


Nieuwsblad van het Noorden d.d. 10-11-2001:
Ooooo-Hooooo-ooooo. Het trillend gebrom groeide langzaam uit de keel, het vierkante lichaam kwam van voorover met een korte ruk omhoog 
tot het recht stond. Daarna boog zijn lichaam naar achter, steeds verder, tot het punt waarop het wel achterover moest vallen. Het geluid was 
aangezwollen tot een mengeling van een grommende schreeuw en trillende uithaal. En als dat nog niet genoeg indruk maakte, hief hij met een 
woest gebaar de stok.
Jan Roos - in het echte Jan de Roos - maakte passanten in de Groninger Herestraat of voor de V&D aan het lachen of, als men hem nog niet 
kende en te dicht naderde, aan het schrikken. De straat was zijn toneel en hij zong de fraaiste liederen van Verdi. Vond hijzelf. Hij haalde de 
noten uit zijn schoenpunten en wierp ze met trillende uithalen naar buiten. Wie zijn gezang met kopergeld wilde belonen, maakte een grote 
vergissing: een kwade Roos wierp de cent of stuiver terug naar de gever, vergezeld van een machtige scheldkanonnade.
De straatzanger was in Groningen en ver daarbuiten een bekende verschijning, met zijn slipjas vol medailles, zijn weidse gebaren en zijn 
zangkunst. De landarbeider, in 1896 geboren in het Friese Ureterp, begon met zingen toen hij in de crisis van de jaren dertig in de 
werkverschaffing terecht kwam. Hij moest kruiwagens volscheppen en wegrijden. "En toen begon ik plotseling te zingen boven de kruiwagen. 
Verdi en Beethoven, ik zong maar door. Burgemeester Scherphuis van Ten Boer heeft me toen ontdekt", vertelde Roos aan het Nieuwsblad van 
het Noorden.
Na de oorlog reisde Roos het hele Noorden af om in zijn levensonderhoud te voorzien. Over de kwaliteiten van zijn zangkunst waren de 
meningen verdeeld: iedereen vond het niets tot zozo, hijzelf vond het geweldig. Waarom hij dan nooit op de radio te horen was? "Daarvoor ben ik 
te goed. Die mensen van de radio kunnen niet zingen, die kreunen maar wat". In de jaren zestig keek hij daar wat andere tegenaan. Hij liep toen 
rond met de antenne van een autoradio. Was die antenne half uitgeschoven, dan was hij naar eigen zeggen op de radio te horen. Was de 
antenne helemaal uitgeschoven, dan kon men hem op de televisie bewonderen. Hij is inderdaad eens op de televisie geweest. Als een lokale 
curiositeit werd hij in 1970 gepresenteerd in "De vuist" van Willem Duys. Tot een echt gesprek kwam het nauwelijks en zingen lukte ook niet. 
Maar toch kreeg hij van de gastheer twee lintjes opgespeld, waarvan een met de vermelding "Eerste prijs AVRO-voetbaltoernooi". Een nieuwe 
trofee voor de slipjas van Roos, die was bedekt met medailles, lintjes, hondepenningen, reclamebuttons en kettingen. Zijn mooiste vond hij die 
van "Aanstaande ridder van de Kouseband".
Veel mensen dachten dat Jan Roos arm was, een beetje gek, zielig of misbruikt. Hij werd uitgelachen door de gasten in "De vuist", werd 
rondgereden op een wagen tijdens het Eelder bloemencorso - de wagen heette "De Roos van Groningen" - ontving een Academieprijs in 
Franeker, zong voor de studenten van Vindicat, werd gepest door straatjeugd: Roos deed het allemaal "voor de kunst".

Zie verder:
Jan de Roos de laatste troubadour van het Noorden op www.binnenbuitenpost.nl
Legenden, Grunnegers dij min of meer legendaries worden binnen, Jan Roos op www.dideldom.com
Zijn graf op www.dodenakkers.nl
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