
 

Jan de Groot vertelt over zijn jeugd en werk 

Als kind groeide ik op in Tuindorp-Nieuwedam, dat is in Amsterdam noord. Hier had ik een prettige 

jeugd samen met mijn ouders en twee oudere zusters. Mijn vader begon als hoefsmid en werd later 

elektronisch lasser. Mijn moeder was gewoon huisvrouw. Ik zat op de turnvereniging KDO (Kracht 

door Oefening), speelde voetbal in Schellingwoude en bij DWV in Elzenhagen. Na de lagere school 

ging ik naar de Bazel school aan de Havinkslaan in noord. Toen ik hier vanaf kwam ging ik bij Ketjen, 

een zwavelzuurfabriek in Amsterdam noord op kantoor werken. Twee jaar lang achter een bureautje 

stil zitten was niets voor mij. Ook de korte boekhoudopleiding die ik daar volgde vond ik vreselijk. 

Gelukkig zag ik een advertentie bij de VU voor proefdierverzorger en heb daar op gesolliciteerd. 

Tijdens het gesprek werd  verteld dat ik ook op het laboratorium moest werken en dat leek mij 

meteen erg leuk. Er was ook de mogelijkheid om een avondopleiding tot analist te volgen. Die 

opleiding duurde jaren en was best zwaar naast een volledige baan en een gezin. Maar dit had wel 

mijn interesse en ik kon de kennis meteen in de praktijk brengen. ’s Morgens begon ik met het 

verzorgen van de proefdieren. De proefdieren waren over de hele VU verdeeld. Elke afdeling had zijn 

eigen proefdierverblijven. Dit waren konijnen, cavia’s, ratten en muizen. Deze dieren zijn belangrijk 

voor onderzoek van het afweersysteem dat ziektes zoals kanker en allergieën kan veroorzaken. Ik 

maakte de hokken schoon, zorgde voor vers voer, controleerde de gezondheid en conditie van de 

dieren. s’ Middags werkte ik op het laboratorium waar ik weefsel voor pathologisch bewerkte en 

sneed.  De regels waren in het begin erg soepel. Iedereen kon in en uit lopen. Mensen kwamen in  

kleding op het laboratorium die ze al een paar dagen droegen en misschien mee in de tuin hadden 

gewerkt. 

Ook werd er toen nog flink gerookt tijdens het werk. In de jaren tachtig veranderde de wet op 

proefdieren en werd steeds strenger. Dit begon met steeds meer administratie voor elke handeling. 

Elk onderzoek of experiment moet nu vooraf door allerlei commissies beoordeeld en verdedigd 

worden. Voor het verzorgen van de dieren moet je nu je omkleden en speciale witte kleding aan. 

Gelukkig zijn door deze regels het welzijn van de dieren goed gewaarborgd.  

Sinds kort zit ik in de vut en heb hobby’s zoals het bouwen van websites, ook zit ik nog steeds elke 

maandagavond op gymnastiek. Verder ga ik zodra het mooi weer is met mijn vrouw naar onze 

caravan in Drenthe. 

Als ik opnieuw moest beginnen zou ik weer voor deze baan kiezen. Ik hield van mijn 

vrijheid om zelf mijn tijd in te delen. Lekker bezig zijn met een proefje en daarna op 

het lab testjes doen.  

 


