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Geboren op 11 januari 1931 op het Moeras, nu Buinerveen. Het huisje staat er nog. Zijn vader was 

Albert Hofman, zoon van een boer uit Boermastreek, en was getrouwd met Aaltje Wolthuis uit Gieten. 

Pa heeft een broer, Berend, en kreeg later een broertje die Tinus heette. Ze hadden ook een zus, 

Janna, maar die was overleden voordat Jan geboren werd. 

 

Ze zijn toen verhuist van het Moeras naar Nieuw Buinen aan het Noorderdiep.Het huisje waarin ze 

woonden heeft Jan getekend en is gebruikt als illustratie voor zijn rouwkaart. 

 

Na de lagere school is Jan, net als zijn broer gaan werken bij een boer, in een tijd dat mechanisatie 

nog niet de standaard was, geen combines, rooimachines of tracktoren maar zeis, riek en paard. 

 

De oorlog heeft zijn avonturen meegebracht, zoals een vermeend geweervuur dat achteraf kwam van 

het plassen uit het slaapkamerraam dat viel op een oude emmer, eigen elektriciteit opwekken met een 

molentje of de fiets omgekeerd op de tafel waar iemand aan de pedalen moest draaien om licht te 

maken, totdat Jan zijn moeder met de vingers tussen de ketting en het tandwiel kwam. Ook waren er 

veel bedreigingen waar Jan tot een paar jaar geleden nog iedere nacht nachtmerries over had en als 

schreeuwend en slaand uitkwam, vaak liggend op de grond naast bed. 

 

De winters waren toen nog echte winters, maar koud was het nooit in huize Hofman, daar zorgde Jan 

zijn vader wel voor: veel turf dat gewonnen wordt op Boermastreek en met een trekschuit naar het 

Noorderdiep werd gebracht. In het huis was een houten toilet in het schuurgedeelte die uitliep op de 

sloot. Ook was er altijd een zwien op stal, waar ook gewoon mee gepraat werd en een goede 

verzorging kreeg. Na verloop van tijd kwam dat zwien op de ladder of de achterdeur, en was de wieme 

en de weck weer vol. De datum dat het laatste zwien werd geslacht, ongeveer zijn eerste dag bij 

Philips, werd elk jaar even bij stil gestaan. 

 

Na zijn in diensttreding is Jan getrouwd met zijn Hennie. Pa gaf zijn onvoorwaardelijke invulling aan 

het woord “trouw” waar Hennie was, was ook Jan. Hij heeft voor haar gezorgd tot haar overlijden. 

Ondanks zijn opkomende dementie was geen moeite Jan te veel om voor Hennie te zorgen. Hij 

cijferde zich zelf helemaal weg. Toen Hennie niet meer mobiel was en veroordeelt was tot haar stoel, 

ging Jan op de stoel naast haar zitten en zorgde dat zij zich behaaglijk en gelukkig voelde.  

 

Samen hebben Jan en Hennie 2 zoons gekregen, die een geweldige jeugd op opleiding voor hun 

eigen levens hebben gekregen. Dit bestond uit het bijbrengen van waarden en normen volgens het 

Hofman principe waarbij ze bewust worden gemaakt dat we het niet alleen kunnen maar altijd voor 

elkaar en anderen klaar mogen staan. Ons werd ook verteld waar de benodigde kracht vandaan 

kwam. De jongens ervaren dit elke dag en zijn en blijven hier dankbaar voor. 

 

Op de zondagen was het ‘smorgens met elkaar naar de kerk. Jan is zijn hele getrouwde leven 

ouderling geweest en was geliefd bij iedereen. Met name de oudjes waar hij na zijn pensionering bijna 

voltijd mee bezig was, bezoeken, bijstaan, ondersteunen. Na de kerk gingen het gezin naar de ouder 

van Hennie koffie drinken aan het Dwarsdiep in Nieuw Buinen. Thuis werd dan soep gegeten, en 

pudding. Tijdens de pudding stond de radio aan luisterden we naar “de toestand in de wereld” met mr 

WGJ Hilterman. Als we nu pudding eten horen we in onze gedachten nog zijn markante stem. Na de 

afwas gingen we met de auto naar het bos om routes te lopen. Jan was een meester in vertellen en 

maakte het voor ons boeiend: een bankje van keien in het bos was de plek waar de hoofdman van de 

Batavieren zijn volk toesprak, een oude wal in het bos, ooit gediend als kogelvanger, was een 



konijnenklooster. Hier werden konijnen naar toegebracht als de ziek of gewond waren. Jan kon dat zo 

mooi vertellen dat je op een gegeven moment twee konijnen zag lopen met een brancard tussen hun 

in met een gewond konijn. Ook kabouters zagen we vaak in het bos lopen, vooral als je erg stil was in 

het donkere dennenbos waar af en toe een lichtplek in zit met lichtgroen mos, want daar wonen ze. 

 

Vakanties waren ook onderdeel van het gezin, eerst naar een vakantie huisje bij Zeegse, vervolgens 

werd er een tent gekocht bij Waterborg in Groningen, gemaakt van KS2001 doek, want het moest 

sterk genoeg zijn voor eiland vakanties. De eerste vakantie met die tent was in Gasselte. Een auto 

was er nog niet dus het moest op fiets kunnen. We hebben toen een hele zomer op de camping 

gestaan, met alle collega’s van Jan op het zelfde veldje. ’s Morgens gingen de mannen in colonne op 

de fiets naar de fabriek, en’s avonds weer terug, snel eten en genieten van wandelingen, speurtochten 

en spelletjes. Als de kinderen naar bed gingen waren er op eens beren en wolven uit het bos op de 

camping. De kinderen hoorden dan knorren, snuiven en brommen om de tenten, en dat weerhield ze 

om toch naar buiten te gaan of om overdag alleen het bos in te lopen: je weet maar nooit………. 

