
Interview met Jan van Essen 
 
In het speciale herdenkingsnummer stond een interview met Ruud Schrijvershof en zo ontstond het 
idee om ook een aantal vragen te stellen aan de andere ‘geestelijk vader’ van het monument Jan van 
Essen. Hij sprak maar enkele woorden bij de onthulling maar die maakten grote indruk. 
 
In de loop van het hele proces bleek jouw motivatie voor dit project heel groot en dat was voor 
menigeen verrassend. 
“Vrijheid betekent heel veel voor mij. Die geeft ruimte om te kunnen zijn wie je bent en maakt je 
tegelijkertijd verantwoordelijk. Dus ik vind dat je er heel zuinig op moet zijn. De Tweede 
Wereldoorlog heeft veel leed berokkend in mijn familie en als kind heb ik dat indirect, maar heel 
sterk ervaren. Mijn gootmoeder huilde bij elke herdenking hartverscheurend. En de verhalen en 
foto’s van mijn gesneuvelde oom en de gevaarlijke kanten van werken bij de voedselvoorziening in 
een stad als Utrecht maakten grote indruk. Oorlog raakt vooral de gewone mensen van alle partijen. 
Ik ben jaren langs het oude monument in Linden gefietst en vond altijd dat het te onzichtbaar 
verscholen lag.” 
 
Je betrokkenheid leek steeds groter te worden?  
“Het was voor mij een prachtige ervaring, die mij perfectionistisch maakte. Niets leek me teveel. Het 
gaf mij het gevoel dat ik ook iets in mijn mars had, zodat ik kon bijdragen aan iets moois, iets heel 
waardevols. Misschien had ik eerder zoiets in mijn leven moeten ervaren, dan was mijn ontwikkeling 
eerder op gang gekomen.  In mijn familie werd twijfel aan capaciteiten en bescheidenheid bijna 
afgedwongen en daarmee werden initiatieven wel gesmoord. Ik ben achteraf ook heel blij dat ik 
Ruud heb kunnen prikkelen om ondanks de omstandigheden tot zo’n prestatie te komen.”  
 
Wat was belangrijk in jouw beleving?  
“Het bestuur van dorpsraad functioneerde als een team met heel diverse kwaliteiten. Ik kwam in de 
rol van uitvoerder en kon steeds op iedereen rekenen. Dat gaf vleugels zodat ik steeds wist dat het 
helemaal goed kwam.  
Dat betekende echts iets voor mij. Het uitstel van het storten van beton vanwege de uitzonderlijke 
hitte en droogte bracht mij niet uit balans. 
Op  de maandag na 22 september had ik het gevoel dat ik moest afdalen van een grote heuvel.” 
 
Waren er geen storingen in die beleving? 
“Natuurlijk kwamen er ook wel dingen voorbij die stoorden, zoals negativiteit. 
Maar ik heb geleerd mijn eigen geweten te volgen en mij niet teveel te laten storen (frustreren). Ik 
ben zelf, denk ik, ook niet afgunstig of jaloers. Van Laura heb ik geleerd hoe belangrijk een goed 
ethisch kompas is. Eén minpunt tegenover negen pluspunten moet je niet uit balans brengen.”  
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