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Jan wordt op 2 oktober 1921 in Oldenzaal geboren als 5• kind in het gezin van de 
9 kinderen van lg Nieuwenhuis en Wies Schrijnen. Hij groeit op in het huis de "halve 
Maan" aan de Steenstraat, waar zijn voorvaderen al eeuwenlang leefden. 
In de oorlog en de jaren daarna studeert hij farmacie in Amsterdam. Hij is daar 
lid van het studentendispuut Hera. (Begin dit jaar was hij bij het 100-jarig bestaan 
van dit dispuut het oudste aanwezige lid). Hij wordt evenals zijn vader apotheker in 
de apotheek, die zijn grootvader Antonius op 1 juli a.s. 150 jaar geleden vestigde in 
hetzelfde pand. 
In 1948 leert hij via zijn zus Cile, Tet ten Brink kennen; na hun huwelijk op 9 februari 
1949 worden er 9 kinderen geboren, 8 jongens en 1 meisje. 
In 1965 verhuist Jan met z'n gezin naar de Sint Jorishoeve in Groot Agelo. Daar geniet 
hij van de vogels en de natuur, tennist en zwemt hij als het maar enigszins kan. Als 
rasechte Twentenaar is hij al gauw opgenomen tussen de noabers. 
Hij is apotheker in hart en nieren; " Mijnheer Jan", zoals hij door zijn assistenten 
wordt genoemd staat z'n patiënten veelal in het Twents te woord en mede door zijn 
overige activiteiten is hij bij vele Oldenzalers geliefd. 

Hij beheert de apotheek van ziekenhuis "Heil der Kranken" in Oldenzaal en hij is 
jarenlang voorzitter van de beroepsgroep van apothekers, de KNMP, in Den Haag. 
Van jongs af aan is hij samen met enkele van zijn broers lid van de verkennerij; 
uiteindelijk brengt hij het tot assistent diocesaan commissaris (onderscheiden met 
de Gouden Jacobsstaf). Hij zet zich in als gemeenteraadslid voor de KVP; hij kan 
zich enorm ergeren aan misstanden en hij bezit het vermogen om, na zich eerst 
flink opgewonden te hebben, met doordachte diplomatie veel zaken voor elkaar te 
krijgen. In 1956 is hij de 2• Prins Carnaval van Oldenzaal (Prins Tubantianus de 2•), in 
Enschede is hij mede-oprichter van het receptenuitrekenbureau; hij is actief bij het 
toenmalige Witgele Kruis; evenals zijn vader wordt hij voorzitter van het museum 
" Het Palthehuis" en hij wordt voorzitter van de Vereniging tot bevordering van het 
Midwinterhoornblazen. Voor al zijn verdiensten werd hij onderscheiden als Officier 
in de Orde van Oranje Nassau. 
Stoppen met z'n werk valt hem zwaar, maar na z'n 50-jarig jubileum draagt hij 
de apotheek over aan de volgende generatie, zijn zoon Pieter. Dan heeft hij meer 
t ijd voor kaarten met z'n vrienden, bridgen en concerten en voor z'n kinderen en 
vele kleinkinderen, die maar al te graag bij opa komen zwemmen, pingpongen en 
fanatiek spelletjes spelen. Hij wilde niets liever dan samen met zijn Tet tot het eind 
van zijn leven in Agelo wonen. 
Zijn wens is vervuld; w ij zu llen hem missen. Wij hebben een vriend verloren. 


