
 

 

In Memoriam 

JACOBUS GERARDUS LEIJEN (JAAP) 

 

 

Introductie 

Lieve Mams, familie, vrienden en andere genodigden. We zijn hier in deze kerk bijeen om afscheid te 

nemen van Jaap Leijen. 

Jaap was de tweede zoon van Aagje Breeuwer en Pieter Leijen, geboren op 22 september 1934, in 

Akersloot op de Boschweg 12. Aagje en Pieter hebben samen 7 kinderen gekregen; Gerrit, Jaap, Nel, Jan, 

Piet, Bertus en Elly. 
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Jeugd 

Paps was een vooroorlogs kind, die daardoor de basisschool nooit heeft afgemaakt en de ontberingen 

van de oorlog heeft meegemaakt (ze aten wel tulpenbollen als er geen eten was). 

In zijn jeugd heeft hij -- toen hij TBC had -- een lange tijd buiten achter in de tuin in een tentje moeten 

slapen om te herstellen, want geld voor een sanatorium was er niet. 

Op jonge leeftijd is hij gaan werken. 

Vanaf zijn 28ste krijgt Jaap verkering met Tinie Groen (1962). De vader van Paps is dan al ziek en 

overlijdt in dat jaar. Zijn moeder zet de huishouding voort en overlijdt na haar 80ste verjaardag. 

Huwelijk 

Op 30 mei 1963 trouwt hij met Tinie Groen, dochter van Trien Bergen en Dirk Groen. Bij het huwelijk is 

zijn familie -- behalve zijn vader -- en dat van onze moeder aanwezig. Trudy en Gitta, de dochters van 

zijn oudste broer Gerrit, waren de bruidsmeisjes.  

Paps en mams kregen samen 6 kinderen: Monique, Peter, Claudia, Maurice, Vincent en Saskia. Van deze 

6 kinderen zijn in totaal 9 kleinkinderen geboren: Kitty, Jimi, Julian, Mike, Rosalie, Chayenne, Duncan, 

Celine, Dani, Melissa, Maarten en 2 bonus kleinkinderen Sem en Kick. 

Dit huwelijk heeft bijna 59 jaar geduurd. Lief en Leed werd er gedeeld. Het huwelijk had veel goede 

kanten, maar natuurlijk waren er ook wat scherpe randjes. Dit heb je als er twee individuen gaan 

samenwonen. 

Loopbaan 

Paps heeft gewerkt bij Schenk, Eecen, De Wildt, Hoogenboom, de Meubelspecialist en bij Ernst Konijn. 

In zijn vrachtwagen had Paps altijd rolletjes pepermunt liggen, welke hij had gekregen bij de diverse 

tankstations. Als wij met hem meereden mochten we altijd die pepermuntjes opeten, even stiekem 

lekker snoepen zonder dat Ma dit wist. 

Tijdens de Meubelspecialistperiode werd Paps regelmatig opgehaald door ons. Saskia vond het altijd erg 

gezellig om alleen samen met hem terug te fietsen. 
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Op zijn 57ste ging hij gedwongen met vervroegd pensioen, want de Meubelspecialist ging failliet. Daarna 

heeft hij nog een lange tijd bij Ernst Konijn caravans voorzien van nieuwe bekleding. 

Het kleine caravannetje bij ACC heeft Paps ook van binnen bekleed. 

Hij heeft zelf z’n eigen bedrijfje gehad om meubels van andere mensen te bekleden. Zo heeft hij de bank 

van de oma van Hans (zijn schoonzoon) bekleed. Er werd een mooi roze/blauwe stof uitgezocht 

hiervoor. De bank was zo mooi bekleed dat Saskia en Hans de bank ook nog lange tijd in hun huis 

hadden staan. 

Sporten 

Na Judo (Kitty en Jimi en Mike hebben even in zijn voetsporen gestaan) en karate, werd wandelen zijn 

passie de afgelopen jaren. Paps en mams hebben vele wandelingen gemaakt, ook naar Santiago de 

Compostella. Wat een ervaring was dit. 

