IN MEMORIAM

j an de groot 1930–2008

3 juni 1988. Op het Broerplein, tussen de panden van
Wolters-Noordhoff en de Rijksuniversiteit Groningen

in memoriam

j an de groot 1930–2008

Op 23 januari 2008 hebben we afscheid genomen van
Jan de Groot, die vijf dagen eerder in het Hospice Gasthuis Groningen aan de Eendrachtskade was overleden.
Het was een afscheid, vermoeden wij, zoals Jan zich
dat gewenst had. Het grote aantal aanwezigen in de
aula van het Groninger crematorium, de bewogen en
hartelijke woorden, de vele brieven en andere blijken
van medeleven, verdriet en betrokkenheid hebben ons
buitengewoon ontroerd en goed gedaan.

een woord voor af

Dit boekje bevat de verzamelde toespraken die tijdens
de plechtigheid zijn uitgesproken, aangevuld met
enige verhalen en anekdotes van vroeger uit de monden van Johan (1927-2003) en Carolus (1931), de beide
broers van Jan.
Wij bieden het u aan als dank voor uw belangstelling en als herinnering aan Jan de Groot, uitgever met
een rood hart.
Renée Weber
Jannie de Groot
Hans de Groot
Henk de Groot
Coos de Groot
Maart 2008
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Vrijdagavond 18 januari rond tienen is Jan de Groot
overleden, twee dagen voor z’n 78ste verjaardag. Hij
stierf sneller dan iedereen gedacht had, maar in de
waardigheid die voor hem het hoogste goed was, en op
de plek die hij zelf uitgekozen had – al is hij uiteindelijk maar elf uur in het Hospice Gasthuis Groningen
geweest. En we waren allemaal bij hem: Renée, wij,
kinderen en partners, en Anneke, zijn en onze nicht.
En Pa en Moe keken vanaf hun foto toe.
We nemen vandaag afscheid van hem en het doet
goed dat we dat met zo velen hier samen doen. Jan zelf
zou daar verheugd over geweest zijn. En eigenlijk had
ie het liefst ook hier aanwezig willen zijn, maar dat
viel niet te regelen. We zijn hier juist omdat hij er niet
meer is.

Aan een productief, rijk en betrokken leven
is een einde gekomen.
Verdrietig nemen wij afscheid van

drs. Jan de Groot
weduwnaar van Dina de Groot-Nijdam
uitgever en
oud-directeur van Wolters-Noordhoff
Groningen, Groningen,
20 januari 1930 18 januari 2008

Groningen Renée Weber
Utrecht Coos de Groot
		 Marijke Weijenborg
Winsum Henk de Groot
		 Coby de Groot-Molter
		 Steven en Evelien
Utrecht Hans de Groot
Hilversum Jannie de Groot
		 Jan Overhuijs
		 Nora
De crematieplechtigheid vindt plaats
in Aula i van het crematorium
op woensdag 23 januari 2008 om 16.00 uur
(Crematoriumlaan 6, te Groningen).
Correspondentieadres:
Churchillstraat 8, 9728 sg Groningen
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coos de groot

Er moest veel rechtgezet worden

Jan was een meester in het genre van de herdenkingsrede. Vele collega’s, vrienden, kameraden en familieleden zijn door hem uitgeleide gedaan. De taal tot in
de puntjes verzorgd, met scherpe typeringen, rake
woorden en gebaren. Een van z’n vele kwaliteiten. Nu
sta ik hier op ‘zijn’ plek. Op zijn eigen verzoek, dat hij
me op Tweede Kerstdag deed. Ik wist het natuurlijk al
vele jaren.
Jan de Groot was een opmerkelijk mens, een
bijzondere man. Het soort bijzonderheid waarvoor
we doorgaans het woord markant gebruiken. Een
man met vele kanten en facetten, karaktertrekken
en tegenstrijdigheden. Bloedserieus vaak, maar ook
vol grappen, vooral woordgrapjes. Een rationalist,
cerebraal, maar tegelijk één groot vat vol soms bijna
explosieve emoties. Met een afkeer van het theatraal
gedoe – maak het nou niet groter dan het is –, terwijl
ie tegelijk zijn eigen hang naar drama en pathos vaak
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niet kon onderdrukken. Respect voor autoriteit, maar
ook principieel en tegendraads als ‘het gezag’ dom of
onredelijk was of misbruik maakte van de macht. En
dat was (en is) vaak het geval.
Jan was een uiterst aimabele, sociale en attente man
die echter – als je hem niet mee had – ook ongeduldig
kon zijn, en eigenzinnig tot op het onmogelijke af. Ik
heb hem echter de laatste jaren ook leren kennen als
een bezorgde vader en kwetsbaarder man.
Jan was een kind van zijn tijd, maar dan wel een
bijzonder kind van een bijzondere tijd. Veel van zijn
kwaliteiten en eigenaardigheden zijn terug te voeren
tot z’n jeugd op de Hoogte, aan de Bedumerweg 106,
waar Jan als middelste van drie zonen geboren werd en
tot z’n trouwen met Dina in 1955 ook woonde.
‘Met kleren zijn wij nooit verwend geweest’, zei zijn
jongere broer Carolus later tegen me met Gronings
gevoel voor understatement. De armoe was schrijnend, Pa zat vaker zonder werk dan met. En niet alleen
Pa leed daaronder, maar meer nog Moe. En daarmee
ook Jan, want die twee stonden elkaar hun hele leven
zeer na. De armoe leidde tot praktische ongemakken
met vernederende impact: een kapotte broek betekende een dag niet naar school, in de klas zitten met
verouderde boeken, omdat er geen geld was voor de
nieuwste druk. Het was de basis voor een levenslange
woede en een levenslang gevoel voor rechtvaardigheid.
’n Krachtcentrale voor een tomeloze werklust en zucht
naar erkenning. Er moest veel rechtgezet worden!
Toch was er ook gezelligheid, zeker achteraf. Als
Johan, Jan en Carolus later samen waren, dan werd
er geschaterd. Ook door ons als kinderen. Om de kat
8

