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Jan de Haan woont sinds 2000 aan de Katten-

singel. Hij geeft aan dat hij met heel veel plezier 

in onze wijk woont. In de wijkkrant is hij vooral 

bekend door zijn stukjes over de bouw van de 

Abessyn, nieuwbouw die direct grenst aan de 

woning van de Familie De Haan. Als buurman 

was hij dan ook in staat om de bouwvorderingen 

van dag tot dag te volgen. Jan is ook lid van de 

bewonerscommissie  Kattensingel en was nauw 

betrokken bij de 30 km-zone en de voorstellen 

over de herinrichting van de Kattensingel. Ook 

zit Jan in het buurtpreventieteam voor de Van 

Vreumingenstraat en de Van Strijenstraat. 

 

Jan is geboren in Delft en heeft nadat zijn ou-

ders naar Zuid-Afrika zijn geëmigreerd, zijn 

jeugdjaren doorgebracht in de omgeving van 

Johannesburg. Jan keerde op zijn 16e jaar terug 

naar Nederland en heeft toen de opleiding  tot 

onderwijzer in het basisonderwijs gevolgd. 

Daarna heeft hij Pedagogiek gestudeerd. Zijn 

loopbaan heeft zich dan ook altijd in, of in de 

buurt van het onderwijs afgespeeld. Na als on-

derwijzer te zijn begonnen, werd hij al gauw 

directeur van een basisschool. De volgende baan 

was bij een schoolbegeleidingsdienst waar hij 

ook directeur werd en tenslotte ging hij werken 

bij een schoolbesturenorganisatie als adviseur 

en onderhandelaar. 

 

 

Sinds twee jaar is Jan met pensioen; hij heeft 

nu een eigen adviesbureau voor onderwijs en 

kinderopvang. Verder is hij betrokken bij het 

kerkenwerk in de St. Janskerk en bij een organi-

satie voor Christelijke scholen in Roemenië, 

Hongarije, de Oekraïne en bij een school in Ke-

nia. Zijn voorliefde gaat ook uit naar de ge-

schiedenis niet alleen van Gouda, maar ook van 

plaatsen buiten Gouda. Jan is dan ook lid van de 

Goudse historische vereniging Die Goude. Geen 

wonder dus dat hij samen met vrouw en twee 

dochters in een historisch pand aan de Katten-

singel woont. 

 

 

 
Jan de Haan 

 


