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Mijn levensverhaal, deel II 
Jan Hand

In het jaarboek 2014 verscheen het eerste deel van 

Mijn levensverhaal. Deze tekst werd in 2002 aan 

het papier toevertrouwd door Jan Hand uit Wog-

num. In dit jaarboek volgt het tweede en laatste 

deel van die memoires.

Jan werd geboren op 10 november 1913 in Ooster-

blokker als zoon van Jan Hand en Maartje Vlaming. 

Later verhuisde het gezin naar Zwaagdijk-West. 

Jan ging als 13-jarige op studie naar het Sint Vin-

centiusseminarie in Wernhoutsburg. Hij was de 

eerste priesterstudent in de jonge parochie Zwaag-

dijk-West. 

In 1934 vervolgde hij zijn opleiding aan het groot-

seminarie in Panningen. Bij de Lazaristen was het 

regel dat je tijdens de studie niet meer thuiskwam.

 

in Panningen, wat zou bestaan uit twee jaar noviciaat 

(proeftijd om te zien of je geschikt was voor de con-

gregatie) en daarna vier jaar hogere studie.

Nu was de hele klas deftig in toog, met ieder een bon-

net, die je moest oplichten met een elegante zwaai als 

je een van de professoren tegenkwam. 

’s Morgens om vier uur ging de bel: aankleden, toilet 

maken en dan om half vijf een uur meditatie in de ka-

pel. Daarna een H. mis, een uur studie, ontbijt, kwartier 

recreatie waarna ’s morgens drie lessen en ’s middags 

twee, avondstudie en om 21 uur naar bed. 

Het eerste jaar noviciaat hadden wij nog geen studie, 

maar wat geestelijke bezinning en verdieping. Zo moest 

je ter voorbereiding op later wel eens een preek af-

steken voor je collega-novicen onder het keurend oog 

van de novicemeester. Zo heb ik een preek gehouden 

regnum caelorum’, wat vertaald luidt: weest boetvaar-

dig want het rijk der hemelen is nabij. Ik meen dat ik er 

een goedkeuring voor kreeg.

Biertje
Wekelijks gingen de novicen naar het buitenverblijf Em-

maüs waar we recreatie hielden en het park verzorg-

den. Ik heb hier voor het eerst een biertje gedronken 

maar vond het niet lekker!

Ook maakten we wandelingen naar naburige dorpen en 

kerken. Vaak zochten we de bossen op en soms gingen 

we op eekhoornjacht. Zodra we zo’n beestje zagen in 

heen en weer zodat het niet durfde over te springen, 

het ten slotte losliet en in een geopende zak viel; arm 

beestje. Het eekhoorntje werd 

dan later ondergebracht in de 

eekhoornkooi bij het seminarie.

Als we door de dorpen wan-

delden kwamen kinderen vaak 

op ons af: ‘Pater, mag ik een 

prentje?’ 

Tijdens de recreatie kon je je 

uitleven in diverse liefhebberij-

en: lezen, biljarten, houtsnijden 

en ook boekbinden. Dit laatste 

trok mij bijzonder aan en zo 

heb ik daar mijn eerste boe-

Panningen, het Missiehuis der La-
zarieten. Deze ansicht stuurde Jan 
naar zijn broer Nico ter gelegen-
heid van diens verjaardag.

Panningen, het Groot Seminarie, 1934-1935.
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ken gebonden. En als ik nu in 2002 mijn oog laat gaan 

over mijn boekenverzameling kom ik steeds weer mijn 

eerstelingen tegen. Door de novicen werd ook toneel-

gespeeld en de Griekse Klassieken stonden dikwijls op 

het programma. Daarnaast werd er veel gezongen in 

koorverband en de zanguitvoeringen die gegeven wer-

den, waren van hoge klasse.