zonder staart bijvoorbeeld. In de woorden van Carolus:
‘Moe had haar strijkijzer ingenaaid in een zak en die
hing met een touwtje aan een spijker. Op een keer
liep Poes net onder het strijkijzer door toen ie van de
spijker af viel. Toen zat er een knik in de staart. Nog
weer wat later was ie ’m helemaal kwijt.’ Eindeloos was
ook het plezier om alle ‘flauwe, maar leuke mopjes’
van vroeger en om de knovvelige onhandigheden van
Pa. Hier lag ook de bron van veel van de spelletjes,
vooral taalspelletjes, die Jan later aan onze etenstafel
introduceerde.
Jan was een uitzonderlijk kind. Dankzij meester
Westerhof van de vijfde klas ging ie naar de hbs, het
Heijmans. Als enige uit de hele buurt.
‘Jan kon goed leren, dat wist iedereen’, vertelde
Carolus later. ‘Altijd bij de besten. Pa wou d’r wel es
schamper over doen. Jan had herhaaldelijk ruzie met
Pa, dat was nu eenmaal zo. Pa had een gloeiende hekel
aan ‘intellectuelen’ en alles wat ‘autoriteit’ was. Pa zei
dan: ‘Dou, dou, goa dou moar noar dien soort-genoot’n
tou!’ Wat een vreselijke trap na hè, maar zo zat die
man in elkaar.’
Aan het eind van de oorlog zwierf Jan door de stad
en werd chroniqueur van de bevrijding met zijn dagboeken als resultaat. Iemand moest het vastleggen per
slot van rekening.
Na de oorlog werd Jan lid van de Jeugdbond voor Onthouding, de jvo, waarvan veel leden al snel overstapten naar de ajc, de Arbeiders Jeugd Centrale. Meteen
in 1945 leerde hij er Dina Nijdam kennen. Jan heeft
lang huizenhoog tegen haar opgekeken. Dina was niet
alleen zes jaar ouder, ze kon ook uit diverse impliciete
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en expliciete aanzoeken een keuze maken. Jan is nooit
uitgesproken geraakt over de kwaliteiten van Dina,
haar door trouwen afgebroken loopbaan als onderwijzeres en haar muzikale gaven.
Dina koos voor Jan. Er kwam een gezin, een groot
gezin, met vier kinderen. Met tamelijk traditionele
rollen en verhoudingen. Eerst woonden we aan de
Westindische kade, later aan de Gorechtkade. En Jan
ontsteeg al snel zijn startpositie als jongste bediende
bij uitgeverij J.B. Wolters. De wederopbouw ten voeten
uit.
De invloed van de ajc was groot en uitte zich in hoogverheven idealen. Geestelijke idealen. Zelf beheersing
scoorde hoog; genieten, lijfelijkheid en intimiteit
stonden veel lager genoteerd. Veel van het gedachtegoed was ontleend aan het werk van Henriette Roland
Holst, de dichteres die mij niet sympathieker werd na
lezing van Elsbeth Etty’s biografie. Als vele wereldverbeteraars had ze het beter voor met de mensheid
in z’n algemeenheid, dan met de concrete exemplaren
in haar directe omgeving. Je moest wel over een erg
zonnig karakter beschikken om daar niet zwaar op de
hand van te worden. Jan was er beter tegen bestand
dan Dina.
Vanuit ons kinderperspectief geldt voor de jaren zestig
dat Jan het J.B. Wolters-motto Ik blijf werken letterlijk
nam en ook erg persoonlijk opvatte. Z’n werkdrift
was niet te stuiten. Hij maakte carrière, begon een
academische studie en vertaalde een boek uit het
Duits. Bovendien schreef hij als eerste in Nederland
over leesbaarheid en vooral onleesbaarheid. Het succes
van het boekje Schrijven – en gelezen worden beviel ons, al
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was het maar omdat elke nieuwe druk vergezeld ging
van een gebakje met een tienguldenbiljet eronder.
We woonden inmiddels weer een slag groter aan
de Star Numanstraat en Jan zat veel en lang in zijn
studeerkamer. Ons werd vaak verzocht wat stiller te
zijn. Op de vraag ‘Wat doet jouw vader eigenlijk voor
werk?’ gaf Jannie eens het fameuze antwoord: ‘Die zet
rode streepjes in boeken’.
En inderdaad: hij verrichtte veel correctiewerk. Met
het zetten van die ‘rode streepjes’ heeft hij zichzelf,
maar vooral heel veel anderen een enorm genoegen gedaan. De streepjes stonden voor z’n hoge standaarden,
z’n eruditie en historisch besef, z’n liefde voor taal,
z’n systematische geest, z’n nauwgezetheid en precisie.
Nu nog vinden we overal lijstjes met aantekeningen.
En overal zitten verklarende stickers op.
Overigens weten wij zelf ook dat hier vier appels
niet ver van de boom gevallen zijn. Jan had z’n Koenen
en Hans zet nog dagelijks streepjes in de woordenboeken van Van Dale.
Jan had veel oog voor het betekenisvolle detail. Hij viel
echter ook vaak over voor, ons inziens, betekenisarme
details. Je kon ruzie krijgen over kleinigheden en dan
werd ie streng, erg streng. Jannie heeft met een aantal
rake penseelstreken getypeerd: schedeldak met zwaar
montuur. Veel mensen, kinderen én volwassenen, zijn
op enig moment een beetje en soms meer dan een
beetje bang voor Jan geweest. Legendarisch in onze
familie zijn Jans driftbuien. Heeft ie altijd gehad, zei
Oma de Groot dan, nooit te beroerd om Jans ouderlijk
gezag van de ironische, zelfs ondermijnende kant te
benaderen, Jan is kort voor de kop, en dan volgde het
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verhaal over de door Jan weggesmeten vork, die trillend in de deur bleef steken.
Voor een gedreven, eigenzinnig perfectionist als Jan
was de werkelijkheid vaak een bron van ergernis. En
dat liet ie merken ook.
Zijn ‘Wie heeft mijn schaartje gehad?!’ kon je als
kind het gevoel geven dat je een grote zonde had
begaan. En dan dacht je meteen ook: hoe zal hij
reageren als er werkelijk iets mis is. Maar als het er
op aankwam, dan stond Jan achter je en kon hij een
onverwachte mildheid aan de dag leggen. Toen ik voor
het eerst stomdronken was geworden bijvoorbeeld of
toen Henk z’n brommer totalloss gereden had tegen
de auto van een klm-hotemetoot. ‘Ach jongen, het is
maar een ding.’ En alles werd geruisloos geregeld. Jan
op zijn best.
Pas heel veel later heb ik begrepen – eigenlijk
vooral door de manier waarop Jan zich verhield tot z’n
kleinkinderen – dat Jan geen kindermens was. Ook
nooit geweest. Maatschappelijke positie telde en het
werd eigenlijk pas interessant als het om school- en
studieprestaties ging. En bij voorkeur goede.
J.B. Wolters werd Wolters-Noordhoff en met Jans carrière ging het voorspoedig. Hij ging naar de top, op
eigen kracht en geholpen door de concentratie in de
uitgeverswereld. Hij werd directeur! Het moet voor Jan
als een enorme overwinning hebben gevoeld. Hoorde
hij er nu echt bij?
En Jan en ik vochten onze versie van het generatieconflict uit. Vaak met Dina als onderwerp.
De verhuizing eind jaren zeventig naar een groot
huis in de Esserlaan – de Groningse goudkust – moest
het symbool van de verandering worden. En dat is het
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ook geworden, maar als tegendeel van de bedoelde
bekroning. De verhuizing bleek de opmaat naar een
voor ons allemaal ongekend en tot vandaag ingrijpend
drama: de ziekte van Dina leidde tot een niet meer te
loochenen ontreddering. Dina ging verder en verder
achteruit en Jan werkte harder dan ooit. Hij droeg
al z’n verdriet alleen. Het was voor hem te groot om
met anderen te delen. Ook met ons en al diegenen die
hem zo graag wat meer nabij wilden zijn. Z’n emoties
waren even groot als het onvermogen om er mee om
te gaan.
Halverwege de jaren ’80 ging Dina naar het
verpleeghuis De Twaalf Hoven in Winsum, waar ze
uiteindelijk pas in 1992 overleed in totale afhankelijkheid en hulpbehoevendheid. Jan kreeg een sabbatical
leave om vervolgens niet meer bij wn terug te keren.
En hij verkocht het huis aan de Esserlaan. Met verlies,
in alle opzichten met verlies.
Langzaam keerde het leven weer ten goede. Daar was
het begin van een lange relatie met Renée, met zoveel
goede uren, zoveel gesprekken, zoveel steun. Ze bracht
rust en hij ontspande erdoor en werd milder. Eindelijk
kwam ie ook weer aan reizen toe en daar genoten ze
samen van.
Een onbetwist hoogtepunt in Jans leven was
3 juni 1988, toen hij aan de Rijksuniversiteit Groningen afstudeerde in de sociologie. Feestverhogende
factor was dat wij dat beiden en samen deden; ook
ik had namelijk na heel veel jaren eindelijk aan al
m’n studieverplichtingen voldaan. Voor mij was de
doctorandustitel nog enigszins binnen het normale
verwachtingspatroon, voor hem was het van nauwelijks te overschatten betekenis: eindelijk erkenning en
gerechtigheid!
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Jan koos zijn koers en ging zijn eigen gang vanuit
het nieuwe huis aan de Schaepmanlaan. Hij begon
aan een tweede loopbaan: weer terug naar z’n passie
voor het uitgeverschap. Een enorme verzamelexplosie
volgde en een grote productie aan artikelen, boekjes,
commentaren. Ontelbare knipsels, opmerkelijke rouwadvertenties, kinderboeken, mooie banden … Niet voor
niets noemde z’n kleindochter Evelien Opa Jan ook wel
‘Opa Boeken’. Hij is vast blij geweest met deze eretitel.

Het meest tastbare resultaat van deze nieuwe fase in
Jans leven waren z’n jaarwisselingboekjes, negen in
totaal, een coproductie met Jannie en in eigen beheer
uitgegeven. Deels over de sociaaldemocratie, deels
over de ontwikkeling van het boekenvak en WoltersNoordhoff. En ook direct of indirecter: over zijn eigen
plek in historische ontwikkeling van beide, maar
met name als uitgever van vóór de tijd dat de afdeling
Finance & Control de scepter ging zwaaien.

Jan kocht een tuinhuisje om de hoek: het huisje Digitalis bij de Helperzoom. Steven is Jans vaste tuinman
geweest en heeft op die manier Jan beter leren kennen.
Opa moest het overigens meer hebben van zijn geestdriftige aanpak dan van z’n plantenkennis.
Veel nieuwe interesses, veel nieuwe contacten,
waaruit hechte vriendschappen zijn ontstaan. De Boekenclub bijvoorbeeld. En hij wierp zich op de geschiedschrijving van de sociaaldemocratische jongerenbeweging, de ajc. Ook hier een visie: niet de ogen sluiten
voor de mindere kanten van de ajc a.u.b.! Want die
waren er in zijn ogen zeker geweest. Met het autoritaire leiderschap van Koos Vorrink had Jan weinig op:
‘Wat een potentaat, onmogelijke man!’. Ook van het
martiale vlagvertoon bijvoorbeeld en enige andere
van onze oosterburen overgenomen gebruiken moest
hij zeker met terugwerkende kracht niet veel hebben.
Natuurlijk bleef de balans ruimschoots positief. Jan is
zich altijd bewust gebleven hoezeer hij schatplichtig
was aan de jongerenbeweging. Tegelijk staat het voor
mij wel vast dat hij evenveel, zo niet meer plezier heeft
beleefd aan zijn meer studieuze ajc-betrokkenheid in
de afgelopen twee decennia dan aan de eerste, in de
jaren veertig en vijftig, rond de meiboom.

