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Het sterven is .11lc leven .1.111gcboren. 
1 och wil de mcns-wa:irschijn lijk het eni
<>c wezen in <le tijJ,ruimte naar \Oren 
~erma~ te Lien, L.Olang mogelijk het ein
de va;; 7ijn aard~e hx>pbaan ah iets on
werkelijk~ zi"n. " " 

Niet w \Vil~ dit voor Jan Grr1pma. H11 
L.a" de dood al~ een realiteit, inge,·oegd 
in "7ijn zicht op het leven, al~ een brug 
die twee delen "an een land~chap ,•er
bindt : het huidige leven van hier en nu, 
en het rijk .l.lll gene 7ijde, 'oor '>terfelijke 
ogen een mv,teric. 

· Voor hem '' a'> de dood geen inbreuk 
op en geen ontkenning. van .~et zijn, ~a_ar 
een gcgeYen, pa>'>end 111 11111 leven\Vt'>le, 
naar neo-Thomi>tisch schabloon, om het 
wijsgerig uit te dru.kken." . 

Hij7elf zou 1 nendcl11k geglimlacht 
hebben over L.ulk een gcw ichtig aandoen
de formule ring. Wam ondank~ vele jaren 
van doceren vond hij alle schoolmees
teren maar he trek kei ijk, a l !ud hij dan 
oog gevor>t op velerle i gebied : staat~
recht, maanchappijleer, wijsbegeerte. '1!(1e 
jarenlang gesprekken over 7.oveel ongn1p
bare en moeilijk vacb:ire zaken met hem 
mocht voeren, zal beamen dat Jan bij 
alle zekerheid die een beleid vo l hanteren 
van oude normen hem boden en b ij alle 

"evoel voor traditie een vergcvcnsgc
~ind man was. Ook jegens hen die hem 
wel eens pijn deden door oude verwor
venheden van een christelijke levenswijs
heid te ne<>eren. Hij was ver-i,:ceftijk, 
maar niet ~e-geefl ijk : fel kon hij zijn 
over al wat hij kwaad achtte, m.1.ir mild 
bleef hij jegem de persoon. . 

Zijn gclooisbelc,·ing was e"en diep als 
daadwerkelijk. Christeri-:l ijn betekende 
,·oor hem een Leer veel7ijdig en actief 
maatschappelijk wcrkproi,:r.1m. Zeker een 
derti<>tal bestuurlijke en adviserende 
îunct'ies op sociaal en cultureel gebied, 
van algemene of katholieke aard, maak
ten hem een druk bezet man. En dat, 
ondanks zijn handicap, die hem met de 
jaren zwaarder werd, 70d3t hij ook met 
een swk nog moeizaam liep. 

Dat hij zoveel "erk 3a11kon 70nd~r 
o' erspanning of tenminste gespannenheid 
had h ij voor een groot deel t~. danken 
aan de nooit aflatende moe<lerh1ke zorg 
van zijn vrouw en aan ziin idealisc.ische 
i>n bliin10edi•:e eard. Soms kon dat idea
lisme hem als docent in de omgang met 
0'.115tuirnige ionv,cren wel eens onb.egrip 
opleveren, rna:ir geen mem ~eeft OO tl ge
twijfeld aan zijn oprechtheid, noch a:in 
de ecl1d1ci<I van de v ricndelijkhcid ~va ar
mee h ij zijn medemensen bejegend. 

Hii heeft Chri«ns en zijn medemensen 
vrijwillig en in blijdsd1;ip gediend. 