Afscheid
Zoals eerder vermeld, mocht je met vakanties niet naar 

huis behoudens bijzondere gebeurtenissen. Zo gebeurde 

novicemeester dat moeder ernstig ziek lag en al bediend 

was. ‘Ga maar gauw naar huis, maar als moeder aan de 

beterende hand is, dan weer direct terugkeren. En mocht 

moeder overlijden dan zien we je na de begrafenis terug.’

en werd begraven op 2 december. Toen moest ik vader 

met de kinderen alleen achterlaten. Dat was een hele 

beproeving en het begin van het proces van mijn over-

stap van het missionarisleven naar de opleiding tot het 

priesterschap in het bisdom Haarlem. 

De achterliggende gedachte was: meer voor vader 

en zijn gezin zorg te kunnen dragen en begeleiding te 

kunnen geven. Een wereldheer had daartoe veel meer 

vrijheid met gedurende de opleiding drie maal per jaar 

vakantie. Een ander punt dat zwaar bij mij woog was het 

naderen van de eeuwige geloften. Zou mij dat in 

de gegeven omstandigheden niet te zwaar vallen? 

Na veel wikken en wegen en gesprekken met de 

novicemeester heb ik ten slotte de knoop door-

gehakt en besloten met ‘deze’ opleiding te stop-

pen en me aan te melden bij het seminarie Hage-

veld, voorzien van een lovend getuigschrift van de 

novicemeester. Het waren moeilijke laatste dagen 

met het oog op mijn vertrek. Slechts enkele inti-

mi-klasgenoten heb ik erover ingelicht. 

Ik kreeg ter herinnering van Giel Thijssen een 

prachtig gedicht en een toneelstuk van Henri 

Ghéon met inscriptie: Allons prier, garçon, et 

‘Voor jou, Jan, bij je vertrek; ik bid voor je.’

En Krelis Tuip schonk me de gedichtenbundel 

Tussen tijd en eeu-

wigheid, met daarin de inscriptie:

‘Amico amicus, 

Zeg ken je het geluk, te weten dat iemand aan je denkt,

Zijn doen laat rusten en jou van d’ogenblikken schenkt

Die hij, bestemd, en vóór hij was, gemeten ontving….

En blij is dat even zijn leven zo zoet verging ?…..

Ken dan dat geluk, want eenzaam ben je nooit alleen.’

Orans orantis memento

Dit waren twee van mijn vrienden met wie ik een ze-

kere litteraire verwantschap had en op welke boeken 

ik bij dit schrijven met veel liefde terugkijk.

daarvoor ging ik met de novicemeester per bus naar 

Bervoets in Venlo om een burgerpak te kopen. Wat was 

dat moeilijk! 

Pastoor Kokkelkoren van Zwaag was ingelicht en die 

had de familie op de hoogte gebracht van mijn besluit. 

Vader was er gelaten onder, schreef de pastoor mij. 

In de vroege ochtend, na het ontbijt, trok ik mij terug 

om mijn burgerpak aan te trekken, nam afscheid van 

mijn overste, novicemeester en vrienden en toen trok 

ik de deur achter mij dicht.

Terug naar huis

In de avond betrad ik, nu als leek, het ouderlijk huis. 

Vreemd en onwennig, bewust van alles wat nog komen 

moest, maar met ongebroken ideaal.

Jansje en Bets waren intussen getrouwd. Vader had dus 

de zorg voor nog zeven kinderen, drie jongens en vier 

meisjes. Nel was het oudste meisje, dus lag het voor de 

hand dat zij de leiding van het huishouden op zich nam, 

zestien jaar oud. Zij heeft het voortreffelijk gedaan en 

zij heeft zich als een moeder voor ons gedragen. Ik 

voelde het als mijn taak haar zo goed mogelijk bij te 

staan. Ze had ook de zware zorg voor Piet en Fien, die 

vaak ernstig ziek waren vanwege astma en bronchitis. 

-

zodat ik me al gauw gedwongen voelde ook een bijdra-

ge te leveren voor het levensonderhoud. Ik ging wer-

ken in de tuin bij buurman Piet Hof voor 15 cent per 

uur. Daarnaast verzorgde ik ook de tuin van vader, ach-

Terug van studie. Wat nu te doen in 
deze crisistijd? 