Het jaar 2001 was een breuk, een schok. Jan kreeg
een hartaanval. Totaal onverwacht; hij had stellig
verwacht dat hij probleemloos minstens zo oud zou
worden als Opa Kipperman, 92 dus. Bovendien: hij had
toch altijd sober geleefd, nooit gerookt of gedronken?
Hij voelde zich verraden door z’n eigen lichaam, door
de natuur, werd banger ook en veel verre reizen vonden niet meer plaats. Kanker maakte zich vervolgens
meester van z’n lichaam. Operaties, een broodtrommel
aan medicijnen (waarvan ie alle namen in het Latijn
uit z’n hoofd kende) en een verwoestende reeks chemokuren konden dat niet keren.
Renée heeft de laatste periode Jan in alle opzichten
bijgestaan, door haar dagelijkse aanwezigheid en zorg.
En Henk heeft de afgelopen jaren en maanden op indrukwekkende wijze de rol van persoonlijk secretaris
op zich genomen, inclusief nauwgezette berichtgeving
aan ons als achterwacht.
Jan was gesloopt en ging zich meer en meer bezighouden met z’n einde. Het was een intense worsteling
tussen zijn levenswil, z’n behoefte om zaken zelf in
de hand te houden en zijn diep verankerde wil om
waardig te sterven – kwaliteit, geen aftakeling, geen
einde als Dina.
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Aan een productief, rijk en betrokken leven is een
einde gekomen. We zijn erg verdrietig over z’n dood,
maar ook opgelucht dat een verdere neergang hem
bespaard is gebleven.
Negen boekjes schreef Jan en dat tiende boekje komt
er ook, maar het zal niet meer door hem hemzelf
gemaakt worden maar door ons. Om alles wat hij ons
gegeven en meegegeven heeft. Omdat we trots op hem
zijn en omdat we zeker weten dat hij trots op elk van
ons was. ‘Doe je best je leven zo goed mogelijk te besteden’, dat schreef Jan ons. Hij zelf is daar in geslaagd.
Jan de Groot heeft veel rechtgezet!
Eén ding nog. Niet alleen Dina was muzikaal, Jan was
dat evenzeer. Ook daarin ben ik hem schatplichtig,
vanaf mijn eerste mondharmonica. De muziek na deze
toespraak is aan hem opgedragen.

Korte schets
van een
‘politiek-satyriek
weekblad’,
1907-1936

Jan de Groot
Groningen, 2006

16

J.B.Wolters opende op
1 mei 1836 in de Guldenstraat, zuidzijde, in
het derde huis vanaf de
Vischmarkt zijn ‘boeken papierwinkel’.
Hij verplaatste de zaak in 1847 naar de
Groote Markt nummer a 16, dit is het
vierde pand vóór de Ebbingestraat.
In de koopacte lezen we:
‘Eene Heerenbehuizinge met binnenplaats en een woonkelder er onder,
staande en gelegen Noordzijde aan de
Groote Markt te Groningen op eigen
vrije grond.

Aan de Groote Markt in 1850

Kooper: Jan Berends Wolters en Mejufvrouw Wesselina ter Horst, echtelieden,
wonende te Groningen.
Deze koop en verkoop is geschied voor
een som van negen duizend gulden.’

In dit huis stierf J.B.Wolters op 27 juli
1860, zijn echtgenote volgde hem nog
datzelfde jaar in de dood.
Het huwelijk was kinderloos gebleven.
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joost de moor

Jan was een meester in het vertellen
van verhalen en anekdotes

Joost de Moor, Stichting Onderzoek Arbeiders Jeugd Centrale
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We zijn hier vanmiddag bijeen om afscheid te nemen
van Jan de Groot. Op vrijdagavond 18 januari overleed
Jan in het Hospice Gasthuis Groningen in zijn geliefde
geboortestad Groningen. Zijn verjaardag op zondag de
20ste heeft hij niet gehaald. Hij heeft het uiteindelijk
toch moeten afleggen tegen de ziekte die zijn lichaam
teisterde. Soms had hij een sprankje hoop, en wij hadden dat evenzeer, dat de kuren hem er weer bovenop
zouden brengen. Het heeft helaas niet zo mogen zijn.
Zo’n lichtpuntje was na het herstel van de tweede
kuur, zo rond de Kerst. Hij liet nadrukkelijk blijken
betrokken te willen blijven bij het redactiewerk van
het Mededelingenblad voor Oud-ajc’ers. Hij wilde het
correctiewerk doen en voorts zijn toezegging waarmaken om het artikel over de dichter Halbo C. Kool, die
voor de ajc ook veel betekend heeft, te schrijven.
Ook dook hij in zijn archief en diepte daar een
aantal ajc-archiefstukken op die nog van waarde
zouden zijn voor het historisch archief van de ajc bij
het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
in Amsterdam. De stukken dateerden uit de vijftiger
jaren van de vorige eeuw, toen hij een aantal jaren
voorzitter was van de Groningse afdeling van de ajc.
Zeer gedegen voorzag hij de stukken nog van relevante informatie. Het zou zijn laatste betrokkenheid
zijn bij Oud-ajc activiteiten.
Toen begin jaren tachtig bij oud-personeelsleden,
oud-bestuursleden en oud-leden van de ajc de
behoefte kwam tot hernieuwde contacten en voorts
het plan om de beleving in en de betekenis van de
Arbeiders Jeugd Centrale voor de leden te beschrijven,
behoorde Jan de Groot al spoedig tot een van de voortrekkers. Hiertoe werden zogenaamde schrijversdagen
georganiseerd die tot doel hadden door Oud-ajc’ers
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hun herinneringen, ervaringen en belevenissen op te
schrijven. Het werd een succes. Besloten werd ruim
zeventig van deze verhalen samen te brengen in een
boek met de titel De AJC … dat waren wij – Herinneringen
van oud-leden. Tot de samenstellers van deze publicatie
behoorde Jan de Groot. Van zijn deskundigheid als uitgever bij J.B. Wolters en Wolters-Noordhoff in Groningen werd hierbij dankbaar gebruik gemaakt.
Er volgden daarna onder verantwoordelijkheid van
de intussen opgerichte Stichting Onderzoek ajc een
aantal publicaties waaraan Jan met vakmanschap en
gedegenheid zijn kritische medewerking gaf. Ik noem
hier in het bijzonder zijn bijdragen aan de publicaties
Onze jeugd behoort de morgen… de AJC in oorlogstijd van
Geertje Naarden en Een wereld licht en vrij. Het culturele
werk van de AJC 1918-1959 van Jan Meilof. Het was niet
alleen zijn vakmanschap maar in niet mindere mate,
bij moeilijke situaties die zich bij de productie van
publicaties ook voordeden, met veel geduld verschillen
van inzicht tot een goed einde te brengen. Er volgden
nog meerdere publicaties waaraan hij met nimmer aflatende energie altijd op de bres stond voor kwalitatief
goed werk. Een eigenschap die bij de ajc altijd hoog in
het vaandel heeft gestaan. De grafica Fré Cohen, oudajc’ster, die veel drukwerk voor de ajc verzorgde, werd
door hem ook zeer bewonderd.
Bijzondere vermelding verdient ook de reeks van
boekjes met door hem geschreven historische onderwerpen die hij bij de jaarwisseling aan vrienden
stuurde. Tot het laatst toe bleef hij bezig met het
uitgeven van deze boekjes. Als laatste ontvingen wij
bij de jaarwisseling een uitgave over Een beeld van
een Boekenclub die mede door hem werd verzorgd.
Zijn bijdrage daarin over de Groningse socialist en
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medeoprichter van de sdap, de Sociaal Democratische
Arbeiders Partij, J.H. Schaper, geeft een interessante
kijk in de Groningse geschiedenis van deze markante
socialist. Het zijn stuk voor stuk juweeltjes van de
bovenste plank!
Jan maakte ook deel uit van de redactie van het
Mededelingenblad voor Oud-ajc’ers. Zijn bijdragen
waren altijd van een zekere allure en voorts bewaakte
hij als geen ander een correct gebruik van de Nederlandse taal. Zijn meest recente bijdragen gingen over
Bertram Weihs, de bekende kalligraaf en tekenaar, Piet
Cossee, typograaf en vormgever van formaat, en voorts
over Halbo C. Kool, de dichter (geboren in Groningen)
waarover ik in den beginne reeds sprak. Allen ook
met zeer nauwe banden met de ajc. Ook was hij een
meester in het vertellen van verhalen en anekdotes
tijdens bijeenkomsten en in het contactblad met zijn
Groningse vrienden van de ajc. Ook zij zullen zijn
warmte en inbreng node missen.
Jan was een veelzijdig man met een grote kennis
van literatuur en geschiedenis. Maar bovenal ook een
man die warmte uitstraalde, belangstelling toonde
voor en zich betrokken voelde bij persoonlijke gebeurtenissen in het dagelijks leven. Het was voor velen van
zijn vrienden een fijne ervaring met hem samen te
werken en bevriend te zijn.
Wij verliezen bij het overlijden van Jan de Groot
niet alleen een vriend, we verliezen een kameraad!
Namens de groep van Oud-ajc’ers wens ik de familieleden van Jan de Groot veel sterkte bij de verwerking
van dit enorme verlies.
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Jan de Groot leerde ik kennen toen ik in november 1955
in dienst trad bij J.B. Wolters’ uitgeversmaatschappij en belast werd met de zorg voor de uitgaven in
de sector middelbaar, voorbereidend hoger en hoger
onderwijs, en als naaste medewerker een talentvolle,
energieke jongeman kreeg met wie ik het van het begin af goed kon vinden, zowel in het werk als persoonlijk. Dat was een groot geluk voor mij. Hij verrichtte
zijn werk zeer conscientieus, ijverig en met ambitie én
hij was leergierig. Zijn belangstelling voor en kennis van de Nederlandse letterkunde en geschiedenis
kwamen hem daarbij goed van pas en werden er ook
door gevoed. Dat wij die belangstelling deelden, was
niet alleen voor onze werkverhouding heel gunstig,
maar leidde ook tot het ontstaan van een persoonlijke,
vriendschappelijke relatie.

