
Vak A  nr. 4  Jan Windhouwer 

geboren 08-05-1918 te Den Dolder, overleden 24-01-1958 te Utrecht (39 jaar oud) 

                                                          

Jan was het zevende van de acht kinderen van Petrus Windhouwer en Petronella Jekel. Die zijn pas 

ná deze zoon overleden. Over hen een andere keer meer. 

Jan  werd geboren op Pleineslaan 49, net als nr. 13 (waar het gezin ca. 1936 heen verhuisde), een 

dienstwoning van de zeepfabriek waar zijn vader werkte. 

                                            
 

Jan werkte vanaf 1941 of 1942 bij de PTT als brievenbesteller en op het postkantoor. Eerst was dat 

op Dolderseweg 112 (hoek Hertenlaan) en vanaf 1952 in het pand Dolderseweg 71, waar ook een 

politiepost en een hulpsecretarie van de gemeente in waren ondergebracht.  

Tijdens de oorlog is Jan vanaf 1943  voor de Arbeitseinsatz naar Hamburg gestuurd, waarschijnlijk 

aangemeld door zijn werkgever. 

Jan zal zijn vrouw Aartje Hekman na de oorlog wel via zijn postwerk hebben leren kennen.  

Zij kwam uit Renswoude maar werkte in de huishouding bij Hendrik Jacob de Jong Schouwenburg (zie 

zijn eigen beschrijving op deze website) op Biltseweg 13. Ze was er waarschijnlijk inwonend.                                                                                                                                    

 



                      

Jan en Aartje trouwden op 28-04-1948 in haar geboorteplaats Deil. De eerste jaren woonden ze in bij 

psychiater dr. W.J.J. de Sauvage Nolting aan de Dolderseweg 162 (naast het toenmalige badhuis, nu 

brandweerkazerne). Ook het echtpaar Van den Dijssel woonde daar in en hun zoon Bert werd er 

geboren. 

Voordat er kinderen kwamen gingen Jan en Aartje graag op vakantie in Castricum met Jan’s 10 jaar 

oudere broer Leen en diens vrouw Els. Jan en Leen waren echt vrienden, is me verteld. 

In zijn vrije tijd voetbalde Jan bij (ook voorlopers van) D.O.S.C.. Hij voetbalde vanaf zijn kindertijd 

graag en veel. 

                                        

 Dankzij dit krantenberichtje van 21-10-1949 weten we dat Jan in de verdediging stond en zijn broer 

Arie in de spits. 

                                                                       



November 1952 verhuisden Jan en Aartje naar Paltzerweg 160a. Daar stond een soort vakantiehuisje, 

eigendom van de grossier in bijouterieën Willem Meurs die zelf op nr. 166 woonde. Hier werd hun 

dochtertje Marion geboren op 23-02-1954. 

Op 28-05-1957 konden Jan, Aartje en Marion een gloednieuw gebouwd rijtjeshuis betrekken aan de 

Van der Hoevenlaan 9. En daar werd enkele maanden later dochter Annelies geboren, die nog steeds 

in datzelfde huis woont (al is de nummering nu gewijzigd).  

Toen pas had Jan een echt stenen huis voor zijn gezin waar ze konden blijven. Hij heeft er maar kort 

van kunnen genieten: Jan overleed acht maanden na de verhuizing als gevolg van een 

hersenbloeding. Die vond plaats terwijl hij aan het werk was op het postkantoor. Annelies is verteld 

dat hij zes weken later in een Utrechts ziekenhuis is overleden. Zijn sterfdag was vrijdag 24 januari, 

de teraardebestelling op de Ned. Herv. Begraafplaats aan de Pleineslaan  was op dinsdag 28 januari. 

“Vertrek van huis om 1 uur” vermeldt het familiebericht in de krant.  

                                                       
 

Aartje stond er alleen voor, met dochtertjes van nog geen 6 maanden en 4 jaar…. 

Financieel kon ze zich redden dankzij Jan’s pensioen van het ABP, maar ze ging later ook weer 

werken: vier ochtenden per week bij notaris Docter aan de Sweelincklaan in Bilthoven. 

Annelies ging als kind af en toe met moeder en grote zus naar het graf met viooltjes. Aartje had spijt 

dat ze de wens van haar schoonfamilie had gevolgd, ze had Jan liever naar Den en Rust gebracht. Zij 

zelf (1992) en Marion (2006) zijn daar begraven. 

Annelies is nu als enige uit het gezin nog over. Ze heeft in 2006 overwogen om Jan te laten 



herbegraven bij Aartje en Marion. “Maar ach, hij lag er al 48 jaar”, dus ze heeft hem toch maar hier 

gelaten, en zijn graf laten opknappen. 

Jan’s dochters zijn kinderloos gebleven, dus na Annelies zullen er geen nabestaanden meer zijn. Het 

kan verkeren, ook als je zoals Jan werd geboren in een groot gezin met acht kinderen! 

Uitvaarten verliepen anno 1958 wat anders dan nu.  

De tekst in het overlijdensbericht in de krant duidt op een gelovige achtergrond. Jan’s grafsteen heeft 

een korenaar boven zijn naam, een symbool voor Christus dat vaak te zien is op “protestante” 

grafmonumenten. 

Als er een kerkdienst aan de teraardebestelling is voorafgegaan, dan is daar geen ruchtbaarheid aan 

gegeven. Ook geen woord over een eventuele afscheidsavond in een rouwcentrum of een 

condoleance na de begrafenis. Waarschijnlijk was Jan thuis opgebaard en was het daar in de dagen 

tussen overlijden en begrafenis een komen en gaan van familie en bekenden voor afscheid en 

condoleance. Destijds kon een huisadres nog gewoon in de krant vermeld worden zonder risico van 

inbraak tijdens de begrafenis…. 

 



                                        

 