Werken in de kas.
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ter ons huis, met onder meer honderd ramen platglas 

en wat bessen- en fruitbomen. Ik heb dit met plezier 

gedaan. Verder hielp ik Nel in de huishouding; draaide 

o.a. de wasmachine. Ik bouwde een schuur, legde een 

stenen straat achter het huis aan en verzorgde met 

veel liefde de voortuin met planten en bloemen.

En zo verstreek de tijd. Intussen meldde ik mij aan bij 

Hageveld. Tot mijn teleurstelling kon ik daar niet te-

recht: geen behoefte aan een kandidaat uit een kloos-

ter… 

Wat nu? Pogingen om een verdere opleiding te volgen 

in België en Frankrijk liepen uiteindelijk op niets uit.

Dirigent

Een gunstige gebeurtenis in deze malaise was mijn be-

al lid van was en waar ik graag zong. Dirigent Coffeng 

vertrok naar Westwoud en toen het Kerstmis werd 

moest er toch een dirigent voor het kerkkoor staan, 

maar wie?

‘Jan Hand, jij bent muzikaal, wil jij dat niet doen?’ Mu-

ziek was mijn leven en ik heb gezegd dat ik het wel wil-

de proberen. Het koor telde ongeveer 25 mannen en 

elke zondag zongen ze gregoriaans, met daarnaast mis-

sen en lofstukken van onder anderen Perosi, Cuijpers, 

Vrancken en ook composities van mijn voorganger, die 

hierin bekwaam was. Binnen korte tijd had ik het koor 

naar mijn hand gezet en blonk het zó uit in het grego-

riaans dat het koor op een zangersdag in het parochie-

huis te Hoogkarspel als voorbeeld werd gesteld. En de 

dirigent trots natuurlijk! 

Oorlog 

Het begin van de oorlog kan ik me nog goed herinne-

ren. Op een morgen klonken zwa-

vliegtuigen, een angstig gehoor. Ik 

lag nog in bed toen vader onder 

aan de trap riep: ‘Jan, kom er vlug 

uit want het is oorlog.’ Het leven 

veranderde op slag en de oorlog 

vormde hét gesprek van de dag.

Tijdens de mobilisatie werkte ik 

onder andere als bakkersknecht 

bij Piet Oud; alle dagen met de 

bij bakker Schoutsen op de Noor-

derdracht in Blokker.

Muzikale ontmoeting

Toen kwam de mobilisatie en 

onder de wapenen. Wat nu? Ik had 

gehoord dat er in Wognum een 

jongedame was die pianospelen 

kon en orgel speelde bij de Mariacongregatie. Ik dacht: 

‘Jan, trek de stoute schoenen maar aan.’ En ik ging op 

weg naar Wognum, Oosteinde A 2, naar Dirk Com-

mandeur, de molenaar. Hij was, naar het bleek, zelf een 

begaafd organist en pianist bij het kerkkoor van Wog-

num. Ik belde aan, en daar stond een grote, struise man, 

een beetje ernstig maar toch goedig en vriendelijk. Dat 

schiep vertrouwen en ik mocht verderkomen voor een 

nadere kennismaking. Ja, zijn dochter Duw speelde inder-

daad orgel en piano, zij haalde les bij juffrouw Wessemius 

en Evert Koning in Hoorn. Zij was op dit moment niet 

thuis want zij was huishoudster bij een alleenstaande 

weduwnaar in Wadway, Toon Nipshagen. ‘Ik zal het haar 

vertellen en dan kom je maar eens ter kennismaking.’

En zo geschiedde. Duwke wilde het wel en om haar 

kunde te presenteren speelde ze Dichter und Bauer à 

De samenwerking liep voortreffelijk. Na repetities en 

uitvoeringen ging ze vaak met me mee naar huis, waar 

krentenbrood presenteerde. Ze konden het uitstekend 

‘rooien’ met elkaar. En ik, pas van studie, dacht er hele-

maal niet aan om iets van liefde bij me binnen te laten, 

totdat mijn Haarlemse vriend Cees Schneider een keer 

met zijn vriendin tijdens de kerstdagen bij mij thuis op 

bezoek was. Die vriend was ook zeer muzikaal op het 

gebied van orgel en piano en zo zijn we op kerstmiddag 

naar de kerk gegaan: hij zat aan het orgel en Duw zong 

dat het een lieve lust was. Duwke had een prachtige 

volle stem. Zij zong in opera en operette en begeleidde 

ook op de piano bij uitvoeringen. Zij was voor Wog-

num een kostbaar bezit! Achteraf denk ik wel eens: hoe 

was het mogelijk, zo’n talent en dat ik daarmee mocht 

samenwerken. 

