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Op vrijdag 24 juni wordt de titel ‘Ereburger van Beveren’ uitgereikt aan wereldkeeper Jean-Marie 

Pfaff als blijk van grote waardering en erkenning van het gemeentebestuur en de hele Beverse 

gemeenschap voor zijn carrière en zijn bijzondere verdienste voor Beveren. Hij ontvangt deze titel in 

het kasteel van Cortewalle uit handen van burgemeester Marc Van de Vijver.  

 

Bescheiden afkomst 

Jean-Marie Pfaff werd op 4 november 1953 geboren in Lebbeke en groeide op in Beveren. Hij kwam uit een 

gezin van rondtrekkende verkopers van tapijten. Hij was het 10de kind uit een gezin van 12 kinderen. 

Beveren werd de vaste standplaats van het gezin Pfaff. Hun woonwagen stond eerst aan stadion 

Haasdonk, vervolgens woonden ze aan het Viergemeet, in de O.L. Vrouwstraat en tenslotte in de Bijlstraat. 

De kleine Jean-Marie groeide op in een warm nest en kreeg de liefde voor de sport met de paplepel mee. 

Hij leerde voetballen op straat en in de centrumschool in Beveren. 

Jean-Marie Pfaff sloot zich op 10-jarige leeftijd aan bij SK Beveren, eerst als spits omdat hij aanvankelijk te 

klein werd bevonden als doelman. In ’71-’72 maakte Jean-Marie zijn debuut bij het eerste elftal van SK 

Beveren. Na één jaar in Tweede Nationale pakte S.K. Beveren met Jean-Marie de kampioenstitel en 

hernam de ploeg zijn plaats in Eerste Nationale. Aan de groei van de ploeg werkte Jean-Marie 

onafgebroken mee. 

Nationale en internationale carrière 

Midden jaren ‘70 was Pfaff eerste doelman bij SK Beveren, waar hij samen met o.a. Jean Janssens, Heinz 

Schönberger, Freddy Buyl, Wilfried Van Moer en Albert Cluytens de gloriejaren van SK Beveren meemaakte. 

Jean-Marie speelde 280 eersteklaswedstrijden en is daarmee met stip de meest succesvolle speler uit de 

Beverse geschiedenis. In 1978 won SK Beveren de Beker van België en in 1979 werd de ploeg 

landskampioen. In 1978 won Jean-Marie de Gouden Schoen. 

In de zomer van 1982 maakte hij de overstap naar Bayern Munchen, waarmee hij drie landstitels op rij won 

en in 1986 ook de Beker pakte. Van 1982 tot 1988 speelde hij in totaal 156 Bundesliga-wedstrijden voor 

Bayern München. In 1987 werd Pfaff erkend als wereldkeeper. Hij werd zowel in het binnen- als buitenland 

beschouwd als een van de beste doelmannen ter wereld.  
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Ondertussen was Pfaff ook uitgegroeid tot de eerste doelman van het Belgische nationale elftal en veruit 

de meest populaire Rode Duivel. Voor zijn thuisland België speelde hij 64 A internationals. Hij behaalde 

met de nationale ploeg de tweede plaats op het EK in 1980 in Italië en de vierde plaats op het WK 1986 in 

Mexico. 

Trots op zijn Beverse roots 

Burgemeester Marc Van de Vijver: “Beveren is met recht en rede trots op zijn rijke voetbalgeschiedenis en 

daar heeft Jean-Marie een niet te onderschatten rol in gespeeld. Hij zette Beveren op de kaart in alle 

uithoeken van de wereld. Hoewel hij een schitterende internationale carrière uitbouwde, bleef hij Beveren 

- waar zijn carrière startte en hij de kansen kreeg - altijd dankbaar en trouw. Waar hij ook komt, verwijst hij 

met trots en liefde naar zijn Beverse roots. Wie Pfaff zegt, zegt SK Beveren en omgekeerd.” 

Jean-Marie Pfaff, ’El Sympático’, sporter van het volk 

Naast ambitieus, staat Jean-Marie Pfaff ook gekend als eerlijk, spontaan, een sporter van het volk, vandaar 

zijn bijnaam ‘El Sympatico’. Jean-Marie heeft samen met zijn vrouw Carmen drie dochters. In 2003 speelde 

het gezin mee in de serie ‘De Pfaffs’ dat ook in Nederland werd uitgezonden. Deze serie trok wekelijks bijna 

1 miljoen kijkers op VTM. Recent werd de serie herhaald uitgezonden op VTM2. 

Jean-Marie Pfaff, geroemd door andere voetbalgrootheden 

Jean-Marie past in het rijtje van  ‘de groten van het wereldvoetbal’, zoals Franz Beckenbauer, Diego 

Maradona, Johan Cruijff, Michel Platini of Lothar Matthäus. De legendarische Sepp Maier, die Pfaffs 

voorganger was tussen de Münchner Pfosten, noemde hem ooit "one of us". En Oliver Kahn, de huidige 

CEO en lange tijd doelman bij FC Bayern, beschreef Pfaff als een "geweldig rolmodel". 

In 2004 werd hij door superster Pelé genoemd in de FIFA 100, een lijst van de 125 beste voetballers die nog 

in leven zijn. 

Zelfs vandaag geniet Pfaff een hoge reputatie in het wereldvoetbal. Zijn commentaar op de actualiteit is in 

trek bij de media en de fans zijn "hun Jean-Marie" na al die jaren nooit vergeten. 

Meer informatie over de carrière van Jean-Marie Pfaff vindt u hier: HOME Jean-Marie Pfaff (jmpfaff.com) 
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