Maas en Waler Jan Hol koninklijk onderscheiden voor ontwikkelingswerk in Zuid Amerika

Jan Hol krijgt "lintje" voor
ontwikkelingswerk in Zuid Amerika
Beneden Leeuwenaar Jan Hol is voor zijn ontwikkelingswerk in het verre Zuid
Amerika door Koningin Beatrix onderscheiden met de Orde van Oranje Nassau.
Namens Koningin Beatrix spelde burgemeester Th. Steenkamp van West Maas en Waal
hem tijdens een bijeenkomst van de "Vrienden van EFO" namens de koningin hem de
"versierselen" behorend bij de onderscheiding op.

Creativiteit, misleiding en overtuigingskracht

Hoe loods je iemand
ongemerkt voor een
koninklijke onderscheiding
ongemerkt en correct gekleed
naar de "plechtige" uitreiking.
Niet gemakkelijk in het geval
Jan Hol. Jan mijdt alles wat
maar een beetje ruikt naar
formeel of officieel als de
duivel een wijwatervat.
Maar met veel creativiteit,
overtuigingskracht en een
beetje misleiding moet het
lukken.

Vrienden van EFO
EFO staat voor
"Escuela Formacion
Obrera," het Spaans
voor vormingsschool.
Om Jan Hol beter in
staat te stellen zijn
werk af te ronden, hij
is inmiddels 60 en
heeft letterlijk en
figuurlijk tropenjaren
achter de rug, is de
stichting "Vrienden
van EFO opgericht."
Deze stichting helpt
Jan en de Vormingsschool het belangrijke werk voort te
zetten.
U kunt de stichting
steunen met een
periodieke of
eenmalige bijdrage
op rekeningnr.
1058.27.592
Toon u solidair en
steun het werk van
deze belangrijke
Leeuwenaar.

Stap 1: Je organiseert een bijeenkomst van een clubje waarvan hij het niet kan maken
weg te blijven en, niet minder belangrijk, waar hij oude vrienden en kennissen kan
ontmoeten.
Stap2: Je laat een oude vriend Jan uitnodigen voor een gezellig etentje voorafgaand aan
de bijeenkomst. Verleidelijk en onmogelijk af te slaan.
Stap 3: Het moeilijkst: hoe krijg je Jan in het pak? Daar hebben we de Maas en Waalse
vrouwen voor. Dus Jan's zus Ria ingeschakeld.

Gerommel onder het tafelkleed
Het resultaat: Jan stapt op vrijdagmiddag rond half vier, keurig in het pak, niets
vermoedend het Zaaltje van Hotel Restaurant "De Twee Linden" binnen voor een
gezellig middagje met zijn oude vrienden en bekenden. Goed, er staat een enkele
onbekende vreemde snuiter tussen, maar dat zal wel een nieuw (aspirant) lid van de club
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zijn. Even een welkomstwoordje van de voorzitter, maar dat hoort er nu eenmaal bij.
Niks aan de hand tot de "vreemde snuiter" onder het tafelkleedje begint te rommelen
terwijl de voorzitter de burgemeester van West Maas en Waal aankondigt.
Zelfs als je, zoals Jan, de halve wereld rond gereisd bent en je uit de vreemdste situaties
gered hebt begin je nattigheid te voelen. Dit is Maas en Waal, waar nooit iets gebeurt,
maar hier is nu eens wel iets aan de hand. Je begint je ineens een beetje ongemakkelijk
te voelen in dat nette pak.

Doopceel

Burgemeester Steenkamp,
inmiddels getooid met
indrukwekkende
ambtsketting, treedt naar
voren begint op te sommem
wat Jan zoal gedaan heeft.
Studie voor priester, stage
in Eindhovense parochie,
lessen Spaans,
metaalbewerking en lassen,
werken in Rotterdamse
haven. Naar Zuid Amerika,
plannen voor vormingswerk
in een Chileens mijnstadje,
maar door een militaire
staatsgreep kan dit niet
doorgaan. Hierna in Peru
werken onder de arbeiders
van een scheepswerf, maar
de situatie wordt zo
gevaarlijk dat men op de
vlucht moet voor de politie.
Burgemeester Th. Steenkamp van West Maas en
Waal.

