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wat beweegt…

Jan Ceelen

tekst Peter Zwetsloot  beeld Giuseppe Toppers | Danto

In Wat beweegt… dit keer Jan Ceelen van Amstel Graphics aan het 
woord. De ex- jeugdinternational vertelt dat met name rugby hem 
heeft gevormd: ‘Hard, maar wel sportief ’.

1 Jan Ceelen kwam op 4 juni 1959 in het Anna Pavil-

joen, de kraamkamer van Amsterdam, ter wereld. Hij 

groeide op in Ouderkerk aan de Amstel, waar hij samen 

met zijn vrouw Anja nog steeds woont. Ook hun beide 

zonen Ian en Sean zijn opgegroeid in het dorp langs 

de Amstel. Jan voltooide het Individueel Voortgezet 

Onderwijs en werd aangenomen voor het CIOS. Toch 

koos hij er voor om te gaan werken. Niet, zoals in de 

lijn der verwachting lag, bij Machinehandel Ceelen, dat 

Jan’s opa, net als zijn vader ook Jan geheten, in 1927 

was begonnen. Vader Jan vond dat Jan junior eerst 

maar eens ergens anders aan de slag moest. Dus ging 

Jan werken in het abattoir van zijn andere opa, Jan van 

Voorst. Na korte tijd mocht hij wel bij Machinehandel 

Ceelen komen werken. Jan begon daar onderaan de 

ladder en heeft alle afdelingen van het in die tijd bloei-

ende bedrijf doorlopen. Toen vader Jan met pensioen 

ging, nam zoon Jan zijn taken over en werd samen 

met Rob Smit adjunct directeur. Vlak voor zijn 25-jarig 

dienstverband koos Jan een andere route en startte hij 

samen met Anja en twee personeelsleden op 1 mei 2002 

met Amstel Graphics. Inmiddels telt het familiebedrijf 

in Amstelveen 22 medewerkers, waarvan de meesten al 

weer geruime tijd bij Amstel Graphics werkzaam zijn.

Recht door zee
‘Wie hier langer dan een jaar werkt, blijft hier waar-

schijnlijk tot aan z’n pensioen’, zegt Jan Ceelen. ‘Dat 

komt omdat we open en duidelijke communiceren.  

Dat kan wel eens hard zijn en soms zelfs verkeerd over-

komen, maar het is wel eerlijk. Hier geldt: “recht door 

zee”. Ook ik sta er open voor als mensen recht voor z’n 

raap vertellen waar het op staat. Het is belangrijk dat 

iedereen met plezier z’n werk doet en dat is hier zo. Dat 

geldt ook voor onze beide zonen Ian en Sean (dat is ook 

Jan, maar dan in het Schots en Iers). Zij hebben binnen 

Amstel Graphics dezelfde route afgelegd als ik destijds 

en alle afdelingen doorlopen. Zij hebben alleen op 

school beter opgelet en daar hun diploma’s behaald. Ik 

heb na m’n schooltijd veel avondstudie moeten volgen 

om de benodigde papieren te halen. Over opvolging 

wordt hier nog niet echt fanatiek nagedacht. Belangrijk 

is dat Ian en Sean het werken in het team van Amstel 

Graphics leuk vinden. Als zij morgen met andere plan-

nen komen, ben ik de eerste die ze daarin zal onder-

steunen. We zien wel hoe het zich ontwikkelt. Voorlopig 

zien we de toekomst in het “moderne grafische” met 

onze loyale klanten en toeleveranciers prima zitten.’

Nederlands rugbyteam
Voor Jan Ceelen is sport altijd heel belangrijk geweest. 

‘Toen ik 16 jaar werd, ging ik op rugby’, zegt hij. ‘Mijn 

vrienden gingen voetballen, maar dat kon ik niet. Bij zijn 

club, NFC (later Amstelveense Rugby Club) was geen 

jeugdteam en dus speelde Jan als ‘jonkie’ met de seni-

oren mee. Dat ging hem goed af, hij werd gekozen voor 

het Nederlands rugbyteam onder 21 en speelde diverse 

interlands. Jan beleeft daar mooie herinneringen aan. 

Hij heeft het spelletje tot en met begin vijftig beoefend. 

Later werd het met de oudjes wel meer tikkertje spelen 

en na de training een drankje aan de bar, want dat hoort 

er bij. ‘Naast rugby heb ik ook andere sporten beoefend, 

zoals: turnen, zwemmen, handbal en verschillende wa-

tersporten. Sport heeft me gevormd als mens. En zeker 

rugby, want dat mag een harde sport zijn, het gaat wel 

sportief en dat spreekt me aan.’ 1

‘Later werd het met de  
oudjes meer tikkertje spelen’

Sport heeft me gevormd als mens
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INTERESSES:  

Mijn familie staat voorop. 

Interesse in mensen, waar 

ook ter wereld, en in alles 

op ons vakgebied.

VAKANTIES:  

Zuid Spanje om op te laden 

en eens per jaar de wereld 

ontdekken met onze beste 

vrienden.

LEVENSMOTTO:  

‘Niet lullen, maar poetsen’ 

en ‘Geniet zo lang het kan 

en mag’

THUIS:  

Getrouwd met Anja, twee 

zonen Ian (28) en Sean 

(26) en een kleindochter 

Stella (van Ian).
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