Die vriend was het, die mij 

later in zijn brieven op-

merkzaam maakte, dat hij 

in haar voor mij wel een 

toekomstige levenspartner 

zag. Daar moest ik nog 

lang over prakkiseren maar 

langzamerhand kwam de 

liefde toch tot bloei. Er was 

echter een ‘maar’, want 

Duw had verkering met 

een oudere vrijgezel. Ik 

was dus een inbreker. Dat 

is voor Duw een moeilij-

ke periode geweest. Ten 

slotte heeft vader Com-

mandeur de knoop maar 

doorgehakt. Hij zag ook 

Verlovingsfoto: Duw Comman-
deur en Jan Hand.
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wel in mij een betere levensgezel voor zijn dochter en 

vader Commandeur en ik konden het goed met elkaar 

vinden. Elke zondagmiddag kwam ik op bezoek bij de 

molen en kreeg van vader een dikke sigaar, merk Wel-

lington, met een groot en prachtig bandje. We brachten 

de middag door met praten over muziek en pianospe-

len. ’s Avonds nog een wandeling met Duw die daarna 

weer vertrok richting Wadway. Het was voor mij een 

-

retten te kopen, om Duw daarmee te verrassen. In de 

samen door de barre kou naar de Draafsingel in Hoorn 

om te schaatsen.

Literatuur

Hoe kwam ik aan de kennismaking met de eerder ge-

noemde Cees Schneider? 

Ik hield van literatuur en las eens een advertentie van 

een Litteraire Kunstkring in Haarlem met jonge dich-

ters en schrijvers. Cees was de leider van deze groep. 

-

den en heb mij bij de ploeg aangesloten. We gaven een 

tijdschrift uit: Spaanders genaamd, blad van de Kunst-

kring voor Katholieke jongeren, met als erevoorzitter 

Felix Timmermans, beroemd Vlaams schrijver. Het was 

echter toen oorlog en crisistijd en zo kon het blad 

-

waard.

De vriendschap met Duw bleek vaste vormen aan te 

nemen zodat vader Commandeur al eens uitkeek naar 

een vaste stek voor ons. Hij wist een huis te koop op 

het Keern en na wikken en wegen werd de koop geslo-

ten en konden we ons voorbereiden op de toekomst.

Ik was al wat aan het verdienen geraakt, had op de zol-

der thuis een boekbinderij ingericht en had het al druk 

met het inbinden van diverse tijdschriften zoals Katho-

lieke Illustratie, Beatrijs en kerk- en zangboeken.

Mijn vader had voor broer Piet een winkel laten aan-

bouwen die opgeheven werd omdat Piet steeds zieker 

werd. Ik heb toen mijn boekbinderij daarin onderge-

bracht wat voor mijn werk een plezierige werkplek 

werd. Naast het boekbinden heb ik nog in loondienst 

gewerkt in een fabriek waar generator-houtblokken 

voor de auto’s werden gemaakt. Er was geen benzine 

meer te krijgen. 

Het was hard werken daar maar het verdiende. Voor 

het kerkkoor kreeg ik tweehonderd gulden en zo kon-

den we al met al de stap naar de toekomst maken.

Naar het Keern

Zwaag groot 6 are en tien centiare, werd gesloten op 

Daar Duw en ik al wat hadden gespaard en wij nog  

de Schermer hadden wij nog een hypotheek van de 

persoonlijke borgstelling van de broers van Duw: Jaap, 

inkomsten. Ik had namelijk werk gevonden op de veiling 

in Wognum met als hoofdtaak de fustadministratie.

gewerkt met het uitreiken van stamkaarten met als 

taak het plaatsen van vingerafdrukken. Verder deed ik 

in drukwerken en verzekeringen. Ik was agent van de 

N.H. verzekeringsmaatschappij. 