Naast wandelen was skiën in Oostenrijk ook een passie. Dit deden onze ouders graag. Pa heeft tot zijn 

84ste nog op de latten gestaan. De eerste keer dat zij op de latten hebben gestaan was nadat zij op hun 

25-jarig huwelijk van de kinderen deze vakantie als cadeau hadden ontvangen. 

Hobby’s, passies en meer 

Voor het rijden van John, de invalide zoon van de baas van de Meubelspecialist, is de Volkswagenbus zo 

opgeknapt dat zowel John als wij, de kinderen, in de bus konden zitten. Hiervoor had hij zelf twee 

banken in de bus gemaakt, die hij kon verwijderen als hij John moest vervoeren.  

Organiseren van evenementen bij handbalvereniging Meervogels en vooral de organisatie van 

Koninginnedag heeft Paps altijd op zich genomen. Die dag was het ook de verjaardag van de oudste 

dochter Monique; maar ook een heel gezellige dag bij de handbalvereniging en de hele familie was daar 

de hele dag te vinden. Na afloop was Paps regelmatig zijn portemonnee kwijt. 

Met Koninginnedag konden we onze fiets versieren en meedoen met de optocht. Paps en Mams waren 

een keer heel creatief geweest. Paps had een de bakfiets had geregeld en in de bak zaten Claudia als 

meneer de Uil, Peter als Stoffel de Schildpad en Monique als mevrouw Ooievaar. 

Organiseren zat Paps in het bloed. Hij en Mams organiseerde veel wandelingen, zodat de wandelaars 

van Amak leuke tochten konden maken. 
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Paps was erelid van handbalvereniging Meervogels en lid van verdienste van de Amak. 

Ook was hij een gedreven tuinman en klusser, maar in de avonduren las hij graag westerns uit de 

leesmap. Ook werden de voetbal- en boks wedstrijden op TV gevolgd; Muhammad Ali was zijn favoriet. 

En tijdens studio sport viel hij altijd in slaap. 

En dan nog even over het tuinmanschap; Pa heeft 3 volkstuinen gehad; 1 bij de tennisvereniging, 

gevolgd door de tuin tegenover Van der Valk en daarna bij de Zien op de Kuil. Zandgrond was prima, 

kleigrond was zwaar spitten. Vincent heeft daarom het spitten overgenomen bij de Kuil. 

Verder heeft hij vele jaren in Akersloot, op het kerkhof zijn bijdrage geleverd als tuinkabouter. 

Daarnaast werkte hij op de zaterdagen als vrijwilliger bij de Doorstroom. 

En als klusser knapte hij toch mooi de huizen aan Ambachtsdijk en Koningsweg altijd zelf op. En toen zijn 

kinderen een eigen huis hadden, was Paps nooit te beroerd om te helpen met klussen. Altijd stond hij 

voor ons klaar. 

Ook toerde hij graag met zijn boot het Alkmaardermeer rond. Het liefst vaarde hij met zijn kinderen en 

kleinkinderen naar de Woude om lekker te genieten van een patatje met pindasaus. 

Wat hebben wij meegemaakt met Paps 

Paps was degene die, elk oudjaar, twee pannen met oliebollen stond te bakken. Voor ons waren dit de 

lekkerste oliebollen en ook paps genoot ervan. 

In het weekend mocht hij graag kokkerellen, vooral de soep op zondag, maakte hij vaak klaar. Lekker 

met extra veel vermicelli, onze stroetsoep. 

Monique en Claudia waren standaard te laat thuis na een avondje stappen (ze lijken toch echt wel op 

Paps). Paps zat altijd op ze te wachten met een preek. Na de preek konden we soms nog hele lange 

gesprekken hebben over allerlei zaken. Dat was ontzettend gezellig. 

Samen met Mams organiseerde Paps ook uitstapjes voor zijn kleinkinderen. Zo hebben we gezellig met 

z’n allen een treinreis gemaakt met de stoomtrein Hoorn/Medemblik en Goes/Hoedekenskerke.  
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Typisch Papa 

Altijd gekke dingen doen als hij op de foto gezet werd, zoals ook deze foto hier op dit memoriam. Deze 

foto is genomen tijdens het 20 jarige huwelijk van Monique. In het Sushi restaurant kregen we 

eetstokjes, Pa gebruikte ze op een andere manier. 

