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DEBRUILOFT
Marieke (24) en
Ruud van Mun-
ster (26) traden
onlangs in de
sneeuw in het hu-
welijk.

Tips voor
De Bruiloft?
Mail naar
ac.redactie@ad.nl

Eenechtewinterbruiloft: ‘Zelfs
snowbootsondermijnjurkaan’
Een droom die uitkomt. Marieke en
Ruud van Munster hebben op 23 ja-
nuari een echte winterbruiloft gehad.
,,Het was een zonnige dag. Wij had-
den gehoopt op sneeuw, we zijn er gek
op. Ik heb zelfs mijn snowboots onder
mijn jurk aangehad. We hebben het
gehouden in De Mof in Leusden. Na
de kerkdienst kon het feest losbar-

sten! Het speciaalste moment van de
dag was, toen ik de trap af liep in
mijn jurk en hem daar mooi in pak
onderaan zag staan. Alles was per-
fect.’’
De twee hebben elkaar leren kennen
door Muziek- en Showband Bernhard
in Amersfoort. ,,Ruuds opa is de dag
voor de bruiloft overleden, het ging al-

lemaal zo snel. Opa en oma wilden
dat de bruiloft doorging. Oma was er
zelfs bij.
Sinds we getrouwd zijn, is de grootste

verandering dat we heerlijk samenwo-
nen. Als tip voor anderen kan ik zeg-
gen dat een goede ceremoniemeester
heel fijn is!’

Ruud enMa-
rieke: dol op
sneeuw.
PRIVÉFOTO

Op deze pagina vertellen we het levensverhaal van een onlangs overleden stad- of streekgenoot.
Vandaag het leven van Jan Mulder, een kwarteeuw actief voor Radio Golfbreker. Is er in uw om-
geving iemand overleden die niet vergeten mag worden? Laat het ons weten: ac.redactie@ad.nl.

Hetdubbeltjewerdeenkwartje
Dat zijn dochter Annemarie op zijn
begrafenis vier kantjes nodig had
om zijn leven te beschrijven, was
geen toeval. Jan Mulder was een
veelzijdig man, die zijn leven lang
bewees dat zijn hoofdmeester onge-
lijk had.
Mulder was op 6 juni 1932 gebo-

ren in een arbeidersgezin in Win-
schoten. En dat zou hij weten ook.
Aan het einde van de lagere school
vertelde de hoofdmeester hem dat
hij ‘als arbeiderskind’ geen toets
voor vervolgonderwijs hoefde te
doen. Een dubbeltje werd in die tijd
immers nooit een kwartje. Het
kwetste Jan zozeer dat hij volgens
Annemarie zijn hele leven bezig was
het tegendeel te bewijzen.
Niet dat het alleen maar kommer

en kwel was op de lagere school in
Winschoten. Zijn geschiedenisleraar
kon zulke mooie verhalen vertellen
dat Jan er een levenslange fascinatie
voor geschiedenis aan overhield.
Een wandelende encyclopedie werd
de praatgrage Jan, soms tot ergernis
van zijn kinderen. ,,Gingen we naar
een kasteel, vertelde hij uitgebreid
over de geschiedenis ervan. Daar
hadden we niet altijd zin in.’’
Jan werd al jong beroepsmilitair.

Bij de geneeskundige troepen in de
Juliana van Stolbergkazerne aan de
Leusderweg, om precies te zijn. Zo
kwam hij ook in Amersfoort terecht,
waar de opleiding voor militair bij
Geneeskundige Troepen was. Anne-
marie: ,,Later gaf hij als instructeur
les in anatomie en hygiëne. Eén van
zijn hobby’s was schminken, dus hij
leefde zich helemaal uit als er een
oefening werd gedaan. Nepwonden
maken vond hij prachtig.’’

WONINGNOOD
Als militair liep Jan de vierdaagse in
Nijmegen en daar ontmoette hij
Riet Grootendorst uit Bodegraven.
Het stel trouwde in 1961, maar ging
vanwege de woningnood pas in
1963 samenwonen aan de Ringweg-
Kruiskamp. In 1967 werdMarjan ge-
boren, Annemarie volgde in 1969.
Toen de kinderen nog klein waren,
deed Jan in de avonduren eerst de

mavo en daarna de havo. ,,Als revan-
che op de bovenmeester,’’ aldus An-
nemarie. Op vele gebieden slurpte
Jan elke kennis op die hij maar te
pakken kon krijgen. Kunst, muziek,
geschiedenis, hij wist alles en anders
zocht hij het op.

