspenning, was 

kleermaker en die kwam je toog en overjas aanmeten. 

Bij de uitrusting behoorde ook een zwarte sjerp, een 

bonnet en een zwarte hoed. Dit tenue kon je veertien 

dagen voor je vertrek naar Panningen thuis aantrek-

ken, voor korte broeken onder de toog had moeder 

van tevoren de pijpen half afgeknipt en gezoomd. Wij 

droegen ook lange zwarte kousen. De inkleding thuis 

was natuurlijk een hele gebeurtenis en zo kan ik me 

herinneren dat ik op zondag in toog de deur uit stapte 

en met moeder naar de kerk ging, wat natuurlijk veel 

bekijks trok. De pastoor vond dat ik in dat geestelijk 

kostuum vóór in het priesterkoor op een bidstoel 

moest plaatsnemen. Ik was de eerste priesterstudent 

van de jonge parochie Zwaagdijk-West.

Bij de Lazaristen was het regel dat je tijdens de hogere 

studies niet meer thuiskwam (behoudens onvoorziene 

gebeurtenissen) en dat was wel een beangstigende 

gedachte. Dus werd het afscheid nemen van vader en 

moeder, broers en zusjes, familieleden en kennissen, en 

dat viel niet mee. Maar met het ideaal voor ogen lukte 

dat. In september 1934 was het vertrek naar het groot-

seminarie in Panningen, wat zou bestaan uit twee jaar 

noviciaat (proeftijd om te zien of je geschikt was voor 

de congregatie) en daarna vier jaar hogere studie.

Jan in toog, wandelend met een buurjongen 
in Amsterdam, circa 1934.


