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an van Buren werd op 19
april 1935 in Oostvoorne
geboren. Hij ging hier
ook naar de lagere school
en vervolgens naar de

RHBS in Brielle. Na het 3e jaar op deze
school vond hij het toen wel genoeg.
Zou hij nu echter op die school gezeten
hebben, dan zou hij hem zeker afge-
maakt hebben. In z’n verdere leven is
nl. gebleken dat hij erg leergierig was,
zelfs nu nog. Na deze drie jaar HBS
ging hij naar onze machinisten- school
en na twee jaar werd het VD diploma
behaald. Jan had op de HBS al verkering
gekregen met Henny Langendoen,
waarmee hij dit jaar al 45 jaar gelukkig
getrouwd is.

Naar zee, dat kan altijd nog
Jan koos er voor om niet gelijk naar zee
te gaan. Hij ging een praktijkjaar doen
bij de RDM. Hij kwam op allerlei sche-
pen te werken als buitenbankwerker.
Eerst als hulp en later als zelfstandig
bankwerker. Eigenlijk was het voor
hem ook een jaar waarin hij niet hoefde
te varen. Hij was er voor zichzelf
namelijk al achter gekomen, dat varen
toch eigenlijk niets voor hem was. Zou
de verkering zo hard getrokken hebben?
Maar ja, de militaire dienst was ook
niet alles, al was hij geen antimilitarist.
Dus dan toch naar zee! Hij solliciteerde
bij de Caltex en werd aangenomen als
assistent. wtk. Zijn eerste schip werd de
Caltex Delft vervolgens de Caltex
Rotterdam en toen naar school voor z’n
A. Dit diploma behaalde hij in februari
1958 en in oktober 1958 werd er
getrouwd. Eerst inwonen bij z’n schoon-
ouders en vervolgens een kamer in
‘Huize Austria’. Dit was een pension in
het gebouw ‘De Wildeman’ in de
Nobelstraat waar nu Eisinga Interieur
zit. Het omvatte ca. 10 kamers met voor
deze kamers één gezamenlijk toilet en
douche. Wie van de jeugd zou dat
tegenwoordig nog doen. Er was echter
woningnood en ze waren stik gelukkig
dat ze op zichzelf konden gaan wonen.
Enige tijd later zijn ze naar een flat in
Hoogvliet verhuisd. De huur voor de
flat was dezelfde als voor de kamer in
‘Huize Austria’. Jan voer nog steeds.
Hij kwam op de Caltex Eindhoven en
de Caltex Arnhem. Op dit laatste schip
als 3e wtk. Ook begon hij hier met een
PBNA cursus voor Bl. Op 9 maart 1962
monsterde hij voor het laatst af en wel
van de Caltex Arnhem. Hij ging naar
school voor z’n B-l en ondertussen
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solliciteerde hij bij diverse bedrijven.
Al snel was het raak en hij trad in dienst
bij Philips.

Met werken en studeren kom je er wel
Werken en studeren tegelijk, het was
niet gemakkelijk. Hij liep continudienst
en had een kamer in Eindhoven. Alleen
in z’n vrije torn was hij bij z’n gezin in
Hoogvliet. Vanuit Eindhoven ging hij
naar de cursus bij Baars in Dordrecht.
Na de les weer met de trein terug naar
Eindhoven. Gestudeerd werd er in de
trein, als hij niet in slaap viel.
Gelukkig had hij veel gemak van de
tijd die hij aan boord gestudeerd had en
hij behaalde z’n B-l op 29 mei 1962. Er
werd verhuisd van Hoogvliet naar Best.
Het gezin was intussen uitgebreid met
twee dochters. Jan was ploegbaas in de
buitendienst (storingsdienst) en dat
beviel hem uitstekend. Na vijf jaar
maakte hij promotie
en kwam toen op
kantoor te zitten.
Dit was eigenlijk
niets voor hem. In
het begin ging hij
nog mee als er werk
in het veld was,
maar van hoger
hand vond men, dat
hij dat niet meer
doen moest.
Hierdoor verdween
een groot stuk
arbeidsplezier. Hij
solliciteerde op een vacature bij de
bedrijfsschool, maar werd, omdat hij
geen aktes had, niet aangenomen.

Terug naar Voorne en Putten
De streek waar hij vandaan kwam bleef
toch heel erg trekken. Er werd besloten
om te gaan solliciteren in het Botlek-
gebied. Het was al snel raak, ook al
omdat hij tussentijds z’n B-2 gehaald
had. Hij werd bij DSM aangenomen als
wachtchef in de continudienst. Vol
overgave heeft hij zich op deze nieuwe
uitdaging gestort. Het gezin, intussen
met drie dochters, verhuisde in 1970
naar Brielle en Jan leefde zich uit in z’n
nieuwe functie. Na vier jaar vol-
continudienst werd de fabriek uitgebreid
met nieuwe installaties.

Instructeur opleidingen
Het aantal procesoperators nam toe en
de studie-eisen verhoogd. Veel nieuwe
operators, dus die geïnstrueerd moesten
worden over processen, vele van de

bestaande operators moesten theoretisch
worden bijgeschoold. Hem werd toen
gevraagd opleidingsfunctionaris te
worden. Een drukke tijd brak aan. Van
alle bestaande en nieuwe installaties
volledige instructies maken, dat wil
zeggen beschrijvingen met schema’s.
De nieuwe operators instrueren over de
installaties en de in dienst zijnde
operators met steuncursussen coachen
met hun PBNA-studie. Hij werd dan
ook de vraagbaak van de fabriek. Deze
functie was op zijn lijf geschreven.
Later deed hij veiligheidsprojecten en
milieu. Al het personeel moest hierin
geïnstrueerd worden. Hij heeft dit werk
met ontzettend veel plezier gedaan. Het
moment kwam echter dat hij 62 jaar
werd en hij met pre-pensioen kon gaan.
Jan heeft dit gedaan, mede omdat hij
dan ook meer tijd in z’n hobby’s kon
steken.

Nu meer tijd voor hobby’s
Hij is een verstokte volkstuinier en hij
zit al sinds zijn 13e jaar, min de 7 jaar
varen, in de voetballerij. Tot z’n 45ste
voetbalde hij zelf en daarna bleef hij als
jeugdtrainer actief. Nu heeft hij de
kleinsten van Sportclub Voorne onder
zijn hoede en hij geniet ervan. Ook
tochten maken op de racefiets en ‘s
winters schaatsen of op natuurijs of op
kunstijs in de Uithof in Den Haag doet
hij met veel plezier. Verder zat hij ook
bij de bende van zes die de eerste reünie
organiseerde van onze school.
Trouwens, hij zat tot nu in alle reünie-
commissies. Zoals nu ook weer in de
commissie die op 9 oktober 2004 de
reünie organiseert.
Jan, bedankt voor dit gesprek.
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