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Vele mensen worden in hun jeugd gevormd. De plek waar de wieg ooit stond is voor velen het begin 

van een weg naar een bestaan dat in het verlengde lag van zijn of haar jeugd. Een zoon van een 

arbeider zal doorgaans een zelfde carrière doormaken. Een zoon van een lid van de board of industry 

zal in veel gevallen eindigen in een zelfde functie en bij behorend leven. 

 

Toch er uitzonderingen op die regel. En het mooie is dat juist de mensen, die afwijken van hun 

gebaande pad, dat pad dat met de paplepel werd ingegeven; dat juist deze mensen kleur geven aan 

onze samenleving. 

Dit gold in bijzondere mate voor Jan Diederik de Groot Wassink. 

Als kind van een groot-industrieel in schepen, groeide Jan Diederik zonder zorgen op in het rijke 

Wassenaar. Jan Diederik was een slim, maar ook erg sociaal kind, aldus zijn moeder Marieke ( 97 jaar 

): 

“Jan Diederik was altijd enorm zorgzaam voor zowel ons als ouders, als de vriendjes en 
vriendinnetjes die hij mee naar huis bracht. Hij had een groot hart voor iedere medemens.  



Zijn vroegste jeugd beleefde hij oorlogstijd. Ik weet nog dat hij een keer met een Joods meisje naar 

huis kwam. Hij vroeg me of zij bij ons voor langere tijd mocht verblijven. Hij wist precies wat er 

gaande was en hij wilde haar beschermen. Ze kwam totaal niet uit ons soort kringen, maar hij voelde 

zich wel geroepen om haar te redden. Wij konden daar niet in mee gaan, wegens het grote gevaar 

van een dergelijke actie onder de Duitse bezetting. Dagen was hij in tranen… Uiteindelijk is het goed 
gekomen. Na de oorlog zag hij haar weer. Ze had de oorlog overleefd. Dolblij was hij met dat 

nieuws.” 

Na de oorlog ging hij naar de gemeente HBS in Den Haag. Ook toen bleek Jan Diederik een briljante 

leerling. Evenals zijn vader had hij een enorm gevoel voor wiskunde en techniek. 

Het is in deze periode dat hij Madeleine leerde kennen. Madeleine, het kleinste meisje van de klas 

destijds had oog voor zijn zachtaardige karakter. Uren beleefden zij romantische uren aan het strand 

bij Scheveningen. 

Na het behalen van de HBS, ging Jan Diederik naar de TH in Delft. Zoals verwacht was de gekozen 

studie :”Scheepsbouwkunde.” 

De studie ging voortvarend, maar de aanvankelijk zo vrolijk ingestelde Jan Diederik, werd steeds 

stiller. 

Ook Madeleine kreeg hem niet uit zijn dip: 

“Het was net alsof Jan Diederik in een paar maanden veranderde van de jongen met de pretogen in 

die stille piekerende jongeman. Hij kon zijn studie niet meer af maken. Daar had hij geen energie 

meer voor. Maar ik hield van die man, begrijp je. Ik ben nooit meer bij hem weg gegaan en ik heb er 

ook nooit spijt van gehad.” 

In 1967 trouwde het stel. Ook al had Jan Diederik geen voltooide vervolgopleiding  en op dat 

moment geen baan. Het was een prachtige liefdevolle gebeurtenis. 



 

Dolgelukkig waren ze. Ook Jan Diederik fleurde in die tijd helemaal op. 

De huwelijksreis naar de Verenigde Staten was er één uit duizenden. 

Madeleine:”Dit was zeker in die tijd het ultieme gevoel van vrijheid. God, wat hebben we genoten. 
We hadden de reis cadeau gekregen van zijn vader. Zijn vader vroeg Jan Diederik wel eens: “Wat 

moet er later nu van je worden?”, maar hij is altijd achter hem blijven staan … achter ons blijven 
staan.” 

 



Terug in Nederland ging het stel wonen in een rijtjeshuis in Rijswijk. Het was weliswaar beneden de 

stand, die familie de Groot Wassink gewoon was te bewonen, maar Jan Diederik werd ook binnen de 

familie geaccepteerd. Hij was de verbindende factor, het hart van de familie. 

Madeleine: “Als de familie, gebukt onder zorgen in ons kleine huisje op bezoek kwam, ging iedereen 

lachend weer weg. Hij had een grote relativerende kracht vergaard. Hij luisterde ten minste naar 

mensen, hij las ze, hij voelde ze.” 

Jan Diederik vond begin jaren zeventig een baan als tuinier, een bezigheid die hem heel gelukkig 

maakte. 

Madeleine: “Hij zei altijd: Kijk naar de zon en de maan en naar bomen en vogels. Dan weet je toch 

dat het daarom draait. De wereld is zoveel groter dan je status…. En daarom hield ik van hem…” 

 

 



 

 

Samen kregen ze een dochter en waren ze zeer gelukkig. 

 

 



Dat was ook de tijd dat Jan Diederik zich begon te interesseren voor Azië en het Boeddhisme, iets dat 

in die tijd nog niet zo heel normaal was. 

 

 



 

Ze maakten vele reizen samen en Jan Diederik verdiepte zich in deze rustgevende levensovertuiging. 

Madeleine: “Tot zijn dood is hij zo gebleven … harkend in zijn tuin, de frisse lucht ademend en 
genietend. Ja, hij kon echt genieten en dat heeft Jan Diederik mij geleerd. De meeste mensen hebben 

heel veel nodig om te kunnen genieten … en dat wordt tegenwoordig steeds meer, maar Jan Diederik 

kon gewoon genieten van de grond, de vogels, de verse lucht en het ondergaan van de zon…” 

Helaas werd hij afgelopen zomer ziek, onherstelbaar ziek en mocht hij op 11 juli 2019 zijn laatste 

zonsondergang aanschouwen. 

 



 De volgende ochtend stierf hij met een glimlach op zijn gezicht. 

Rust Zacht Jan Diederik. 

Favoriete Quote: 

 

”Zolang je blijft harken, is er nog niks verloren!” 

 

 

Jan Diederik de Groot Wassink, 

 

Geboren 5 januari 1937, 

Overleden 12 juli 2019 

 

 

 

 


