
 
Beste Jan, 
 
Ik weet dat ik mij nu op glad ijs begeef maar wanneer jij denkt dat er 
niemand is die een verhaal over je weet te vertellen…dan is dat een 
misvatting hoor met alle risico dat ik op militaristische wijze zal worden 
gestraft omdat ik heel goed weet dat je niet van ceremoniële toestanden 
houd. Maar Jan, je hebt zoveel voor ons betekent dat wij dit 
eenvoudigweg niet kunnen wegmoffelen, dat verdien je gewoon niet. 
 
Ik houd ervan in de Jip en Janneke taal mensen toe te spreken en te 
bedanken en zal trachten het kort te houden. 
 
Jan, 
 
Geboren in 1937. Wist al op jonge leeftijd wat je wilde worden, doorliep 
de HBS en op 19 jarige leeftijd nam je bezit van het Koninklijke Militaire 
Academie in Breda. Dit bleek een wereldperiode welke je op 23 jarige 
leeftijd wist af te ronden. 
Je werd piloot, vervolgens Geleide Wapendeskundige officier en onderhield 
contacten over de hele wereld bij de NATO. Daarna volgde de periode bij 
Defensie Staf en de laatste jaren bij de KLU Liaison-officer bij de 
landmacht. 
Sinds 1991 mag jij je Officier in de Orde van Oranje Nassau noemen (ach 
ja, je hebt altijd baas boven baas, hè Jan) Maar er was meer. Al het 
uitstekende presteren, begeleiden en bijstaan van de Nederlandse 
Defensie sporters waren aanleiding om je te decoreren met het Cism 
(Conseil International Du Sport Militaire) een lintje wat slechts heel 
sporadisch wordt uitgedeeld en of dit allemaal nog niet genoeg was heeft 
U.S Air Force je ook nog The Peacekeepers Award toebedacht en voor je 
bijzondere verdiensten op het laatst van je diensttijd ontving je en nog 
een speciale beloning van de president van Amerika. Als ik goed 
geïnformeerd ben was dat President Bush! 
 
Je zette je stappen voort in het bedrijfsleven als regiomanager / 
projectcoördinator en directeur van de taalschool in Nijmegen totdat er 
het verzoek kwam om vanuit de landelijke politiek de 1e kamer in te 
stappen. Toen je vervolgens door Ben ter Brake werd gevraagd om voor 
Gemeente Belangen in Duiven op de lijst te gaan staan bedacht jij je  
geen twee keer! (het steeds maar op en neer reizen naar Den Haag vanuit 
Duiven was ook niet alles) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Je verliet na verloop van tijd de gemeentelijke politiek door invulling te 
geven aan reizen en andere plannen. Na een ernstige ziekteperiode door 
Malaria kwam hier een kink in de kabel. Jan kwam terug bij Gemeente 
Belangen en later na de fusie met Lijst Groessen als voorzitter van de 
grootste partij in Duiven, Lokaal Alternatief. Daar komt nu verandering in. 
Vooral het heugelijke feit dat jij en je vrouw Opa en Oma zijn geworden 
van een drieling en jullie daar met volle teugen van willen genieten en 
andere zaken waadoor je niet verder gebonden wil zijn, komt er dan nu 
een einde aan het functioneren van onze regulateur Jan Hendriks. 
 
Het is een cliché om te zeggen, we zullen je missen Jan, maar geloof mij 
en dit zeg ik namens allen die jou een warm hart toedragen, en dat zijn er 
velen, jouw politieke kennis van zaken, je eerlijkheid, trouw, vriendschap 
en hulpvaardigheid zullen we echt gaan missen. Gelukkig weet ik dat als 
de nood aan de man is je altijd een luisterend oor voor ons zal hebben. 
 
Je hoort het Jan, We kunnen er gewoon niet onderuit om je een heel klein 
beetje in de schijnwerpers te laten staan. Je vindt het normaal wanneer je 
“Ja” hebt gezegd, je dan iets met volle overtuiging moet doen en, je zegt 
altijd dat je er vriendschap voor terug krijgt en een extra bedankje 
daarom niet nodig vindt.  
Nou Jan, Ik vind het een voorrecht om je namens ons allemaal, vanuit ons 
hart, te bedanken voor alles.  
We begrijpen je besluit heel goed, wensen jou, je vrouw Marie-Thérèse en 
familie alle goeds toe, blijf gezond en geniet nog lang van het leven.   
 
 
 
Het gaat jullie goed 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