Never thought

maar er viel veel van te maken, zowel voor bewoning 

als voor de boekbinderij.

Als je de voordeur, midden in het pand, binnenkwam 

stond je in een grote vierkante ruimte die dienst had 

gedaan als timmerwerkplaats. Van daaruit links de en-

tree tot de woonkamer en vervolgens de slaapkamer. 

Achter deze kamer bevond zich een loods met schuin 

dak waar we een logeerkamer inrichtten. In de overige 

ruimte van die loods heb ik mijn binderij onderge-

bracht. Ik kocht toen een respectabele snijmachine 

voor het schoon snijden van het bindwerk; ik schat 

het gewicht wel op 500 kilo! In de grote timmerwerk-

plaats hebben we door de Fa. Wit aan de voorzijde een 

keuken laten maken met een gang tussen keuken en 

woonkamer. Aan het einde van die gang een deur naar 

de overgebleven ruimte die we zouden gaan gebruiken 

als bergplaats en wasruimte. De achtergevel had een 

deur naar buiten en zo kwam je in de tuin met achterin 

tegen de slootkant aan een schuurtje met wc. Duw had 

aanvankelijk niet zo’n hoge muts op van dat huis maar 

toen het eenmaal klaar was heeft zij er heel gelukkig 

gewoond en kon er maar met moeite afscheid van ne-

en interieur zagen er dan ook sfeervol uit. Van Etten 

leverde het schilder- en behangwerk voor de somma 

Het huiskamerameublement bestond uit twee fauteuils, 

vier stoelen, groen bekleed, en een tafel voor totaal  

-

kamerameublement bestaande uit bed, twee stoeltjes, 

bewaard alsmede de nota’s voor de huishoudinrichting, 

onder andere van Blokker, Tromm, V&D en De Vries. 

Vermeldde ik dat aan de achterkant van het huis een 

tuin lag, ook aan de zijkant lag een stuk tuin waarop ik 
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aardappelen en groenten verbouwde; mijn vader zorg-

de voor het spitten.

Omdat ik aan bind- en drukwerk deed heb ik een 

emaillen bord laten maken en aan de voorgevel be-

vestigd met in grote letters: J.N. Hand Boekbinderij en 

Drukwerken. En trots dat ik op mijn huis was, daarom 

heb ik op de goot laten schilderen ‘Never thought’.

Huwelijk

Laat ik nu eerst tergkeren naar de maanden voor ons 

huwelijk. Terwijl wij volop in de voorbereidingen zaten, 

trof ons een groot verdriet: vader Commandeur, die 

zoveel voor ons geregeld had, kwam plotseling te over-

Door de duisternis en voorgeschreven verduistering van 

de Draafsingel te Hoorn en verdronk. Dat was zeer droe-

vig voor ons, de familie en ook voor de kerk waarvan hij 

48 jaar organist was. Duw heeft er erg onder geleden, ze 

was gek op haar vader, en van mij werd heel wat gevraagd 

om haar te troosten en moed in te spreken. 

Zo gingen wij met een hart vol 

rouw op onze trouwdag af. Oom 

Jan Commandeur, de burgemeester, 

gemeentehuis en deken Nieuwen-

huizen in de kerk. Het bruidspaar 

werd vervoerd in een glazen wagen 

van Piet Weeder, de vader van onze 

latere buurvrouw Gootjes-Weeder. 

Na de mis kwamen we samen in 

-

fel met soep en brood. We zijn nog 

even teruggegaan naar de molen en 

vertrokken toen naar ons nieuwe 

adres, de woning aan het Keern te 

Zwaag die in een prima staat was 

om ons te ontvangen en gelukkig 

te maken. 

Duw had door de droevige gebeurtenis van haar vader 

een moeilijke tijd, maar langzamerhand, geholpen door 

familie en vrienden, begon het toch te gloren en zag ze 

verlangend uit naar het moederschap. Dat dit aanvan-

kelijk wat uitbleef maakte haar ongerust en zij klaagde 

daarover bij vader Hand. ‘Och’, zei die, ‘’t ken nag mak-

kelijk, ’t moet z’n toid hewwe!’ En ja, hoor, in februari 

dochter waar wij veel lieve zorgen aan besteedden. 