Naar Venezuela voor het opzetten van een Vormingsschool. Nog steeds in de eigen kost
voorzien met voorhamer en lasapparaat en ondertussen jonge arbeiders een echt vak
leren, zorgen dat er gereedschap is voor de opleiding en de mensen leren hoe zich te
verdedigen en een rechtvaardige behandeling af te dwingen.
Heel spannend, maar waarom moet hier de burgemeester voor opgetrommeld worden?
Bovendien: voor Jan en zijn vrienden niets nieuws.
Jan knipoogt en zwaait ondertussen stiekem naar vrienden en bekenden. Maar het blijft
vreemd dat een burgemeester hiervoor tijd kan vinden.

Het heeft hare majesteit...
Dan komt het. "Het heeft hare majesteit behaagd ... " Voor ons een bekende
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formulering, voor Jan, na zijn vele jaren in Zuid Amerikaanse jaren, waarschijnlijk
nogal vreemd. Maar de burgemeester Steenkamp gaat onverstoord door. "Grote
verdiensten voor de maatschappij... " , "Oranje Nassau ...", "de versierselen..."
Kortom: een lintje voor Jan.

Burgemeester Th. Steenkamp toont Jan juist opgespelde medaille.

Later zijn er grapjes: "Alles over de troonrede is door Beatrix in één klap goed
gemaakt."
Ook de opmerkingen van Beatrix over de saaie troonrede worden begrijpelijk. In
vergelijking met de aanbeveling van een lintje voor Jan Hol is de troonrede niet gewoon
saai., maar dodelijk saai. Gekissebis rond de Haagse vleespotten. Hoognodig dat er eens
iets over gezegd wordt.

Burgemeester Steenkamp
laat zien het beter begrepen
te hebben. Als Jan, een
beetje bekomen van de
commotie, schuchter
vraagt "Ik heb nu wel een
medaille, maar wat
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betekent dat? Moet ik nog
iets doen of zo?"
Steenkamp antwoordt
slagvaardig: "Je krijgt het
omdat je wat je moest doen
al gedaan hebt."
Weten Balkenende, Zalm
en De Geus meteen wat ze
zouden moeten zeggen
tegen die bouwvakkers en
vrachtwagen- chauffeurs
met veertig jaar op de
steiger of achter het stuur.

Burgemeester Th. Steenkamp van West Maas en
Waal: "Je krijgt het omdat je wat je moest doen al
gedaan hebt."

Vooruit kijken
Een lintje heeft altijd iets van achteruit kijken: "Wat je al gedaan hebt."
Voor Jan ligt het anders. Hij praat in zijn dankwoord nauwelijks over de onderscheiding
en evenmin over het gezwoeg, de zorgen, de angsten, de tegenwerking, de
teleurstellingen.
Wel, des te meer, over doorwerken, zolang zijn gezondheid het toe laat. Over de
plannen met de vormingsschool. Hoe de zaak onder stoom te houden. Het nieuwe
gebouw voor de school waar nog zoveel aan moet gebeuren. De ambtelijke en
organisatorische hobbels. Over de hulp die hij nodig heeft om zijn werk af te kunnen
maken. Over mensen die het werk straks van hem over moeten nemen, zodat de
continuïteit gegarandeerd blijft. Werken, zorgen, het doel in het oog houden. Dat telt!
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En dat lintje? Voor Jan is het beste eraan dat het al zijn vrienden en bekenden weer eens
bijeengebracht heeft. Op naar het informele deel van de bijeenkomst. Er volgt nog een
heel gezellige middag.

Bijpraten over wat er allemaal nog moet gebeuren

Meer foto's...
Meer informatie
Stichting vrienden van EFO
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http://www.vriendenvanefo.nl
Interview met Jan Hol door Joost Koopmans (De Roerom, november 2003)
http://www.deroerom.nl/november2003/Roermaand.html
Stichting "Gered Gereedschap"
http://www.geredgereedschap.nl
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