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Herinnering aan Jan 

Jan kende een rustige jeugd. In een klein gezin in Glanerbrug groeide 
hij met zijn zus op in de wereld van het transport, paa_rd en wagen wel 
te verstaan. Binnenlands transport en grensoverschnJdend oftewel inter
nationaal transport. Een belangrijke rode draad in het leven van Jan. 
Na zijn lagere school heeft hij de MULO doorlopen en aansluitend zijn 
vakdiploma's gehaald om een transportbedrijf te mogen uitoefenen. Jan 
had niet veel te klagen en werd door zijn moeder liefdevol opgevoed. 
Zelfs het beroep van acoliet heeft hij nog met verve uitgeoefend. 
De oorlog ging niet geheel geruisloos aan hem voorbij , van grote helden
daden was geen sprake maar hij hield zich als jonge jongen staande in 

deze donkere periode, met een vereiste tewerkstelling bij Hamacher in 
Gronau deed hij zijn plicht. Na de oorlog kon hij samen met zijn vader 
de transporthandel verder uitbouwen, het economische tij zat mee en de 
basis wordt gelegd voor een gezond bedrijf. Zelf maakte Jan toen ook 
ritjes en de reisgenen werden in deze periode verder ontwikkeld. Geen 
exotische reizen maar voor die periode waren ritjes door Nederland en 
delen van Duitsland nog een unicum. 
In 1952 ontmoet Jan de belangrijkste persoon in zijn leven , Riet. Tijdens 
het uitgaan in Losser sloeg de vonk over en al snel maakte Jan indruk 
met zijn reisverhalen als chauffeur en palmde Riet in met reisjes langs 
Moezel en Rijn . 
Ze trouwden in 1957 en het huwelijk werd gezegend met 4 kinderen, 
Gerard, Evelien, Linda en Marc. Samen met Jan schepte ze alle moge
lijke voorwaarden waarmee een gelukkige jeugd voor alle kinderen werd 
zeker gesteld. Hierbij moet wel worden aangetekend dat Riet de voor
waarden creëerde en Jan deze faciliteerde. Met andere woorden , Riet 
zorgde voor het gezin , Jan had het bedrijf. Een verdeling van taken d_ie tot 
in details werd doorgevoerd maar paste binnen de kaders van waaruit Jan 
dacht en handelde. 
Het ging Jan voor de wind, zakelijk groeide het transportbedrijf gestaag 
naar uiteindelijk meer dan 50 eenheden. De jaren zeventig kenmerkte 
zich dan wel door economische tegenwind en scherpe polarisatie maar 
door zijn actieve opstelling in de werkgeversorganisatie NOB, hij was lid 
van het hoofdbestuur en voorzitter van de provincie Overijssel , en zijn 

betrokkenheid bij de toenmalige vergunningverlenende instantie NIWO, 
hij zat in de raad van Beheer, wist hij het bedrijf door deze tijd te loodsen. 
Hoewel Jan nooit vijanden heeft gekend en altijd zijn medemens vanuit 
het positieve heeft benaderd ontstaat in die periode een voor hem onge
kende felle weerstand tegen de 3 'B's: Banken , Belastingen en Bonden. 
Een negatieve emotie die hij niet onder stoelen of banken stak en tot late 
leeftijd nog bij zich droeg .... 
Ook op sociaal vlak groeide zijn omgeving. Het nodige oponthoud bij 
Terhaar sive Droste, een bekende kroeg aan de toenmalige grensover
gang, zijn contacten met collega transporteurs uit de gehele regio maar 
vooral ook zijn vrienden van de kaartclub vormde een stabiele basis voor 
het nodige vertier. 
Het gezin ging voortvarend verder en kende weinig tegenslagen. Zijn 
bijdrage beperkte zich tot het in de vakantie verplaatsen van de caravan 
naar diverse warme oorden waar wij als kinderen mooie herinneringen 
aan koesteren . Riet was zijn steun en toeverlaat. De kinderen vlogen uit 
en met 1 O kleinkinderen is het nageslacht goed voorzien. 
Jan kende 2 grote hobby's in zijn leven, voetbal (ernaar kijken dan) en 
reizen , toeren met de auto en de caravan . Zijn liefde voor het voetbal 
kende enkele jaren geleden een hoogtepunt met het landskampioenschap 
van FC-Twente, zijn club waar hij tot op late leeftijd een trouwe supporter 
van was. Het reizen zat hem in het bloed. Toen midden jaren 80 de zaak 
werd overgedragen aan Gerard, hield hij het snel voor gezien en geloofde 
het wel. Hij kon zich al op relatieve jonge leeftijd volledig toewijden aan 
het reizen en samen met ma zijn er vele duizenden kilometers afgelegd 
op het Europese continent. Niet zelden waren ze jaarlijks vaker op reis 
dan thuis. 
Hoewel de ouderdom lang zonder gebreken bleef lieten de knieën hem 
langzaam maar zeker in de steek. Het periodieke spuitje gaf enig soelaas 
en bood hem de mogelijkheid om te blijven reizen , niet meer met de 
caravan maar hotelletjes en huisjes en niet te vergeten de jaarlijkse 
wintersport met de hele familie in Oostenrijk en de bezoeken aan Linda in 
Zwitserland. 
Na het overlijden van Riet, anderhalf jaar geleden , was de lol eraf. Hij had 
het zichtbaar zwaar en het hoefde allemaal niet meer. Na een kortstondig 
ziekbed nam hij afscheid van het leven, een mooi leven waar wij met veel 
dankbaarheid en dierbare herinneringen op terugkijken. 
De hereniging met Riet is nu voor eeuwig . 

We zullen hem missen. 

Voor uw medeleven en uitingen van nabijheid in deze moeilijke dagen 
zeggen wij u oprecht dank. 

De familie 