wim koops

Collega, geestverwant en vriend

Wim Koops, over hun gezamenlijke tijd bij J.B. Wolters en
later bij de Universiteitsbibliotheek
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Wat kennis betreft was ik aanvankelijk de gevende
partij, als vraagbaak en adviseur; stimuleren was bij
hem niet nodig. Het verbaasde me dan ook allerminst
dat hij met zijn intellectuele kwaliteiten, drang naar
kennis, ambitie en doorzettingsvermogen begon aan
de studie voor de akte mo-a Nederlands, en deze met
veel succes voltooide, en evenmin dat het daarbij niet
bleef. Maar wat nu? De akte mo-b Nederlands of een
universitaire studie, die toch meer aan zijn innerlijke
voorkeur beantwoordde? Het werd sociologie, een
zware taak, naast zijn in omvang en gewicht toenemende hoofdtaak bij J.B. Wolters, vooral na mijn overgang in 1964 naar de Universiteitsbibliotheek, en als
hoofd van een groeiend en bloeiend gezin. Van nu wat
meer afstand volgde ik met genoegen zijn voorspoedige carrière bij Wolters-Noordhoff, maar met zorg de
toenemende moeilijke situatie thuis.
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Jan
Wim Koops

De laatste ruim twintig jaar zagen en spraken wij
elkaar steeds vaker: thuis, in een antiquariaat of
boekhandel of bij een vergadering. Wat ons verbond
was onze gemeenschappelijke belangstelling voor
geschiedenis en letterkunde, maar bovenal voor boek
en uitgeverij, in het bijzonder natuurlijk J.B. Wolters.
Jan de Groot was een boekenman; ik bewonderde zijn
kennis en liefde voor het boek in al zijn vormen. Mij
zal bijblijven hoe hij een boek in de hand nam, het
aandachtig keurend bekeek, de band of het omslag
streelde, het opende, weer opkeek en dan een duidelijk oordeel gaf over de kwaliteit van de uitvoering of
de inhoud. Als boekenmaker overzag hij het gehele
proces van manuscript tot voltooid boek: de kwaliteit
van de inhoud en van het taalgebruik, de productie
en de vormgeving (zowel esthetisch als didactisch),
de verspreiding en de afzet, het had alles zijn volle
aandacht. Dat gold natuurlijk in de eerste plaats voor
de publicaties die hij zelf uitgaf, zakelijk of privé, maar
evenzeer voor manuscripten van anderen. Tallozen
hebben geprofiteerd – en soms meer – van zijn bereid24

heid om inlichtingen en adviezen te geven over inhoud en uitvoering, teksten die hem interesseerden te
lezen, van commentaar te voorzien en te redigeren. Hij
deed dat graag en altijd snel en nauwkeurig. Ik noem
als voorbeeld het boek van zijn vriend Jan Meilof over
het culturele werk van de ajc, de jeugdbeweging die
zo’n fundamentele rol in zijn leven heeft gespeeld en
waarvoor hij ook later zo veel heeft gedaan. Het werd
een boek van meer dan zeshonderd bladzijden, waarvan de tekst vele malen door zijn handen is gegaan.
Ik citeer uit het dankwoord: ‘Twee bestuursleden, een
voormalig en een huidig, noem ik als eersten: Jan de
Groot en Peter Selten. Zij hebben mij door de jaren
heen kritisch, vakkundig en buitengewoon inspirerend begeleid. Jan de Groot stond mij tevens ter zijde
bij het zoeken naar geschikte formuleringen wanneer
er sprake was van ingewikkelde kwesties. Bovendien
is hij verantwoordelijk voor de eindredactie van dit
boek.’ Dat is Jan de Groot ten voeten uit!
Wij hadden verschillende achtergronden. Hij een
socialistische, die van de rode en blauwe jeugd, en

ik een meer vrijzinnig-democratische. Wij hadden
dezelfde opvattingen over de betekenis van volksontwikkeling en onderwijs voor de samenleving en
interesseerden ons in het algemeen voor dezelfde onderwerpen: culturele, historische, sociaal-politieke en
geestelijke stromingen en gebeurtenissen, vooral uit
de negentiende en twintigste eeuw. Meestal stemden
onze meningen en oordelen overeen of lagen die dicht
bij elkaar. Wij waren beiden pragmatisch van aard.
Zelf een voortreffelijk spreker, hield Jan de Groot niet
van bevlogen sprekers als Troelstra en Koos Vorrink,
maar meer van praktische doeners, ‘de bouwers’, zoals
Schaper, Vliegen, Wibaut en hier in Groningen Rugge.

Jan de Groot was iemand die veel tot stand heeft
gebracht en voor velen van betekenis is geweest, die
het niet altijd gemakkelijk heeft gehad en ook niet
altijd gemakkelijk was, maar wel een rijk leven heeft
gehad. Hij was een man met een ordenend en organiserend vermogen – haast iets te veel –, die tot het laatst
graag alles onder controle wilde hebben, die helder
kon denken en precies formuleren, en die algemeen
waardering en respect genoot, ook omdat hij volstrekt
integer was. En hij was, niet in de laatste plaats, een
meelevende en betrouwbare vriend.

Jan was niet alleen boekenmaker, hij was tevens
auteur, en een productieve. Opmerkelijk waren zijn
boekjes bij de jaarwisseling. Afgezien van het in 1968
verschenen veelgebruikte boekje met de programmatische titel Schrijven – en gelezen worden, handelde
zijn werk bijna geheel over boeken en hun uitgevers,
meestal van J.B. Wolters, zorgvuldig gerechercheerd,
helder geschreven en fraai vormgegeven door zijn
dochter Jannie. Het gold als een eer ze als nieuwjaarsgeschenk te ontvangen. Wolters stond nog altijd
centraal in zijn belevingswereld, en de gedachte dat
die naam nu – om commerciële redenen – uit Groningen zal verdwijnen en dat voortaan alleen de naam
Noordhoff als uitgever zal voortbestaan, deed hem
veel pijn. Zijn voornemen, ook in 2007, weer een boekje
te produceren, was fysiek voor hem niet meer mogelijk. Het werd nog wel een originele kaart met een zeer
doordachte eenheid van tekst en illustratie, waarin
die teleurstelling duidelijk tot uitdrukking wordt
gebracht.
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frits kalmeijer

