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Herinneringen  
aan

 Jan den Boer 
Hij was op weg legendarisch 
te worden, aldus schrijft in een 
artikel “Herinneringen aan Jan 
den Boer”  in de Mededelingen 
van de Ned. Zwem- en  
Reddingsbond B. Planjer,  
de secretaris van de  
waterpolocommissie. 
 
Hij was, vervolgt de schrijver, er de 
figuur naar om achteraf te werken 
op de verbeeldingskracht.   
Zijn  zware grote gestalte, zijn 
zware stem, maar bovenal zijn 
daadkracht en zijn vaak zeer 
persoonlijke visie op wat – ook 
in onze zwemwereld – om hem 
heen gebeurde, gaven daartoe alle 
aanleiding.

Jan den Boer is boven alles  
geweest: de polospeler, de  
pololeider, de polovriend.  
Hij heeft behoord tot de pioniers 
van ons spel, want bekend is, dat 
hij reeds in 1906 speelde in de 
voorhoede van G.Z.C. 1.  
Ja, hoe was hij in hart en nieren 
G.Z.C. er, hoe heeft hij gewerkt 
voor zijn club, hoe heeft hij ook 
daaraan zijn persoonlijkheid gewijd. 
G.Z.C. en Jan de Boer waren even  
onafscheidelijk als Gouda en 
Jan den Boer.

En toch is er een trekje uit lang 
vervlogen jaren, die doet denken, 
dat voor hem boven G.Z.C. nog 
de polosport bestond.  
Het was omstreeks 1916, dat hij 

op vrijersvoeten naar Amersfoort ging; het 
was in die zelfde tijd, dat het de G.Z.C. aan 
spelers mangelde en het was ook toen, dat 
Jan den Boer, met Dick IJselstein, met  
Willem Smit en met Blom uitkam voor 
A.Z.P.C. 

Maar toen hij zijn bruid voor goed gebracht 
had naar zijn geliefd Gouda en toen de 
liefhebberij voor ons spel in G.Z.C. stijgende 
was, toen: weg A.Z.P.C. en met de andere 
Pijpenkoppen de competitie in, bij keuze in 
de tweede klasse.

Crescendo ging ’t onder zijn aanvoerder-
schap: in 1919 eerste klasse, in 1923  
Nederlands kampioen.
Het artikel gaat dan de internationale  
waterpololoopbaan van Jan den Boer na om 
daarna te vervolgen.

Daarnaast was hij een zwempoliticus van 
formaat. Van 1922 tot en met 1932 heeft hij 
del uitgemaakt van de P.C. en als  
zodanig heeft hij – hoe kon het anders voor 
een man van zijn karakter – grote invloed 
uitgeoefend op de gang van zaken in onze 
polowereld. Zijn werklust of wellicht beter 
uitgedrukt: zijn afkeer van elke ledigheid, 
kwamen hem daarbij te stade en het zal 

zeker niet het minst om de eigen-
schap geweest zijn en natuurlijk 
om zijn organisatorische talenten, 
dat hem de leiding werd toever-
trouwd over de degelijke gang van 
zaken in het zwemstadion bij de 
Olympische Spelen te Amsterdam 
in 1928.  
 
Typisch Jan den Boer, hoe hij daar 
orde en regel hield, hoe hij discus-
sieerde in alle talen der wereld (of 
hij ze kon spreken of niet) en hoe 
een ieder hem verstond, ja moest 
verstaan.

Die zelfde eigenschappen  
hebben hem gemaakt tot een  
onzer eerste klasse arbiters.  
Een groot scheidsrechter in de zin 
van het in hoofdzaak geven van 
feilloze beslissingen, is hij nooit 
geweest, maar hij was een scheids-
rechter met een zodanig gezag en 
overwicht, dat nagenoeg niemand 
het dorst te wagen zijn  
beslissingen aan kritiek te  
onderwerpen.  
Oh wee, de speler of toeschouwer, 
die dit toch deed.

Deze vitale mens is het waard 
geweest, besluit de schrijver,  om 
onder ons voort te leven, omdat 
zijn daden een voorbeeld voor 
ons kunnen zijn, omdat hij aan het 
Nederlandse waterpololeven 
onschatbare diensten heeft 
bewezen.
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