


De afgelopen weken vonden we een klein briefje, door John zelf geschreven, 
met daarop de belangrijkste momenten van zijn leven samengevat. 

Hieronder vindt u een korte schets van zijn leven, gemaakt naar aanleiding 
van dit briefje. 

John werd geboren als achtste kind in een gezin van dertien. Zijn ouders 
werkten hard in een tijd zonder comfort of sociale voorzieningen. 'Hartmans 
speeltuin' was een begrip in Zwolle en omstreken. In de wintermaanden 
verdienden zijn ouders geld met een rijwielhandel en met de opbrengst van de 
jachtactiviteiten van vader Hartman. Na vier jaar Mulo werd het voor John hoog 
tijd om een betrekking te zoeken en geld te gaan verdienen. De baan die zijn 
vader voor hem geregeld had bij de Spoorwegen weigerde hij. John wilde zijn 
eigen baan -en salaris- kiezen. Zijn eerste baan vond hij in 1938 bij Helder 

& Co. Een jaar later kon hij zich verbeteren bij bouwmaterialenhandel Van 
der Braak. 

In 1943 werd zijn loopbaan door de oorlog onderbroken ; hij werd te werk 
gesteld in Duitsland. Hij heeft korte tijd in kamp Amersfoort vastgezeten. In 
1944 dook hij onder om onder de Duitse arbeidsplicht uit te komen. Toen na de 

oorlog het gewone leven langzaam op gang kwam werkte John eerst een aantal 
maanden in de centrale gaarkeuken. In de loop van 1945 kon hij terugkeren bij 
Van der Braak. Van 1946 tot 1949 was hij filiaalhouder in Zutphen. 

In 1950 trouwde hij met Ton van de Graaf. Het eerste jaar van hun huwelijk 
woonden ze aan het 'Vechterstrand' in Zwolle waar ze, in ruil voor woonruimte, 
het zwembad exploiteerden. In 1951 verhuisden ze naar Oldenzaal waar John de 
bouwmaterialenhandel van Cambier nieuw leven in zou blazen. Dat lukte voor
spoedig. Het sociale leven van Oldenzaal was in die tijd vrij gesloten, maar na in 
1960 uitgeroepen te zijn als Prins Carnaval werd dat geheel anders. In 1961, na 
elf jaar huwelijk, kregen ze toch een dochter en in 1962 werd de tweede geboren. 

Eind jaren zeventig fuseerde de OBH met Nijhof tot een holding en vanaf 
dat moment was John algemeen directeur. In diezelfde tijd werd Ton ernstig 
ziek. In 1982 stopte hij met werken . De kinderen waren inmiddels de deur uit. 
Een aantal jaren hebben John en Ton samen kunnen genieten van meer vrije tijd 
tot zij in 1986 overleed. Twee jaar later overleed ook zijn schoonzoon Jan. 

In 1987 ontmoette John een nieuwe levenspartner, lny Huisman. Samen 
met haar heeft hij zestien fijne jaren beleefd tot haar overlijden in 2003. 
Het laatste jaar zonder lny was voor hem een moeilijk jaar, maar toch bleef hij 
optimistisch. 

Als levensgenieter en optimist, zo zullen wij ons John herinneren. 

John Hartman 
Johan Cerhard 

Zwolle, 5 april 1922 Zwolle , 29 februari 2004 

Hij heeft ons laten zien hoe het leven ge leefd kan worden. 
In ons, in onze kinderen en in de mensen om hem heen 

heeft zijn leven en zijn liefde 
een onuitwisbare indruk nagelaten. 

Wij willen u heel hartelijk danken 
voor alle reacties en medeleven na zijn overlijden. 

Bernadine Hartman & Jeannette Hartman 
partners & kind eren 

April 2004 