Jan de Groot verdient een plaats in
de eregalerij van Wolters-Noordhoff

Frits Kalmeijer heeft van Jan, die zijn mentor was bij
J.B. Wolters, het uitgeversvak geleerd
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Toen ik in 1969 bij Wolters-Noordhoff uitgever werd,
was Jan de Groot hoofd van de afdeling moderne talen.
Hij had er toen al bijna twintig jaar op zitten als
medewerker van J.B. Wolters, kortweg jbw, dat in 1968
fuseerde met buurman P. Noordhoff.
In 1949 ging Jan met zijn kersverse hbs-diploma
solliciteren bij deze zeer gerenommeerde en geliefde
werkgever in Groningen. Waar konden zijn verlangen
naar kennis, zijn leergierigheid en zijn nieuwsgierigheid beter bevredigd worden dan bij een uitgeverij
van schoolboeken, zelf een verspreider van kennis bij
uitstek. Een droom werd werkelijkheid.
Hij begon er als productiemedewerker in een tijd
dat uitgeven nog door en door ambachtelijk was. Nagenoeg alles was toen nog handwerk en het voordeel
daarvan was dat het verloop van het proces in iedere
fase zichtbaar en tastbaar was. Ideale omstandigheden om het vak goed onder de knie te krijgen, zeker
als je de neiging hebt tot perfectie en precisie. En
die neiging had Jan. Voeg daarbij een gretigheid om
hogerop te komen en het is niet verbazingwekkend
dat hij na verloop van tijd doorgroeide naar de functie
van uitgever.
Zijn levensloop werd gekenmerkt door persoonlijke
groei en door permanente zelfontwikkeling, zowel
binnen als buiten zijn werk. Voor hem geen coach of
procesbegeleider, in de huidige tijd schijnbaar onmisbare functionarissen, nee, hij was zijn eigen coach.
Hij werd hoofd van de afdeling moderne talen. Inhoudelijk voelde hij zich in deze functie heel erg thuis
en hij heeft genoten van bijvoorbeeld het succes dat de
leerpakketten On parle français en Deutsch als Fremdsprache in de markt behaalden. Hij was er trots op.
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Enkele jaren later, in 1972, werd hij tot directeur
benoemd.
En, zo kenmerkend voor zijn volharding en zijn
vechtlust, parallel aan deze loopbaan studeerde hij
achtereenvolgens Nederlands, Geschiedenis en Sociologie. En passant schreef hij ook nog het boekje Schrijven  – en gelezen worden, want hij was een voorvechter
van helder taalgebruik in woord en geschrift.
Terug naar 1969. Wat heb ik geboft met zo’n leermeester. Jan deed dat heel goed. Hij nam de tijd voor
je, was meelevend en doorgaans vriendelijk, behalve
op de momenten dat er iets niet gebeurde op de
manier waarop hij vond dat het moest gebeuren. Een
zekere kribbigheid en een onaangename toon konden
je deel worden, want hij gaf de regie niet graag uit
handen. Maar je kon ook heel erg met hem lachen,
vooral als hij verhalen vertelde over het oude jbw en
situaties naspeelde uit de tijd waarin medewerkers
geacht werden op te staan als de directeur op hun
afdeling kwam.
Tijdens mijn leerproces kon ik nog net een stukje
van dat ambachtelijke, waar ik eerder over sprak, meenemen, en daar heb ik veel plezier van gehad. Al snel
daarna kwamen er nieuwe ontwikkelingen in zowel
het onderwijs als de uitgeverij op ons af die voor heel
veel veranderingen zorgden.
Zijn benoeming tot directeur was voor hem een
glorieus moment en een terechte bekroning van een
loopbaan in dienst van jbw en Wolters-Noordhoff.
Vanuit deze positie heeft hij dan ook jarenlang leiding
gegeven aan de verdere professionalisering van wn als
educatieve uitgeverij.
En toch vraag ik me af: als je in zijn hart had kunnen kijken, maar dat was niet zo makkelijk, was hij in
de kern niet vooral uitgever?
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In de gang van pand 24 in de Boteringestraat, waar tegenwoordig de Open Universiteit is gevestigd, was een
muurschildering aangebracht, gewijd aan het motto
Ik blijf werken, afkomstig uit het in 1947 gecomponeerde jbw-lied. Als dit motto op iemand van toepassing
is geweest, is dat op Jan de Groot. Niet alleen tijdens
zijn werkende leven, maar juist ook daarna. Want,
eenmaal met vut, bleef hij niet stilzitten. Hij kreeg
nu weer tijd voor bezigheden waar hij gedurende de
jaren daaraan voorafgaand minder aan toe gekomen
was. Zo kwamen een paar hoofdstromen uit zijn
loopbaan samen. Hier vonden de lezer, de onderzoeker,
de auteur en de ambachtelijke uitgever elkaar en aan
de vele producten die die combinatie opleverde was te
zien hoeveel plezier hij eraan beleefde. In zijn artikelen en boekjes heeft hij belangrijke onderdelen van de
geschiedenis van Wolters-Noordhoff en de afzonderlijke fusiepartners vastgelegd. Zo groot was zijn liefde
voor zijn jbw, voor zijn Wolters-Noordhoff. En hij was
nog lang niet klaar. Hij had nog werk voor jaren liggen
en was zeer bedreven in het bedenken van data die in
het kader van zijn werkzaamheden van belang waren.
Zoals 2008, het jaar waarin uitgeverij Noordhoff 150
jaar bestaan zou hebben. Zijn eerstvolgende publicatie
zou daaraan gewijd zijn. Hij heeft hem niet af mogen
maken.
Door zijn overlijden is hij nu onderdeel geworden
van de geschiedenis waaraan hij zelf in meer dan een
opzicht heeft bijgedragen. Een man met zulke grote
verdiensten voor en trouw aan zijn bedrijf verdient een
plaats in de eregalerij van Wolters-Noordhoff.
Jan, we zullen je missen.
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Vanmiddag zouden wij, leden van de Oud-ajc-Groep
Groningen, waar Jan ook deel van uitmaakte, onze
Nieuwjaarsbijeenkomst houden. Ik zou onze leden op
de hoogte stellen van de verslechterende gezondheidstoestand van Jan. Nu zijn vele van onze leden hier om
een laatste groet aan Jan te brengen.
Wat zullen wij zijn bijdragen in ons Contact missen,
evenals zijn aandeel in onze jaarlijkse Hondsrugdag.
Hij nam ons dan aan zijn hand mee door de wereld
van het sociaaldemocratisch familieblad Wij, het
politiek-satiriek weekblad De Notenkraker en vele van
zijn andere uitgaven.

corry de boer

Onze jeugdbewegingsjaren waren
een rijke ervaring

In zijn boekje Jaren van Vriendschap. Een terugblik op de
Arbeiders Jeugd Centrale (AJC), 1918-1959 schrijft Jan ondermeer dat ‘de intensiteit waarmee de meeste ajc’ers
hun lidmaatschap hebben beleefd doorgaans zo
groot is geweest dat het eraan terugdenken in latere
jaren voor zeer velen geen moeite kostte. Tijdens de
tweejaarlijkse Paasheuveldag merk je dat het vuur van
weleer nog steeds niet helemaal is gedoofd. Maar we
weten allemaal: het verleden is iets heel moois als het
flink is gezeefd door de tijd en door het geheugen.’
Jan schrijft verder: ‘Dit besef vermag niet te verhinderen dat velen met mij hun jeugdbewegingsjaren
als een rijke ervaring beschouwen en net als ik blijven
zeggen: dank je wel ajc.’
Daar voeg ik namens de Oud-ajc’ers in Groningen
aan toe: dank je wel Jan de Groot.

Corrie de Boer is secretaris van de Oud-AJC-Groep Groningen
30

31

hans de groot

Dankwoord
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Namens Renée en de familie wil ik graag een aantal
mensen bedanken.
Allereerst u allen, hier in zo groten getale aanwezig.
Jan zou er trots op zijn geweest. En ons doet het ook
goed.
Verder willen we Corrie de Boer, Frits Kalmeijer,
Joost de Moor en Wim Koops bedanken, die gehoor
hebben gegeven aan Jans eigen verzoek om aspecten
van zijn leven hier voor het voetlicht te brengen.
Dank ook aan alle mensen die Jan in de laatste
moeilijke weken hebben omringd met goede zorg.
Jan heeft afgelopen vrijdag zijn huisarts dokter Schuit
zelf nog kunnen bedanken, op zijn eigen karakteristieke manier, namelijk met een mooie volzin.
Ook alle anderen die iets hebben betekend voor Jan
in die laatste tijd, zijn we erkentelijk. In het bijzonder
denken we daarbij aan de mensen van het Hospice
Gasthuis Groningen. Jan heeft er maar 11 uur doorgebracht, maar die waren van onschatbare waarde, niet
alleen voor Jan maar ook voor Renée en voor ons als
familie.
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Zo’n veertig jaren woonden Carolus de Groot (1898–1972) en Johanna de
Groot-Kipperman (1893–1975) aan de Bedumerweg 106. Het was ook het
huis van de hond Monty en de poes zonder staart. En van Johan, Jan en
Carolus natuurlijk. In de jaren vijftig kwamen daar hun vrouwen Martha,
Dina en Eekje op bezoek en nog weer wat later wij, hun kinderen.
Dit verhaal gaat over Jan en de Bedumerweg. Het is een ingekorte
versie van de interviews met de beide broers van Jan, mijn ooms Johan
(1927-2003) en Carolus (1931). Gewapend met een cassetterecorder heb ik
(Coos) ze in het najaar van 1989 laten vertellen over vroeger, over hun
altijd aanwezige familie en hoe het was op De Hoogte op te groeien.
de bu u rt

