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Jan werd geboren op 21 november 1922 als enige zoon van Ca rel en Dinie van den Belet. Zijn jeugd was niet zo gelukkig, 
met weinig speelgoed en vriendjes. Muziek k:wam al vroeg in ztjn leven, ook al omdat zijn vader die meubelmaker was. 
liever dwarsllurt speelde. 
Vanaf ziJn 11" jaar wilde Jan graag musicus YtCrden, hij haalde hel ULO.B examen met goede cijlers, waarbij vooral de 
talen zijn sterke punten waren. Hij probeerde ook een woordJ9 te spreken tn de taal van hetland waar hij op vakantie 
ging; zo sprak hij o.a. Frans, Duits. Noors, Spaans en Italiaans. terwijl Grieks en Latijn natuurlijk ook zijn interesse 
hadden. 
Tijdens de 2" wereldoorlog studeerde hij aan de Ker1<muziekschool in Utrecht bij leraren als Wim Kahmann. Albert 
de Klerk en Hendrik Andriessen. Na zijn opleiding kreeg hij een baan als organist en pianoleraar in Woerden waar hiJ 
nauwelijks van kon leven. Nadat hij getrouwd was ging hij met Riet naar Groenlo en in 1958 kwam hij als een van de 
eerste docenten aan het Muzieklyceum ( later Conservatorium ) in Enschede. 

In Twente was hij ook als organist werkzaam in verschillende kerken. en tot voor kort in de kerk in Lonneker. Hij was erg 
trots toen hij op 80 jarige leeftijd de pauselijke onderscheidtng "Pro Ecclesia et FUntifice' ontving 

Hij hield zielsveel van Riet die hij in de oorlogsjaren ontmoette en had alles voor haar over. Het speelde zeker mee dat 
Zij goed kon koken. Samen met veel bekende kunstenaars waren ze lid van de joogerenkunstknng ''Het Prisma" in 
Deventer. 
In 1951 trouwden ze, en samen reisden ze graag: in de Jaren '50 naar oom Frans tn Zuid-FranknJ< en later naar o.a. 
Oostenrijk, Zwrtsertand en Noorwegen. Een hoogtepunt was de grote Europese voettocht van de Oostzee naar de 
Mteklellandse zee óte ze samen met vrienden en familie hetben gemaakt. 

Vanaf 1968 beg>n hij met ZJrt hotbf geologie: stenen en bssielen zoeken en bestuderen. Vaak ZIJI1 W1 bang geYieeSI 
dat de zolder naar beneden zou lm1en door het grote gewicllt van de Yele stenen. Verder had hij veel ilteresses: o.a 
sterrenkunde en postzegels veaamelen. 

Na het ovef1i~en van Riet in 20ll fiet hij zich van een onverwachte kant ZJen: hij werd een &4)8r opa en talloze keren heeft 
hij opgepast op zijn kletnktnderen. 

De laatste anderhaK jaar ging de gezondheid van pa achterutt. Steeds weer moest hij wat inleveren en accepteren dat 
hij dtngen niet meer kon. Toch bleef hij alti~ positief en wilde als het nog even kon veel ouder worden, zoals hij een paar 
dagen geleden nog zei. 

Wij willen hem tn herinnenng houden als een lieve man die veel voor anderen overhad en genieten kon van kletne dtngen. 
Een man cie veel hield van muziek; een talent dat hij heeft doorgegeven aan ziJn kinderen en kletnklnderen. 


