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Ten Geleide

Johannes Theodorus Maria Kraakman (1905-1978)
Jan Kraakman werd geboren op 16 mei 1905 te Akersloot en groeide op in Wervershoof. Na het doorlopen van de
seminaries Hageveld en Warmond werd hij in 1929 tot priester gewijd. Hij was kapelaan in achtereenvolgens Langeraar,
Amsterdam (De Posthoorn) en Den Haag (St. Jacobusparochie). In 1941 werd hij algemeen landelijk geestelijk adviseur
van de Algemene Rooms-Katholieke Ambtenarenvereniging (ARKA), van de Rooms-Katholieke Bond van
Overheidspersoneel en van de Rooms-Katholieke Centrale van Overheidspersoneel. Via dit vakbondswerk kreeg hij
contacten met verzetsgroepen. Zijn onverbloemde commentaren op bisschoppelijke vastenbrieven streken de Duitse
bezetter tegen de haren in. Na een inval in zijn pastorie van de Jacobusparochie moest hij onderduiken in de plaats waar
hij opgroeide, Wervershoof.
In 1946 werd hij benoemd tot directeur van de Diocesane Katholieke Actie en secretaris van het Instituut tot voorlichting
in de zielzorg in het bisdom Haarlem. Verder was Kraakman algemeen geestelijk adviseur van de sociale verenigingen in
het bisdom, te weten de KAB, de Kath. Middenstandsbond, de Alg. Kath. Werkgeversvereniging en de Diocesane Raad
van Overleg. Ook was hij geestelijk adviseur van de Nederlandse Reisvereniging voor Katholieken, diocesaan directeur
van de Kath. Actie voor de vrouw en geestelijk adviseur van de Kath. Arbeiders Vrouwen-Beweging en het Kath.
Vrouwengilde.
In 1957 werd Kraakman benoemd tot deken en pastoor van de St. Laurentiusparochie te Alkmaar. In 1968 moest hij om
gezondheidsredenen afscheid nemen. Deken Kraakman overleed in Hoorn op 20 juli 1978 en ligt begraven in
Wervershoof.
Bron: KDC-Knipselcollectie
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1.Preken voor diverse zon- en feestdagen. 1930-1935
2.Lijdensmeditaties. 1931
3.Preek voor de eerste Heilige mis van priester en missionaris P. Hooiveld. 1935
4.Preek in het trefpunt van de St. Juliana congregatie. 1977
5.Stukken betreffende de Katholieke Actie en het geestelijk adviseurschap.
1938-1952
6.Rede over de onfeilbaarheid van de paus op een congregatie voor jongens. z.j.
7.Brieven van Kraakman als jong seminarist aan zijn ouders. 1918-1919
8.Stukken betreffende colleges bijbelexegese van prof.dr. Rijk. 1965
9.Preken voor uitvaarten, priesterwijdingen en feestdagen. 1941-1970
10.Stuk over klokken. 1965
11.Brieven voor de jongeren in Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Gestencild.
1943-1945
12.Brief van P. Notermans van het Missiehuis Sittard over de jongeren in Duitsland.
1945
13.Brief van Lena Witmus uit Breslaw om over de dood van haar broer te berichten.
1944
14.Bekendmaking in memoriam van de Nederlanders die in Duitsland gestorven zijn.
1945
15.Rede en programma voor de studiedagen van de Neomisten in het Theologicum te
Warmond. 1950
16.Verslag van de rede door rector J.T.M. Kraakman gehouden op de eerste
bijeenkomst van Katholiek Heemstede. 1949
17.Redes voor de radio. z.j.
18.Rede op de Nationale Pausenavond ter gelegenheid van het Heilig Jaar.
Aangeboden aan nuntius mgr. P. Grobbe bij diens 25-jarig bisschopsjubileum.
Doorslag. 1950
19.Artikel voor een kerstnummer van #Sterren stralen overal#. Doorslag. z.j.
20.Preek bij de installatie te Alkmaar. 1967
21.Lijkrede op H.J.W.H. Schmidt. 1962
22.Rede voor het jubileum van het Banketbakkersgilde. z.j.
23.Rede voor het feest van de paus. Doorslag. z.j.
24.Rede voor het jubileum van de Arbeidsorganisatie. z.j.
25.Rede voor de katholieke arbeiders. Doorslag. z.j.
26.Artikel over de katholieke arbeiders uit Hoorn. Doorslag. 1953
27.Rede voor het 45-jarig bestaan van de Handels-, Winkel- en Kantoorbedienden
Bond. 1933
28.Stukken betreffende de koloniale missie-week. 1941
29.Brieven van mgr. J.P. Huibers, emeritus-bisschop van Haarlem. 1957-1969
30.Stukken betreffende de benoeming tot bisschop coadjuctor van Haarlem. 1958
31.Stukken betreffende mgr. Huibers, met name zijn overlijden. 1949-1975
32.Stukken betreffende het afscheid van Alkmaar. 1968
33.Overzicht van namen van de jongeren die gedwongen in Duitsland werkten. 1943
34.Stukken betreffende de geestelijke verzorging van de Nederlandse jongeren in de
Duitse kampen. 1943-1944
35.Overzicht van de kampen van de Nederlandse Arbeidsdienst, voor de geestelijke
verzorging bij de Nederlandse Arbeidsdienst. 1943
Pagina 3/5

Archief J.T.M. Kraakman
36.Brieven, briefkaart en prentbriefkaarten van prof.dr. L.J. Rogier. 1952-1972
37.Brieven van J.H. Roes, directeur van het KDC, waarin wordt gevraagd naar de
brieven van prof. L.J. Rogier, en verklaring van J.T.M. Kraakman. 1975
38.Plakboek met de artikelenserie "De kleine en grote wereld van 1875 in en buiten
Wervershoof", door J.T.M. Kraakman. 1975-1978
39.Artikel "Meelmolen De Hoop, Wervershoof", door J.T.M. Kraakman. 1977
40.Stukken betreffende J.T.M. Kraakman's boek over de kerken in West-Friesland.