joh an en carolus de groot

Niemand kan zeggen dat ie het
cadeau gekregen heeft
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Johan: De Hoogte was een bijzondere buurt. Het
was een vrij afgesloten gemeenschap. Je moest eerst
helemaal de Bedumerweg af, voordat je in de Stad
kwam. Ik kende eigenlijk alle jongens en meisjes van
de buurt. Tussen De Hoogte en bijvoorbeeld het Deliplein gaapte een wereld van verschil. Dag en nacht.
Het Deliplein was echt het laagste van het laagste. Op
De Hoogte werd de krant gelezen, het Volksdagblad;
iedereen was georganiseerd; op 1 mei stikte het van
de rode vlaggen. Net als in de Oosterparkwijk kregen
de bezorgers van het Volksdagblad op De Hoogte een
lijstje mee van de nummers waar ze de krant níét
moesten bezorgen!
Voor kinderen was De Hoogte uniek. Een paradijsje.
Achter de huizen waren brandgangen en verder niets,
één grote speelruimte. Er lagen sintels. Je kon er heerlijk spelen, zolang je maar overeind bleef. Carolus had
altijd kapotte knieën. Hij kwam altijd in een rotgang
aangelopen richting tuinhekje. Op het allerlaatste
moment maakte hij dan een korte scherpe draai. Maar
dat ging vaak mis. Klets, lag ie weer op z’n knieën!
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Jan in 1937

Carolus: Het was in die tijd heel duidelijk zichtbaar tot welke categorie
je behoorde. Arbeiders hadden een
pet op. Mannen met een hoed waren ‘heren’, ook al hadden ze maar
een hongerloontje, zoals onderwij
zers. Bij ons zag je het ook aan de
kleren. Wij droegen kleding van het
Crisis Comité. Eén keer in de zoveel
tijd kon je die ophalen.
De ellende was dat het allemaal
hetzelfde was, alles gelijk. Jan
had altijd een lange korte zwarte
koordf luwelen broek aan, en ik dus
ook, met lange kousen erbij, waar
Moe dan kniekousen van maak
te, en een schippersoverhemd. En klompen aan hè. In
mijn herinnering droegen we altijd klompen. Ik kan
me niet herinneren dat ik voor de oorlog ooit schoenen
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droeg. In de klas kon je precies zien wie z’n vader werkloos was: die hadden kleren van het Crisis Comité. Met
die klompen was het ook ellende. De kap ging er heel
vaak af en dan ging Pa dat repareren met die knovvelige handen van ’m. Hij maakte de kap met een ijzeren
bandje weer vast. Half bakken gedoe; het wou nooit.
Nee, met kleren zijn wij nooit verwend geweest.

Carolus: We sliepen altijd met z’n drieën in een
tweepersoonsbed. Allemaal in een soort s-bocht. Dat
vergeet je niet zo snel meer. De planken van het bed
waren net te kort afgezaagd, die sodemieterden er om
de haverklap uit. Meestal stonden al onze ‘verzamelin
gen’ in kartonnen dozen onder het bed, dus dan zakte
je maar een klein eindje. Maar soms stonden ze er ook
niet en werd je wel heel curieus wakker.
Johan sliep altijd aan de muurkant, ikzelf in het
midden en Jan vooraan. Geen onvoordelige positie
voor mij, want ondanks het gerop met de dekens lag ik
altijd lekker warm.
Pa verdiende vreselijk weinig. Behalve in de bietencampagne, dan werkte die in de suikerfabriek. Dan
hadden we het goed, wat mooi uitkwam vanwege de
sinterklaas. Ik heb ooit een spoortrein gekregen: de

Pullmann Express, met een vuursteentje erin. In de
crisisjaren, het zal ergens in ’37 of ’38 geweest zijn,
kregen we alledrie een Bal. Een gek leurde voetbal. De
Bedumerweg was toen bestraat met hobbelkeien, met
een fietspad ernaast; daarachter was nog water met
woonschepen erin. Maar goed: Jan liet de bal uit z’n
handen rollen. Er was heel weinig verkeer in die tijd,
maar juist op dat moment kwam er natuurlijk net een
van die zeldzame auto’s voorbij. Pfoem! Weg bal.
Bij Tante Trijn kregen ze kokos. Toen ik dat voor
het eerst hoorde, dacht ik: ‘Ha, lekker, we krijgen een
kokosmakroon!’ Bleek dat ze kokosmatten op de vloer
had gekregen. Kenden wij niet.
En dan die ellende dat we nooit een klok hadden.
Nou ja, we hadden er wel een, maar die was kapot.
Boven in de poort zat wel zo’n grote straatklok. Een
van de dingen die je je hele leven achtervolgt is dat Pa
om de haverklap vroeg om even naar de klok te lopen
om te kijken hoe laat het was.
- ‘Hé jong, loop es eev’n noar de klok.’
En hup, moest er iemand gaan kijken.
- ‘Tien veur achte, pa.’
- ‘O.’ Maar ja, ’t duurde maar even of ...
- ‘Hé jong, kiek es eev’n hou loat-is.’
En dan kon je weer!’

De Bedumerweg met het Boterdiep (1933), naar een aquarel
door Roel Middel. Enkele honderden meters noordelijker ligt
de wijk De Hoogte en in het verlengde van ‘het pontje’ in de
richting van het roeibootje: de Asingastraat, waar een filiaal
van de Openbare Leeszaal gevestigd was. Daar waren wij
met ons gezin geen onbekenden.
Uit: Jan de Groot, Het Boek voor de Jeugd, een goudmijn
uit de jaren dertig, 1999

Johan: Al heel jong werden wij door Pa en Moe heel
vrij gelaten. We zijn nooit op onze vingers getikt. We
hebben alle vrijheid gehad die we wilden hebben. Dat
vind ik nog altijd een glanspunt uit onze opvoeding.
Er is ons nooit iets verboden en er is door geen van ons
ooit misbruik van gemaakt.
We zijn alledrie op de Bewaarschool geweest aan de

het huis

overkant van het Boterdiep, de Bankastraat. Daar ging
je met een kabelpontje naar toe, voor een halve stuiver,
kinderen 1 of 2 cent. Jan wilde nooit opgehaald worden
van de Bewaarschool. Moe stond bij de pont om hem
op te vangen en dan ging hij ervandoor. Hij liep trouwens altijd weg, met z’n schortje voor. ‘Jan is weg, Jan
is weg!’ Iedereen zoeken en dan zag je heel in de verte
dat blauwpaarse schortje.
Carolus: Je had dus, vonden wij in die tijd, arbeiders
en arbeiders. Wij onderscheidden ons van die ándere arbeiders bijvoorbeeld door ons taalgebruik. Zij
waren toch veel ruwer en grover in hun woorden.
Echt onvertogen woorden kwamen er bij ons niet veel
uit. Vloeken wel natuurlijk. Vooral Pa hè, die kon er
wat van, die kon echt knetterend vloeken en je neemt
natuurlijk altijd wel iets over, da’s logisch … Ik geloof
dat we nooit veel ruzie gehad hebben, niet meer dan
ergens anders. Wel broertjes-ruzies natuurlijk. Jan was

v rijheid
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kort-voor-de-kop, dat was algemeen bekend, Jan was
driftig, kort-voor-de-kop. Hij smeet met alles wat ie in
z’n handen kreeg. ’t Beroemdste verhaal is natuurlijk
van de vork, die die zo hard wegsmeet dat ie trillend in
de deur bleef steken!
We vochten wel om de krant. Ik herinner me nog de
geur van de krant. Of als we eens in de zoveel tijd een
boek kregen. Wij spaarden voor boeken en vier keer per
jaar kregen je dan zo’n Arbo-boek van de Arbeiderspers.
mop j e s e n g r a p j e s