Dit gaf de ouders ook even tijd voor hun zelf. De volgende bestemming werd Vlieland, met de trein, en 

de kampeerspullen werden in een grote kist middels een bode vooruitgestuurd. Geweldige vakanties, 

in de duinen, koken en licht met petroleum veel zon en nivea. Ook opa’s en oma’s kwamen voor een 

paar dagen langs en kwamen er bij in de tent niets was te veel. Op de laatste Vlieland vakantie ging 

het wat anders: een zomerstorm verwoeste de camping, onze tent stond nog maar de uitbouw met 

kookhoek was weggewaaid. De volgende dag heeft Jan met zijn F.Herder zakmes een stum uit de 

voortent gesneden en in het gapende gat, waar de kookhoek had gezet, genaaid. Kon de vakantie 

toch doorgaan tot binnen een week een nog zwaardere storm de buizen van de tent verboog en brak. 

Jan hing de hele nacht in de buizen om de tent staande te houden terwijl Hennie met de jongens in de 

sportzaal van de camping sliepen. Ondanks de dreiging tijdens deze stormen, ging Jan met zijn 

jongens tijdens de storm kruipend bij de laatste duin omhoog om naar de dreigende zee te kijken, die 

stond dan ook onder aan de duin: geen strand meer te zien. Zo kregen de jongens respect voor de 

natuur en kostbare herinneringen. Na deze vakantie werd er een vouwwagen aangeschaft en werd de 

vakantie bestemming verlegd naar het oosten, eerste de Harz, het Zwartewoud, en later Oostenrijk. 

Dit laatste land zijn Jan en Hennie ook na hun kampeerfase vaak geweest met zijn broer Berend en 

Grietje. Met de eigenaren van de pensions werden warme banden gesmeed, zo zijn ze……. 

 

Auto rijden was nooit Jan zijn ding, maar om doelen te bereiken heeft hij toch zijn rijbewijs gehaald en 

later een auto aangeschaft. Wij als gezin wisten in het begin niet beter dat een auto altijd schokkend 

optrekt. Het kwam niet bij ons op dat Jan na zijn rijexamen een paar jaar niet gereden had en weer 

een beetje gevoel ervoor moest krijgen.  De eerste rit met eerste auto, Ford Taunus 12M met 

kenteken EU-08-71, was naar Apeldoorn naar de broer van Hennie en zijn gezin. Het was een 

wereldreis, een kaart en een lijst met plaatsnamen op schoot en alle dorpen onderweg werden 

aangedaan. Dat er een snelweg was hadden we geen idee van. En het was koud op die reis, het vroor 

flink, binnen en buiten de auto, we hadden dekens om in de auto, onderweg werd er driftig aan de 

knoppen gedraaid maar de verwarming liet het afweten. Toen we ‘savonds terug gingen werd oom 

Lammert er ook even bijgehaald om naar de verwarming te kijken, toen bleek al vrij vlot dat je niet aan 

de knoppen moest draaien maar trekken, en toen kwam er toch een bak warmte binnen….. 

 

Schaatsen had een speciale plek in de familie en zo ook bij Jan. Tijdens Europese en Wereld 

kampioenschappen zat het hele gezin bij de radio en later bij de tv. De achterkant van de krant op 

tafel waarop ronde en eindtijden werden genoteerd en prognoses werden gemaakt van klassementen. 

Omdat niet iedereen in die tijd een tv had, zaten er ook vaak collega’s bij ons de kamer om te kijken. 

Zelf schaatste Jan het allerliefst. Sporten op zondag had geen voorkeur, maar voor schaatsen was er 

een uitzondering op deze regel onder het motto dat onze lieve heer zelf voor het ijs had gezorgd en 

dan moest je het ook gebruiken. Het schaatsvirus werd overgebracht op zijn jongens, waarbij Jan de 



techniek overbracht. Zijn motto was dat een goede techniek minder energie koste. Dit liet hij ook graag 

zien aan zijn zoons en hun kameraden. Terwijl de jongens fanatiek trainden op kunstijs, gingen Jan 

ook met hun naar het Zuidlaardermeer, Oldambtritten en de Noorderrondrit, waarbij hij voorop ging, 

schijnbaar onvermoeibaar en genietend van de snelheid en geluidloos voortbewegen. Jan had geen 

last van slecht ijs, schotsen en scheuren voelde hij niet, de jongens des te meer. Als je achter hem 

reed was het bizar dat je hem tijdens het schaatsen bij zijn schoenen in keek. Later bij het verhaal van 

Ede Staal over de wereld kampioenschappen in 1962 in Jöten in Zweden, waarbij de zweed 

Seubrandn derde werd nadat hij twee keer mocht starten om dat de eerste keer “hom de elastiek uut 

de boksem vloog” moest Jan altijd even gniffelen en dacht dan terug aan de Noorderrondrit die hij zelf 

gereden had tijdens de horror winter in 1963. Sportief dwong Jan tijdens de estafette marathon voor 

Philips in 1980 van Eindhoven naar Stadskanaal als oudste deelnemer (50) veel respect af. 

 

Iedereen is vrij het ouderschap op zijn manier in te vullen. Je ouders en opa’s en oma’s kun je niet 

uitkiezen, die krijg je gewoon. Maar wij hebben met Jan en Hennie de hoofdprijs gewonnen.  

 

Samen, vertrouwen, geloof, hoop en liefde: Jan 

  

 

 