Ik kan me het volgende nog goed voor de geest halen: 

als moeder Duw op zondag naar de vroegmis ging in 

Zwaagdijk-West, tot welke parochie wij behoorden, 

-

ken, dan het bed uit, de kleine wassen en verschonen 

en aankleden. Als moeder dan uit de kerk kwam zaten 

we peut-an in de mooie, gezellige keuken, was de thee 

het koor te dirigeren.

Koster in Wognum

-

cant; met mijn geestelijke achtergrond leek mij dat wel 

hoorde er, naast vrij wonen in de kosterswoning, ook 

een winkeltje in kantoorbenodigdheden en religieuze 

artikelen bij. De toenmalige koster bleef nog twee jaar 

het pand bewonen zodat ik dagelijks van het Keern 

Vertrek om kwart over zes, om half zeven de kerkdeur 

openen met zo’n 15 cm lange sleutel, om kwart voor ze-

ven communie uitreiken, om zeven uur de eerste mis en 

om acht uur de schoolmis. Op zekere ochtend werd mijn 

reis naar Wognum verhinderd door een Engelse bommen-

werper die ’s nachts was neergeploft op de Hoornseweg. 

Een andere keer werd ik on-

derweg gewaarschuwd: ‘Ga 

terug want er is een razzia in 

Wognum!’ Er zaten toen on-

derduikers in de kerktoren en 

in het kippenhok van deken 

Nieuwenhuizen! De Duitse 

Wehrmacht heeft hen gelukkig 

niet gevonden.

In mijn vijf/zesjarige koster-

speriode heb ik gewerkt, en 

soms wel geleden, onder de 

hoogeerwaarde dekens Nieu-

wenhuizen, Kuyper en Hosman.

zeer barre winter; er werd veel 

Ondertrouwkaart.

Huwelijksfoto, het jonge paar loopt 
naar de kerk.
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kou geleden en de brandstof was 

op de bon. Ter aanvulling werden 

bomen en telefoonpalen omgezaagd 

en bielzen tussen de spoorrails ge-

stolen. Ik heb me daar ook aan be-

zondigd. Om deze diefstal te voor-

komen moesten burgers ’s nachts 

wachtlopen langs de spoorlijn. Zo 

heb ik ook wachtgelopen langs de 

spoorlijn tussen Zwaag en Wognum 

van acht uur ’s avonds tot vier uur ’s 

morgens. Dat was geen pretje met 

meer dan 15 graden vorst, maar de 

Duitse Wehrmacht verordende dat.

Boekbinden

De woning aan het Keern werd ver-

jaar later verhuisden we naar Wog-

-

te de verhuizing dus als driejarige 

mee. Het kosterswerk was slopend, 

verdiende matig, maar met de winkel erbij waar Duw en 

ik ons volledig voor inzetten, ging het redelijk. 

ik heel plezierig heb gewerkt. De kosterswoning heb-

ben wij toen moeten verlaten en we kwamen terecht 

in een pas gebouwde gemeentewoning, Kerkstraat C 

woonde de familie Joh. Veken-Weel en links van ons de 

familie A. Kok-Appelman. 

Ondanks mijn drukke bezigheden ben ik ook nog gedu-

rende vijf jaar verslaggever geweest van het Noordhol-

lands Dagblad. Ik was vele avonden op route, kwam laat 

thuis, schreef meteen het verslag en bracht het vaak ’s 

nachts om drie uur nog naar de post. Wegens andere 

Hiëronymuskerk met kosterswinkel. Koster Jan Hand dirigeert een klein dameskoortje tijdens de Mariaver-
ering door een bruidspaar. De vrouw met hoofddoek, op de rug gezien, 
is Duw Hand-Commandeur.

drukke werkzaamheden heb ik ont-

slag moeten nemen. Ik ontving een 

zeer waarderende afscheidsbrief 

van de hoofdredacteur Jan Onstenk. 

