In memoriam Jan Poorter

Vlak voor het einde van het jaar 2021 bereikte ons het droeve bericht dat op Tweede
Kerstdag 2021 op 81-jarige leeftijd in alle rust is overleden ons erelid Jan Poorter.
Hoewel we wisten dat zijn gezondheid langzamerhand achteruit ging was zijn
overlijden een schok voor ons allen.
Jan heeft als reserve officier bij de geneeskundige troepen zijn dienstplicht vervuld
waaraan hij goede herinneringen heeft overgehouden. Na zijn dienstplicht heeft hij als
beleidsmedewerker bij diverse ministeries gewerkt waaronder Defensie, Sociale
zaken, Economische zaken en Volksgezondheid. Jan stond er om bekend dat hij zijn
mening over diverse onderwerpen niet onder stoelen of banken stak en
beargumenteerd en overtuigend naar voren bracht.
Na zijn arbeidzame leven werkte hij als redacteur mee aan vijf edities en als
eindredacteur was hij verantwoordelijk voor 44 edities van het Mededelingenblad.
Bovendien was hij de stuwende kracht achter de uitgifte van het jubileumnummer.
Hoewel hij in maart 2019 is teruggetreden als eindredacteur heeft hij na het
overlijden van Martin Halma toch weer voor een jaar het eindredacteurschap op zich
genomen samen met Theo Deckers.
Naast de redactie van het Mededelingenblad verzorgde hij de uitnodigingen voor de
jaarvergaderingen, stelde hij de jaarverslagen op en werkte hij mee aan de
samenstelling van de Wegwijzer. Betrokken, consciëntieus, nauwgezet, bescheiden
en veelal alléén op de achtergrond opererend verrichtte hij zeer veel werk voor de
vereniging. Dankzij zijn goede verstandhouding met de schrijvers van artikelen, met
de tekenaar en met de drukker was het blad altijd tijdig voor druk en verzending
gereed. Met zijn goede kennis van de Nederlandse taal en zijn uitstekend taalgevoel
is hij erin geslaagd zowel de kwaliteit van de artikelen als de leesbaarheid van het
Mededelingenblad te verhogen. Hij heeft een waardevolle bijdrage geleverd aan de
communicatie van de vereniging met haar leden.
Jan heeft naast zijn werkzaamheden voor de KVEO ook veel gedaan voor de
afdeling Den Haag van Het Nederlandse Rode Kruis. Ook het Residentie orkest heeft

altijd in zijn warme belangstelling gestaan; er waren dan ook bij zijn afscheid twee
musici van dit orkest aanwezig die zijn favoriete muziek lieten horen.
Als bestuur van de KVEO zijn we zeer erkentelijk voor het vele werk dat Jan voor de
vereniging heeft gedaan.
Op verzoek van de nabestaanden heeft de uitvaart in besloten kring plaatsgevonden.
We gaan een goed mens missen.

Marcel Celie

