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Kroonprins van de
PC greep de kansen

IN MEMORIAM

D e kroonprins van de PC
(Permanente Commissie)
was Jan van der Meij

toen hij als ‘broekie’ van 38 jaar
in 1983 bij de organisatie van de
belangrijkste kaatswedstrijd van
het jaar kwam. De Franeker was
toen al de beoogd opvolger van
voorzitter Ulbe Hannema, ver-
tellen Johannes Westra (huidig
PC-voorzitter) en Johan Dijkstra
(toenmalig PC-lid).

Hij zou het voorzitterschap
van 1993 tot 2007 vervullen en
zorgde voor een omslag. Door-
dat hij minder afstandelijk en
formeel handelde, bracht hij de
PC dichter bij de mensen. Van
der Meij professionaliseerde de
organisatie, zorgde er voor dat
PC-leden zich ook bij andere
kaatswedstrijden lieten zien en
dat de commercie niet toesloeg.

Hij was de voorzitter die dage-
lijks bij de bouwploeg kwam
kijken en die vond dat de geno-
digden door elkaar moesten
zitten. Meteen na zijn aantreden
zorgde hij voor een vaste ver-
vanger. En hij was het zelf die
daar in 2003 onverwacht gebruik
van moest maken.

Uitgerekend voor de jubileum-
viering van de 150-jarige PC
werd hij getroffen door een TIA.
,,Ik kom wel, maar kan niet
spreken’’, meldde hij zijn ver-
vanger Dijkstra. Dat was een
eerste tegenvaller. Van der Meij,
zijn vrouw Henriëtte en de kin-
deren Dirk Jan en Sanne Mare,
kregen de jaren erna te maken
met meer tegenslag.

De geboren Bilkert voetbalde,
schaatste en kaatste in zijn jonge
jaren, maar de laatste jaren was
hij vooral toeschouwer: op de
tribune, langs de lijn, voor de
televisie. Hij volgde de ALO
(Academie voor Lichamelijke
Opvoeding) en werd gymleraar
in het middelbaar beroepsonder-
wijs aan het Friesland College.

Terwijl hij een volledige baan
had, volgde hij de studie fysio-
therapie. ,,Het kostte hem veel
moeite, maar hij heeft het ge-
red’’, blikt Henriëtte terug. Op
school werd hij later stagebege-
leider. Deze baan werd altijd
gecombineerd met werk in een
fysiotherapiepraktijk. ,,Hij zette
door als hij ergens voor ging.
Opgeven zit daardoor niet zo in
ons gezin’’, vult Sanne Mare aan.

Haar vader gaf haar mee dat je
op je kansen moet letten en ze
moet grijpen. Iets doen als je het

leuk vindt en uitdagingen aan-
gaan. De uitdagingen kwamen
voor Van der Meij in de jaren
tachtig. Niet alleen de PC wist
zijn bestuurskwaliteiten te waar-
deren: hij werd actief voor de
VVD als voorzitter van de afde-
ling Franeker en raadslid, lid van
de Rotary en samen met zijn
vrouw secretaris van Stichting
Het Klaarkampster Weeshuis.

De kinderen wisten niet an-
ders dan dat hun vader na het
avondeten weg moest. Ze had-
den er geen last van, zegt Sanne
Mare, want er was altijd iemand
thuis. Bovendien stond hun
vader op zaterdag wel langs het
sportveld en werd hij in de me-
dezeggenschapsraad actief voor
hun basisschool.

Zijn tomeloze energie werd in
2006 getemperd door een tumor
in de onderrug. Net toen hij in
januari 2007 zijn leven weer op
wilde pakken, kwam de diagnose
Kahler. De PC-leden weten nog
dat ze op zaterdagmorgen bij
hem geroepen werden: ,,Ik lûk
my oeral út werom’’, was de
boodschap. Zijn naasten begre-
pen dit: hij wilde niet dat men-
sen hem zouden ontzien. Boven-
dien wilde hij alle energie in het
bestrijden van zijn ziekte steken.

Ook hier greep hij kansen
door mee te doen aan experi-
menten. ,,Nooit was hij boos, hij
accepteerde wat hem over-
kwam.’’ Hij toonde zijn wils-
kracht door in 2008 de Slachte-
marathon te lopen. De ziekte
ging, maar kwam terug. Van der
Meij, die op 4 oktober overleed,
stelde zich nog twee doelen in
2015: zijn zeventigste verjaardag
groots vieren en de PC meema-
ken, de PC waarvan hij eigenlijk
als voorzitter op zeventigjarige
leeftijd afscheid had moeten
nemen. ,,Hij heeft er nog volop
van genoten.’’
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