Twee dikke plakboeken met versla-

gen heb ik aan deze periode over-

gehouden.

Ik kom nog even terug op mijn 

binderijwerkzaamheden. Ik kocht in 

en die moest bij verhuizingen steeds mee, dus ook naar 

een zaterdag een ernstig ongeluk is bespaard gebleven. 

Ik was op de zolder aan het boeken snijden met dat 

handje uit want zij wilde de afgevallen strookjes pakken, 

ik zie nóg de vingertjes voor me. Ik denk dat toen haar 

en mijn engelbewaarder ertussen zijn gekomen want 

het mes hakte niet helemaal door. Drie vingertjes wer-

den geraakt maar gelukkig niet helemaal doorgesneden. 

Zuster Niehus, die in de kerk zat, werd gewaarschuwd 

en legde een noodverband aan. Dokter Van Wesenmael 

werd ontboden, die haar direct naar het Sint Jans-gast-

huis bracht waar de pezen tijdens een lange operatie 

werden gehecht en toen verbonden. Het is onomstote-

Ria Hand voor de winkel van haar ouders.

Emaillen bord.
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opgericht. We hebben daarmee prachtige uitvoerin-

gen gegeven en zangspelen uitgevoerd, zang en toneel 

geleid door Jan Hand, het was mijn lust en mijn leven. 

Mevrouw Kwikstaart, De geleende Koekenpan etc. Duw 

begeleidde de uitvoeringen aan de piano.

Vriendschap in Wognum en behaalde daarmee ook een 

koren onder mijn hoede.

Duw en ik hebben samengewerkt met koren o.a. in De 

Goorn, Zuidermeer en Zwaag.

Obdam heb gedirigeerd.

lijk een zegen van boven geweest dat het allemaal goed 

terecht is gekomen en daarvoor past een levenslange 

dankbaarheid.

La Vita Nuova

Mijn muzikale carrière breidde zich uit met de op-

Dit koor met 56 leden klom in korte tijd op tot een 

prachtig ensemble van hoog niveau met veel eerste 

prijzen op diverse concoursen. In Bovenkarspel kregen 

we zelfs van de vijftig koren die meededen het op een 

jury.

Jan Hand als dirigent voor zijn eerste koor La Vita Nuova uit Zwaag-
dijk-West. Het koor werd in 1944 opgericht, deze foto is van vlak na 
de oorlog.

Gemengde zangverenging La Vita Nuova uit Zwaagdijk-West op 
zangconcours te Haarlem, 1949. 
Heren achteraan: 1. Willem Jong, 2. Gerard Machtel, 3. Jan Kar-
sten, 4. Arie Kraakman, 5. Pé Vriend, 6. Dirk van Diepen. 7. Simon 
Pronk, 8. Wil Komen, 9. Paul Karels, 10. Antoon Karsten. Twee 
dames: 1. Fien Hand, 2. Sjaan Pronk.  
Middelste rij dames: 1. Emmie Schouten, 2. Duw Karsten, 3. Annie 
Boots, 4. Annie Kok, 5. Annie Kraakman, 6. Tinie van Zwol, 7. Truus 
Blokker, 8. Tiny Konijn, 9. Tiny Vlaar, 10. Cilia Boots, 11. Nel Mach-
tel, 12. Loes Eisenberg, 13. Afie Ursem, 14. Emma Laan, 15. Tiny 
Huisman, 16 Bets Roemer, 17. Bets Ursem.  
Zittend: 1. Piet Roemer, 2. Letta Roemer, 3. Jaap Besseling., 4. Jan 
Roemer, 5. dirigent Jan Hand, 6. Truus Vlaar, 7. Antoon op den 
Kelder, 8. Piet Veul.  
Op de grond: 1. Toos Ursem, 2. Mart Dekker, 3. Truus Besseling, 4. 
Vera Besseling, 5. Lies Laan, 6. Tiny Karsten. 
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Vrienden van het Gregoriaans