Johan  

Johan: Door de leeftijdsverschillen trokken Jan, Carolus
en ik niet erg veel met elkaar op. Thuis deden we spelletjes natuurlijk, dat wel. ‘Aardrijkskundige namen
met een A’ bijvoorbeeld. Op ons initiatief deden ze
dat op school ook. Jan heeft het nog eens van meester
Westerhof gewonnen! Carolus speelde vaak gemeen,
die verzon namen. Jan werd daar gloeiend van. ‘Asse
ling’. ‘Hoezo, Asseling, waar ligt dat?’
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We hadden vroeger veel plezier. Met elkaar, met z’n
drietjes meestal. Om de lulligste dingen, waar anderen niet om lachten, daar lachten wij om.
Een beetje absurd:
‘Wat is geel en heeft twee pootjes?’
‘Een kuikentje’.
‘Wat is geel en heeft één pootje?’
‘Glaasje advocaat’.
‘Wat is geel en heeft één pootje?’
‘Een geamputeerd kuikentje’
Je kunt er tot in het oneindige mee doorgaan. We hadden er de grootste gein om en anderen snapten er niets
van. Dat hebben we tot op hoge leeftijd volgehouden.
Haha! Geen domme mopjes, maar flauwe mopjes.
Johan: Met eten waren wij niet kinderachtig. Bakker Loning of bakker Perdok bezorgde eens gebak bij
ons op 106. Van die grote slagroomsoezen. Joekels!
Vijf stuks. Nou, dachten wij, dat zal wel van Opoe
afkomen, ze heeft zeker een goede bui. Dus wij vreten
met elkaar al die soezen op. Een kwartier later staat de
bakker op de stoep: ‘Heeft de jongeheer hier misschien
bij vergissing vijf soezen afgeleverd?’ ‘Of het een vergissing is’, zegt Moe, ‘dat weet ik niet’. ‘Mag ik de zak
es zien?, vraagt ie. ‘Die heb ik in de kachel gegooid’,
antwoordt Moe gehaaid om die jongen te beschermen,
‘en de soezen zijn al op.’
Carolus viel altijd overal van af. Op een keer viel hij
van z’n bed op de grond en stuiterde tegen de naaimachine. Hij bloedde als een rund, alles werd rood. Pa en
oom Jannes hielden ’m onder de kraan, waar het alleen
nog maar erger van werd. Naar het ziekenhuis! ‘Wie
is uw huisdokter?’ Hadden we niet. We kregen pas
een huisarts in 1941, toen de Duitsers het Ziekenfonds

instelden. Natuurlijk werd dokter Schaper werd onze
huisdokter, de zoon van de oude die de sdap nog mee
had helpen oprichten. Wie anders? De man is er nog
rijk door geworden, want de hele buurt nam hem.
de o or l o g

Carolus: En toen kwam de oorlog. Pa zei altijd: ‘Jongens,
als er een bom valt, in huis hè, allemaal in huis!’ En
verdorie, toen viel er een bom. En wie loopt er heel
hard naar buiten? Pa! ‘een bom!!! … een bom!!!’ Ik
herinner me nog hoe in ’43, ’4 4 de Engelse vliegtuigen
overvlogen. Honderden. Op weg naar Duitsland en
weer terug. Vanuit ons huis kon je richting Emden
kijken, aan de overkant stonden nog geen huizen. De
lucht was helemaal rood vanwege de bombardemen
ten. Voor Moe moet het een vreselijk bange periode
geweest zijn, want Pa zat in die tijd in Emden. Hij
was door de Duitsers tewerkgesteld bij het Gesamthafenbetrieb Emden. Later trouwens ook nog in Bremen. Verschillende mensen van De Hoogte zijn toen
omgekomen, Klemens bijvoorbeeld en Roerig.
Tot diep in de oorlog hadden we een kat. Poes,
heette die. Nu had Moe haar strijkijzer ingenaaid in
een zak en die hing met een touwtje aan een spijker.
Waarom dat was, weet ik ook niet, maar zo hing dat
ding nou eenmaal. Op een keer liep Poes net onder het
strijkijzer door toen ie van de spijker afviel. Toen zat
er een knik in de staart. Nog weer wat later was ie ’m
helemaal kwijt. Sindsdien had Poes zo’n staartje van
een centimeter of drie, vier. Dat was alles.
Als we bezoek hadden, was het wel es: ‘Moet je es
zien, Jan, als die kat zó zit, dan is het net of ie geen
staart heeft.’ Leuk hè. Op het laatst was Poes zo ziek,
dat Pa ’m op de ouderwetse, klassieke manier in het

Boterdiep heeft verzopen: in een zak met een zware
steen. Wat had die man daar een moeite mee, dat kon ie
helemaal niet. Pa was geen held met zulk soort dingen.
Johan: Wij zijn de oorlog doorgekomen als ieder ander.
Toen de oorlog uitbrak, waren wij een onderdeel van
een met rauwvoer, paardenvet, aardappelen en grof
brood opgevoede bevolkingsgroep. Goed gevoed dus
en met gezond bloed, geen rachites enzo. Je kreeg van
het Crisis Comité tomaten, doorgedraaide tomaten
voor drie cent de kilo. Een van de weinige zegeningen
van het kapitalisme! Voor 11 cent kreeg je een pakje
margarine, voor drie stuivers een blik gehakt of vlees.
Geen viezigheid hoor, het was goed voer. Het werd wel
krapper met eten toen de oorlog vorderde, maar het
was wel te doen.
Carolus: Moe werkte er al bij in de
oorlog, voor het geld. Ze maakte ’s
morgens vroeg voor dag en dauw
kantoren schoon bij de Trammaatschappij. Ze was ook werkster
bij professor Van Os, een bioloog. Ik
weet nog dat Jan naar hem toeging
met z’n rapport. Kreeg ie geld voor;
wel een rijksdaalder, wat vreselijk
veel geld was voor die tijd. Ik had
natuurlijk ook wel belang bij een
rijksdaalder, maar ik had m’n
rapport alweer ingeleverd. Ik heb
toen uit m’n hoofd m’n cijfers weer
op een papiertje geschreven en ben
ook naar ’m toe gegaan. Hij gaf mij
er ook een.

Carolus
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Monty, zo heette onze hond, van Montgomery. Op een
bepaald moment was Monty maandenlang weg. Wij
hadden ’m al afgeschreven. Nou kwam Jan een keer
terug uit Zuidlaren, waar die in dienst zat. Hij zat in
de tram – die had je toen nog in de Stad – en hij kijkt
op de Hereweg uit het raam en ziet plotseling Monty
lopen! Een stuk vermagerd en sterk verwaarloosd. Jan
is meteen de tram uitgegaan en is met Monty vanaf
Helpman terug komen lopen. Puur toeval. Monty was
er weer.
broe r j a n

1949, de eindexamenklas van het
Heymans Lyceum

Johan: Jan was een flinkerd. En een driftkop. Op school
een van de besten. Meester Westerhof van de vijfde
klas had het toen al door. Hij zei: ‘Jan, dat wordt een
hele grote’. Als klein kind was ie soms een secreet. Jan
kon kwaad worden – verschrikkelijk! Niet op mij hoor,
maar vooral op Carolus en ook wel op Pa. Hij heeft het
nog heel lang in z’n broek gedaan, net als Carolus trou-
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wens. Een starende blik, en Moe wist wel weer hoe laat
het was. Pa scheurde hem dan de broek van de kont
en hield ’m onder de koude kraan! Brullen, moord en
brand. Dat was ook geen opvoeding natuurlijk.
Ik kan niet zeggen dat Jan een buitenbeentje was,
maar het was wel een bijzonder kind, daar gingen er
niet twaalf van in een dozijn. Ook vergeleken met andere jongens, leeftijdsgenoten, op school. Intellectueel
gezien en ook moreel. Absoluut, dat staat vast.
Hij kon makkelijk leren, ook onder moeilijke omstandigheden. Kijk, als alles je meezit en je hebt een eigen
studeerkamer, dan is leren geen kunst natuurlijk.
Maar als je in een huiskamer moet leren bij een petroleumlamp, terwijl je vader het verdomt om de radio
zachter te zetten … Probeer het dan maar eens. Daar
heeft ie vaak over geklaagd: ‘Pa, mag de radio even
uit?’ ‘Nee!!’
Nee, Jan heeft het zeker niet gemakkelijk gehad.
Jan had schoolboeken die het eigendom van de school
waren. Om de zoveel bladzijden stond er een stempel
in. Daar legde hij dan een papiertje over, anders zag
iedereen dat je geen geld voor eigen boeken had.
Niemand kan zeggen dat ie het cadeau gekregen
heeft. Tante Jantje heeft later wel es gezegd: ‘Ja, Jan
heeft het goed geschoten met dat baantje bij Wolters’.
Nou, het is ’m niet aangewaaid hoor! Denk er wel om,
daar heeft ie vreselijk hard voor moeten blokken. Moe
werd hels van dat soort opmerkingen.
Jan heeft geen gezag voor autoriteiten, nooit gehad
ook. Wat dat betreft lijken we op elkaar. Er was een
man op kantoor, die altijd mompelend opdrachten
gaf. Geen mens kon hem verstaan. Jan was nog maar
net bij Wolters, toen zegt ie glashard: ‘Meneer, als U
wilt dat ik iets voor U doe, dan moet U zich duidelij-