Verder kon je Paps altijd wakker maken voor zoute drop, oude kaas en zoute haring. 

Vakantie 

Jaren zijn we met z’n allen naar Brabant op vakantie geweest. Met z’n 8-ten in een grote groene 

bungalowtent op veldje 11 in Eersel op camping Ter Spegelt.   Tja,.....en hoe doe je dat met 8 personen? 

Nou, paps  ging eerst met mams  1 weekend heen om de tent op te zetten en het tweede weekend om 

alle spullen neer te zetten waaronder de grote gele kisten, die paps zelf gemaakt had. Het eerste 

weekend van de grote vakantie gingen we met z’n allen in de rode Simca 1100 op weg. Paps en mams 

voorin, Monique, Claudia, Vincent en Saskia op de achterbank en Peter en Maurice in de kattenbak. 

Gordels waren in die tijd nog niet nodig. Karretje achter de auto en 2 uurtjes rijden richting Brabant.  

Voor ons als kinderen was het een heerlijke vakantie, 6 weken lang.  Voor Paps en mams was dat iets 

anders. Paps reed 3 weekenden op en neer en door de weeks  was mams met ons allen op de camping. 

In het weekend kwam paps dus naar de camping. Heerlijk met ons zwemmen in de vijver of 

badmintonnen op het veldje…en natuurlijk wilden wij wel winnen van die oude kazen. 

We hebben allemaal genoten van die vakanties en we denken er met veel plezier aan terug. We hebben 

veel bewondering voor Paps en voor Mams, want het is toch heel wat met 6 kids in een tent. 

Claudia zal nooit vergeten dat Paps elke zondagavond, 3 maanden lang, Mams naar Zeeland bracht om 

voor haar en Mike te zorgen toen zij in verwachting was van Rosalie. 

Slot 

De laatste dagen van zijn leven verliepen heel moeizaam. Voor die tijd (de laatste twee jaar) was hij 

steeds heel erg moe. Dit gaf hij ook regelmatig aan. Het leven hoefde van hem niet meer, maar toch 

vond hij het wel heel gezellig als zijn kinderen, kleinkinderen en verdere familie op bezoek kwamen.  

Maar alle taken stootte hij langzaam af; hij wilde niet meer klussen of financiële zaken regelen, dit 

moest Mams maar regelen met de kinderen. 
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Vanaf Goede Vrijdag lag hij de hele dag op bed, hij kon niet meer. Hij was zo moe en wilde niet meer 

eten en drinken. Maar op Paaszaterdag hebben Mams hem nog gedoucht en heeft Monique zijn bed 

nog verschoond. Dit was een zeer intensieve bezigheid voor hem. Tijdens de Paasdagen heeft hij ook 

nog zijn broodje met appelstroop gegeten en natuurlijk die vervelende korsten van zijn broodje 

afgehaald. 

Echter op Paasmaandag wilde hij niet meer van bed afkomen. Hij was zo verschrikkelijk moe. Ma heeft 

hem, geheel tegen zijn zin brood op bed gebracht (die verschrikkelijke kruimels in bed). 

Daarna is het alleen maar bergafwaarts gegaan, we hebben hem in de laatste twee weken nog meer 

zien vermageren. De laatste dagen had hij erg veel pijn, gelukkig was daar een oplossing voor. 

Op zaterdagavond 23 april rond de klok van 22.45 uur is hij rustig ingeslapen. 

Wij zijn Paps dankbaar voor het voorbeeld, de steun, de wijze lessen en zijn niet aflatende liefde voor 

ons. Wij wensen hem alle goeds in de hemel. Verder wensen wij onze moeder veel sterkte met het 

verwerken van het verlies van haar man. 

Dag lieve Paps, we houden van je en zien je graag terug. 

Saskia, Vincent, Maurice, Claudia, Peter en Monique 