Al die muzikale drukte en regisseursactiviteiten zijn 

waarschijnlijk te veel geweest voor mijn stemorgaan 

worden geopereerd in het Wilhelmina Gasthuis in Am-

sterdam door professor Jongkees. Het gevolg was ge-

deeltelijk stemverlies. Adieu dus aan alle koren, dat was 

een moeilijke periode in mijn leven.

kerkkoor nadat ik uit nood een keer het Hallelujah van 

Handel had gedirigeerd met Zang en Vriendschap. De-

ken Stammeijer woonde de uitvoering bij en dacht: ‘Als 

Hand dit kan dirigeren dan kan hij dat ook bij het kerk-

koor.’ Na lang overwegen, vooral vanwege mijn tekort-

komingen wat betreft mijn stem, heb ik de functie met 

instemming van de leden aanvaard. En het werd weer 

een succes. Ik begon al gauw met de oprichting van een 

jongenskoor, 25 knapen, samen met de mannen werden 

prachtige uitvoeringen gegeven. 

Het koor ging later geruisloos over in een meisjeskoor 

afscheid van het kerkkoor.

Ik ga nog even door met het afmaken van mijn muzika-

le carrière. 

Vrienden van het Gregoriaans met de bedoeling eens 

per maand in een of andere kerk in West-Friesland de 

gregoriaanse zang te verzorgen. De leden kwamen ook 

uit heel West-Friesland. Het koor bloeit nog steeds en 

oud.

-

linckkoor, een koor voor ouderen, dat zeer succesvol 

was en mij zeer dierbaar werd. Tien jaar lang heeft 

Duw dit koor muzikaal begeleid en bij concoursen 

toonde ze geen spoor van onzekerheid, zelfs niet in 

een volle Parkzaal in Hoorn en in De Nieuwe Slof te 

Beverwijk. We hebben zelfs een keer de wisselbeker 

afscheid als dirigent.

Jan Hand overleed op 16 maart 2015 op de leeftijd van 
101 jaar.

Het koor Zang en Vriendschap, circa 1947. 
V.l.n.r. vooraan: 1. Bora Mooij, 2. Gré Overboom, 3. Agie Ootes.  Zittend: 1. Gerie op den Kelder, 2. Jo Twisk, 3. Dora Kok, 4. Piet Beere-
poot, voorzitter, 5. Jan Hand, dirigent, 6. Reina Commandeur, 7. Jaap Overboom, 8. Juffrouw Kamp, 9. Nel Kok, 10. Hennie Twisk, 11. 
Gerda Buurs. Derde rij: 1. Tini Kuip, 2. Gré Kok, 3. Riet Schoutsen, 4. Eefje Appelman, 5. Nel Groen, 6. Riet Bakker, 7. Tini Brandsen, 8. 
Riet Jonker, 9. Jannie Groen, 10. Annie Zuiker, 11. Annie Mooij. Rij heren: 1. Wim Twisk, 2. Thaam Ootes, 3. Piet Twisk, 4. Arie Wit, 5. Anton 
Ootes, 6. Jan Bleeker, 7. Jan Overboom, 8. Jan Mol, 9. Jan Appelman, 10. Piet Stam.  Achteraan: 1. Arie Commandeur, 2. Piet Koning, 3. 
Nic. Commandeur Cz.
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Eerste uitstapje van het pas opgerichte R.K. Jongenskoor, circa 1954. 
Vissen bij de Witte Pijp, Grote Zomerdijk, Wognum. Staand, achterste rij v.l.n.r.: Jack Ursem, Leo Smit, Rem Groen, Kees Romein,  Niek 
Konijn, Co Rinkel, Jaap Meilink en Claus Ursem. Staand, middelste rijtje v.l.n.r. plus jongen bij het hek: onbekend, Ko Oudejans, Kees 
Ursem, Jan Commandeur en Simon Commandeur (van Cor). Zittend v.l.n.r.: Ben Terra, Jozef Jan Weel, Rinus Commandeur, Theo Neefjes 
(?), Jan of Cor Groen (?), Cor of Jan Groen (?), Aad Duin.

Circa 1960. Uitstapje van het R.K. Jongenskoor naar 
Schiphol. Uiteraard met een bus van Kuip. Staand bij 
de bus dirigent Jan Hand.


