100 Jaar assurantiekantoor de Groot
Arie de Groot

Vóór 1912
Voor de volledige geschiedenis van dit
kantoor gaan we terug naar de
Dorpsstraat 235 in Warmenhuizen. Hier
woont Lourens Maas (1813-1892). De
familie Maas doet in assurantie, handel,
beleggen en bankieren. Gezegd wordt
dat de eerste trekker in Warmenhuizen
door de familie Maas is gefinancierd.
Lourens krijgt twee zoons (die
ongehuwd blijven) en een dochter.
Deze dochter met de naam Antje trouwt
in 1874 met Jacob de Groot. Door dit
huwelijk neemt Jacob het boeren- en
tuindersbedrijf over van de familie
Maas. Zoon Jan Maas (geboren rond
1850) zet de handel, de verzekeringen en dergelijke
voort.
Jan is raadslid én beheerder van de schatkist van de
familie Maas. In 1902 laat hij voor hem en zijn broer
een herenhuis met koetshuis en paardenstal zetten op
Dorpsstraat 219. Op papier is er genoeg geld om de
bouwkosten te kunnen betalen, maar door allerhande
tegenslagen moet hij uiteindelijk zelf geld lenen om ze
te kunnen voldoen. Om de kosten van de lening te
kunnen betalen worden huis en koetshuis verhuurd, en
kort na 1902 verkocht.
Jan de Groot
Zus Antje krijgt na haar huwelijk met Jacob de Groot
10 kinderen. Jongste zoon Joh wordt geboren in 1890,
oudste zoon Jan in 1875 en middelste zoon Arie - die
het kantoor later zal overnemen - komt in 1885 ter
wereld. Jacob overlijdt in 1892, waarna Antje en haar
zoon Jan de zaken waarnemen tot haar overlijden in
1912. Na het financiële debacle van Jan Maas laat
Antje in 1902 voor haar broer een huis zetten op het
erf van Dorpsstraat 241. Hier woont hij tot zijn dood
in 1906.
Door de grote drijvende kracht van Jan de Groot
werden de familie-eigendommen nog enigszins
veiliggesteld. Na het overlijden van Jan Maas staat het
agentschap ‘Noorhollandsche van 1816’ op naam van
de Erven Maas, en wordt beheerd door Jan de Groot.
Maar mogelijk deed hij dit al vanaf 1902.

Vanaf 1912 - Arie de Groot
Vanaf 1912 staat alles op naam van
Jans’
broer
Arie.
Die
doet
verzekeringen en handel, maar door de
crisis brengen deze zaken te weinig op.
Arie weet te overleven door ze te
combineren met diverse bijbanen. Die
na de oorlog grotendeels vervallen, of
worden overgenomen door zijn zoon
Jaap. Qua verzekeringen doet zoon
Teewis vanaf ca. 1943 steeds meer het
werk langs de weg. Arie overlijdt in
1950. Teewis en zijn broers bestieren de
verzekeringen tot 1952.
1952-1988 - Teewis en Wil de Groot
In 1952 neemt Teewis de verzekeringen over en wordt
tevens beheerder van het Veilingkoffiehuis, telefonist
en fustreparateur bij de veiling en ambulant
kelner/barman.
Hij
haalt
zijn
B-diploma
assurantieagent en houdt de portefeuille in stand.
Vanaf ca. 1966 doet zijn zoon Wil steeds meer werk
langs de weg. Eerst uitsluitend incasso, langzaam
uitgebreid met controle verzekerde bedragen en het op
orde brengen van verzekeringen. Rond 1978/1979
wordt er gesproken over samenwerken. Teewis vindt
echter dat Wil eerst maar een eigen inschrijving moet
nemen. Zo loopt er van 1979 tot 1988 op beider naam
een agentschap.
1988-1912 Familie De Groot
Vanaf 1988 is alles één geworden. De nadruk van het
werk heeft altijd gelegen op dienstverlening en het
leveren van goede producten.
De assurantiewerkzaamheden zijn in de loop der jaren
uitgebreid met administratie voor derden. Vanaf 1982
alleen aangiften en vanaf 1986 ook bedrijven. Eerst
werkt alleen Wil in het bedrijf, daarna komt zijn
vrouw Gerda erbij. In 1994 wordt op Bregweid 4 in
Warmenhuizen een bedrijfspand gebouwd en komt er
personeel in dienst.
Wil en Gerda krijgen drie kinderen, waarvan er twee
(dochter Geertje en zoon Teun) ook in het bedrijf
worden opgeleid. Wil, Gerda en personeelslid
Wijnand voldoen aan de normen voor bemiddeling in
assurantie die de AFM hieraan stelt.

Volgende generatie
Geertje heeft haar studie economie afgerond en Teun is bezig met de diploma’s
bank- en verzekeringswezen. De opvolging voor nóg een generatie is geregeld,
en nog steeds heeft Assurantie- en administratiekantoor De Groot dienstverlening hoog in het vaandel staan!
Dit stuk is ter ere van het 100-jarig bestaan aangeboden door de Historische vereniging Haringcarspel