1977
41.Typescript van "Overzicht en samenvatting plus citaten van de 36 liederen uit het
Suyverlick boecxken van Tonis Harmansz van Wervershoof". Met bijlage. 1978
42.Artikel over mgr. Paulus Martinus Verhoofstad. 1976
43.Toespraak bij de uitvaart van pastoor K. Lautenschutz. 1967
44.Artikel voor het Contactblad van St. Jozef #Met een boekje in een hoekje#. Concept.
1976
45.Stukken betreffende de bijlage in de memo-reeks van het KDC "Katholieke Actie
met en onder de Haagse jongeren in 1940-1945". 1976-1977
46.Rede gehouden door ir. E. Nicolas op de in het circus te Scheveningen gehouden
bijeenkomst voor de Haagse katholieke jongeren onder de titel "Zomerfeesten met
gave geest". Copie. z.j.
47.Rede en programma voor de Nationale Herdenking op 4 mei. 1949
48.Feestrede en programma voor de Nationale Pausenavond. Doorslag. 1950
49.Lijkrede op H.J.W.H. Schmidt. Doorslag. 1962
50.Begroetingsrede tot mgr. N. Schneiders, de nieuwe bisschop van Makassar in ZuidCelebes. Doorslag. z.j.
51.Rede gehouden op KAB kaderstudiedagen "Wrijfvlakken in de huidige kerkelijke
praktijk". Doorslag. 1951
52.Verslag van de preek op Hemelvaartsdag in de St. Jacobskerk te Den Haag "Wat
staat gij naar den hemel op te zien...?" 1945
53.Artikel uit #Kabo-post#, bewerkt voor stuwing van de katholieke middenstand
"Oase". Doorslag. 1956
54.Artikel over pasen "Evangelie of lente". Doorslag. z.j.
55.Rede over de organisatie der katholieken. Concept. z.j.
56.Artikel over pasen. Doorslag. z.j.
57.Artikel voor de katholieke werkgevers "En weer zal het pinksteren zijn, als ...".
Doorslag. z.j.
58.Artikel voor de Katholieke Actie "Deze paus denkt er anders over?" Doorslag. 1941
59.Artikel voor de katholieke werkgevers "Onze hooggeachte directeur N.N., onze zeer
gewaardeerde medewerker N.N. ... zullen wij steeds in dankbare herinnering
houden". Doorslag. z.j.
60.Artikel over Kevelaer "In oorlogsgeweld door Maria beschermd". Doorslag. z.j.
61.Boekbespreking van #Overwegingen over het leven en de leer van Jezus Christus
voor iedere dag#, bewerkt door Foreholte. Doorslag. z.j.
62.Stuk met enkele gedachten, te gebruiken voor een preek of toespraak over de
Katholieke Actie en de financiele steun daaraan. Doorslag. 1948
63.Artikel voor de katholieke werkgevers "Een dure week?? Een rijke week!!".
Doorslag. 1950
64.Artikel voor de katholieke werkgevers met nieuwjaar "In zijn naam". Doorslag. 1951
65.Artikelen over vakantie en reizen. Doorslagen. 1953-1956
66.Artikel voor de #ARKA# "Naar binnen en naar buiten". z.j.
67.Stukken betreffende Kraakman's functie als deken en pastoor van Alkmaar.
1957-1965
68.Rapport over de toekomst van de kerkgebouwen in de binnenstad van Alkmaar,
samengesteld in opdracht van het RK Kerkbestuur Binnenstad. 1972
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69.Stukken betreffende "Tonis Harmansz van Wervershoof" en het omstreden beeld
voor Wervershoof: het Soudaens dochterken. 1972-1978
70.Briefkaart aan zijn ouders bij zijn benoeming tot kapelaan in de parochie H.
Jacobus in Den Haag. 1940
71.Verslag over het werk van de Katholieke Stichting Opbouw Noord-Hollands
Noorderkwartier. 1960
72.Rede over de katholieke taak in het Noorderkwartier. Samenvatting. 1960
73.Dankbrieven van jongeren uit werkkampen in Duitsland en over het werk dat
Kraakman verricht heeft voor deze jongeren. 1944-1945
74.Brief en prentbriefkaarten van J. van Dodewaard. 1964-1965
75.Stukken betreffende conferenties over de Vastenbrief 1941 door Kraakman. 1941
76.Overzichten met namen van jonge mannen, vooral uit de Haagse Jacobus parochie,
die voor de Arbeitseinsatz naar Duitsland gestuurd werden. 1940-1945
77.Rede voor de Haagse jongeren "Geestelijke winst uit barejaren". 1945
78.Briefkaart van Klaas uit Volendam. 1976
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