VERTELLEN
Ondertussen vertelde hij vaak en
graag over het verleden. Over hoe
zijn vader als landmeter in de
Noordoostpolder was overleden,
toen Jan 17 was. Over zijn moeder,
die in de Tweede Wereldoorlog met
haar sociale hart twee Duitse kind-
soldaten te eten had gegeven, iets
wat haar in de buurt werd nagedra-
gen. Maar na de oorlog keerde één
van de Duitse soldaten terug om
haar alsnog te bedanken. Ook de
baptistenkerk, waar Jan zijn hele
leven aan verbonden zou blijven,
was een onuitputtelijke bron.
Annemarie: ,,Vanuit de baptisten-

kerk was er na de oorlog een actie,
Red Barnet. Nederlandse kinderen
mochten in 1946 naar Denemarken
om aan te sterken. Mijn vader ging
als 13-jarige naar het dorpje Nyrup
in Noord-Jutland. Hij is daar vier
maanden geweest enmaakte kennis
met twee families die kinderen in
zijn leeftijd hadden. Daar is hij zijn
hele leven bevriend mee gebleven
en wij ook. We gingen en gaan nog
steeds elk jaar naar Denemarken op
vakantie, we spreken allemaal
Deens en delen lief en leed met de
families Nielsen en Hjeds. Sommi-

gen waren ook op zijn begrafenis.’’
Als gezelschapsmens besloot Jan

in 1970 sinterklaas te worden in de
wijk Schuilenburg, waarheen het
gezin Mulder was verhuisd. Hij zou
het tot 1980 blijven. Marjan: ,,Wij
hadden als kinderen niks door en
geloofden de smoesjes waarom hij
nooit bij ons was met Sinterklaas.
We mochten ook niet op zijn slaap-
kamer komen rond die tijd. Daar
hing zijn pak natuurlijk.’’
Sinterklaas maakte elk jaar een

rondrit door de wijk en streek dan
neer bij stomerij Van Doggenaar
aan het Operaplein. Daar vertelde
hij spannende verhalen aan de kin-
deren, nam tekeningen in ontvangst
en deelde mandarijnen uit. Jan ge-

noot van zijn rol. Annemarie: ,,Op
de begrafenis zei een vriend dat als
Sinterklaas een beroep was geweest,
mijn vader dat geworden was. Hij
heeft zijn pak met kerst zelfs eens
meegenomen naar Denemarken,
om te laten zien hoe wij in Neder-
land Sinterklaas vierden. Ik was
toen zwarte piet en samen traden
we op in het dorpshuis van Nyrup.’’

GOLFBREKER
Met dezelfde passie ging Jan na zijn
pensionering aan de slag bij Radio
Golfbreker, toen nog de Amers-
foortse Ziekenzender, nu een regio-
nale zender. Annemarie: ,,Daar
kwamen al zijn interesses samen.
Hij had een enorme platencollectie,

van opera tot Johnny Cash en Ne-
derlandse kwaliteitsmuziek. Geen
plaat werd gedraaid zonder eerst
iets over de geschiedenis te vertel-
len. Hij deed interviews, maakte ra-
dioreportages en was apetrots als hij
grootheden als Gerrit den Braber of
Willy Walden naar de Golfbreker in
de Nieuwstraat wist te krijgen. Pa
deed drie programma’s, had vaste
luisteraars en kon zijn ei helemaal
kwijt.’’ 22 jaar was hij aan de Golf-
breker verbonden, vorig jaar werd
hij erelid. Tot zijn grote genoegen.
Annemarie: ,,Hij hield van aan-
dacht. Dit artikel had hij ook prach-
tig gevonden.’’

(Conny van den Bor)

Foto boven:
JanMulder in
zijn rol als sin-
terklaas in de
wijk Schuilen-
burg. Rechts:
Mulder in zijn
element bij de
Golfbreker,
met op de
achtergrond
technicus
Hennie van
Hummel.
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