j a n e n di n a

Carolus: Het eerste meisje dat ooit bij ons thuiskwam
was Dina. Dat zal in ’52 of ’53 geweest zijn. Ze moet
zich de ogen uitgekeken hebben. Dina had een heel
mooie jurk aan, helemaal nieuw. Op weg naar de wc
– buiten nog steeds – moest ze door de keuken. Voor
het raam van de keukendeur had ooit een gordijntje
gezeten, maar toen waren daar alleen een paar spijkers
van over … Enorme winkelhaak! Heel sneu. Achteraf
kun je er om lachen, maar het was echt heel beroerd.
1953  
ker uitdrukken.’ Af, die kerel! Dat had voordien nog
nooit iemand gedurfd, maar Jan deed het wel. Zo was
Jan hoor, onderschat hem niet, je wordt niet voor niks
directeur op zo’n bedrijf.
Natuurlijk was Jan ambitieus, maar hij heeft ook
‘geluk’ gehad als je het zo mag noemen. De man die
toen z’n chef was, heeft zelfmoord gepleegd. Toen
konden ze dus kiezen, òf een nieuwe vent op die plaats
zetten, die dan door Jan ingewerkt moest worden, òf
Jan er zelf neerzetten. Zo gaat het in de wereld. Hij
heeft het geklaard, want hij was natuurlijk ook een
harde werker. Hij had nog wel verder kunnen komen,
als ie had willen ‘ellebogen’. Maar Jan is geen ‘elleboger’. Gelukkig niet!
Hij lijkt op Opa Kipperman, z’n grootvader van
moederskant. Opa Kipperman was een potentaat. Nou
zeg ik niet dat Jan ook een potentaat is, maar hij heeft
beslist wel trekjes van die man. Hoe Opa weer aan dat
karakter kwam is weer een verhaal op zich. Opa was
namelijk een ‘onecht kind’ – zo noemden ze dat toen –
van een of andere rijke meneer daar van boven in de
provincie.

Johan: Jan en Dina hadden een zeer kuise verkering.
Ze zaten vaak in het voorkamertje te lezen, elk aan
een kant van de kamer. Een keurig nette verkering,
ik kan niet anders zeggen. Ze hebben nog vrij lang
samen gelopen. Ik zat toen in Indië. Het is nog een
leuke trouwpartij geweest. D’r werd een taart aange
sneden. En geen sterke drank natuurlijk! Bij Carolus

1955
Jan en Dina met
(schoon) ouders
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Carolus in 1989
en Eekje wel. Toen heeft Jan de hele avond verziekt. Je
kunt het je voorstellen: iedereen wat in de lorum en
Dat kon Jan ook
dan zit er één de hele avond met een stalen smoel bij.
weer niet zetNou jongen, dat werkt ontnuchterend hoor! Het was
ten. Jan heeft
een ‘christelijke’ bruiloft en je weet hoe dat gaat: ze
wel iets van Opa
openen met gebed en vragen op het eind vergeving
Kipperman,
voor hun zonden, terwijl ze ondertussen schuine
die was ook zo
moppen vertellen enzo. Jan moest
daar helemaal niks van hebben na ‘zinnig’. Ik ben
tuurlijk; ik trouwens ook niet hoor. gemoedelijker, gematigder, meer een De Groot. Moe
zag denk ik veel van zichzelf in Jan terug. Jan heeft
Ze konden ’m wel wegkijken.
Moe altijd ondersteund, later, toen ie een goede be
trekking had bij Wolters, ook met geld. Jan had meer
Later gingen ze aan de Westindiaffectie met Moe. Hij had helemaal geen hekel aan Pa,
schekade wonen. Goed ingericht,
maar hij stond gewoon toch wat dichter bij Moe.
want ze hadden wel wat geld
Jan kon goed leren, dat wist iedereen. Altijd bij
natuurlijk. Oom Henk zorgde voor
de besten. Pa en Moe waren daar ook wel trots op,
de inrichting, maar dat werd een
maar ze maakten verder geen verschil. Hij had geen
fiasco. Oom Henk kon namelijk
wel goed ontwerpen, maar was het uitzonderingspositie. Pa wou d’r wel es schamper over
doen. Jan had herhaaldelijk ruzie met Pa, dat was nu
ontwerp klaar, dan verloor die z’n
eenmaal zo. Pa zei dan: ‘Dou, dou … goa dou moar noar
interesse. Dat zie je wel vaker met
dien soortgenoot’n tou!’
kunstenaars. De uitvoering was
Wat een vreselijke trap na hè, maar zo zat die man
dus naatje.
in elkaar. Hij meende er niet zoveel van, maar hij zei
het natuurlijk wel even. ’t Is ’m later wel vergeven door
Ze zijn echt heel mooi getrouwd door mevrouw AartJan, denk ik.
sen-Jansen. Haar man heette ‘de man van mevrouw
Pa had een gloeiende hekel aan ‘intellectuelen’ en
Aartsen-Jansen’. Dat was een hele eer. Ze kende Jan en
alles wat ‘autoriteit’ was.
Dina goed.
no g bi j moe de r t h u i s

Carolus: Bij ons was nooit enige orde of regelmaat. Daar
had Jan wel moeite mee. Bij de ouders van Dina was
juist weer een overmaat aan orde. Per se om zaterdagmiddag twee uur móést de deurbel gepoetst worden.
42

Johan: Moe haar trots was dat het bij ons ‘gezellig’ was.
Een woord dat in geen enkele andere taal voorkomt,
maar ondanks alles zag ze kans om het bij ons gezellig
te maken, behaaglijk.

We hadden een bakkersjongen, Geert heette die geloof
ik, die kwam bij ons altijd z’n boterham opeten.
Daarna deed ie dan een tukje achter de kachel. Wij
moesten dan heel stil zijn van Moe, want Geert sliep.
In ruil daarvoor kregen wij wel es goedkoop brood van
’m, dat ie achtergehouden had. Dat oude brood ging op
de kachel: werd het lekker zacht met een bruin korstje.
En dan margarine op dat hete brood, die liep dan
fantastisch lekker uit. Alle kinderen uit de buurt, neef
Gerard en nicht Truusje, kwamen dan bij ons. Ik lust
het nog graag, kopje thee erbij met suiker … Dat was
Moe haar trots. Later kocht tante Jantje een broodrooster. Maar dat was de bedoeling niet: het ging er om dat
je met z’n allen rond de kachel zat!
Het Gronings is een taal die arm is aan superlatieven.
Ook een taal die arm is aan hartelijkheid. Als een
Groninger zegt ‘Da’s schier’, dan is het leuk. Zegt ie
‘Nou, dat was me wat’, dan weet je dat de jenever twee
vingers dik op tafel stond. Groningers zijn arm aan
gevoelens, hun taal staat gevoels-uitingen nauwelijks toe. Het moet allemaal zo schraal, zo armzalig.
Toen Moe dood ging, zei ze: ‘Ach, ik mocht je toch
altijd graag’, terwijl ik zeker weet dat ze altijd van me
gehouden heeft.
Moe was een ontwikkelde vrouw, ze was Pa geestelijk verre de baas. Ze schreef vlekkeloos Nederlands
met d’r vier jaar lagere school. Ik heb nog brieven van
haar, ik haal er geen fout uit, terwijl ik toch goed in
taal ben. Als ik eraan denk wat er uit zulke mensen
geworden was, als ze de kans gekregen hadden … Mijn
Opa ook. Hij was te klein voor de militaire dienst en
voor een baan bij de politie. Hij wilde remplaçant worden voor een boerenzoon, maar werd afgekeurd. Als

mensen als hij niet met hun twaalfde naar het land
hadden gemoeten maar naar school hadden gekund,
dan was het allemaal heel anders gelopen.
Moe is als jonge vrouw, nog voor d’r twintigste,
naar Rotterdam gekomen. Ze heeft als dienstmeisje
gewerkt bij sjieke mensen aan de Goudsesingel. Die
meneer zag wel iets in haar; hij had grootse plannen
met haar, maar Opa wou dat ze terugkwam. Moe is
vaak onderschat. Ze was te zachtmoedig, ook naar Pa.
Hoe Moe het allemaal gered heeft, ik vraag het me nóg
af. Ze zei er nooit wat van tegen
ons, hoewel ze altijd gebrek aan
geld had. Altijd gebrek aan geld.
Dat wreekt zich bij een mens, hoor.
Ik weet nog dat ik een keer boodschappen moest doen en dat Kolthof zei: ‘Sorry, dat kan niet meer’.
Ik kwam dus zonder boodschappen
thuis, geen lolletje hoor! Soms
gingen we dan met een paar centen
Johan in 1989
naar een andere kruidenier, maar ja … die zag ons al
komen. Toch heb ik nooit onder de armoe geleden: we
hebben immers nooit honger gehad.
Carolus: Ondanks alle armoe heb ik altijd een groot
gevoel van geborgenheid gehad. Ik denk aan vroeger terug als een g elukkige tijd. Vrijheid, maar ook
geborgenheid. Ik heb me nooit verwaarloosd gevoeld,
dat niemand om mij gaf of zo. De zorg die je nu aan
allerlei dingen besteedt was er toen niet, omdat de
zorgen om het alledaagse bestaan al groot genoeg
waren.
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