
   
 

 
 

 

 

 

 

TER HERINNERING AAN JAN BOMMER, OUD DIRECTEUR VAN HET NUV 
 
Met Jan Bommer is op 11 juni 2013 een markante persoon uit de uitgeverswereld heengegaan.  
 
Jan Bommer werd geboren in 1937 in Amsterdam. Hij haalt zijn HBS-B diploma en gaat in militaire 
dienst. Dan begint hij op de afdeling voorlichting van het Bouwcentrum Rotterdam. Voorlichting 
geven aan bezoekers, documentatie vervaardigen, manifestaties organiseren. Het leidt 
uiteindelijk tot een aanstelling als hoofd van de uitgeverij van het Bouwcentrum - zijn carrière in 
vak- en professionele informatie is daarmee begonnen.  
Van 1969 tot 1975 vervolgt hij zijn carrière bij uitgeverij De Lage Landen. Daar leert hij alle 
aspecten van het vak, want als exploitatiechef is hij verantwoordelijk voor productie, 
advertentieverkoop en abonnementenwerving. Hij maakt weekbladen, maandbladen en boeken. 
Hij wordt directeur van de uitgeverij en leidt de integratie van de uitgeverij in het 
Telegraafconcern dat De Lagelanden in 1974 overneemt. 
 
In 1975 stapt hij over naar Ten Hagen, dat vijf jaar eerder door Kluwer was gekocht. Hij wordt 
directeur van deze dan al ruim 150-jarige uitgeverij. Het vlaggenschip van deze uitgeverij, Cobouw, 
was een krant, een unicum in de wereld van de vakinformatie en zeer succesvol. Ruim 10 jaar later 
zou Jan een tweede krant in vakinformatieland lanceren: het Agrarisch Dagblad. Een geweldig 
idee, met veel lef en bravoure in de markt gezet, dat na een aantal jaren aan concurrent Misset 
(nu Reed Business) werd overgedaan, die een belangrijke positie had en heeft in de land- en 
tuinbouwmarkt en waar het beter gedijde. 
 
Hij blijft tot 1984 directeur bij Ten Hagen, waar naast het eerder genoemde Cobouw allerlei 
andere producten en diensten worden gemaakt: vaktijdschriften, losbladigeuitgaven, cd-roms, 
databases, beurzen en tentoonstellingen. 
 
Inmiddels is hij ook maatschappelijk zeer actief. Hij zit zeven jaar in de Gemeenteraad van 
Nieuwkoop en in besturen van scholen en sportclubs. Maar ook in de uitgeverijbranche vervult hij 
vele functies. Hij is zeer betrokken bij cao-onderhandelingen, bij samenwerking tussen 
uitgeverijen op het gebied van advertentie-effectmeting. Van 30 oktober 1987 tot 25 oktober 1990 
was hij voorzitter van de Nederlandse Organisatie van Tijdschriftuitgevers (NOTU). Vanwege zijn 
grote inzet werd hem de bijzondere status erelid van de NOTU toegekend. 
 
Tussen 1984 en 2000 krijgt hij meer bestuurlijke verantwoordelijkheden. Hij wordt divisie 
directeur Kluwer, en is verantwoordelijk voor zes werkmaatschappijen met opgeteld 550 man. Hij 
maakt de turbulente tijden mee van Elsevier, die Kluwer wil overnemen. Vinken, de voorzitter van 
de Raad van Bestuur van Elsevier, doet een vijandig bod. Maar Kluwer gaat samen met het 
kleinere Wolters, dat als “white knight” redding brengt. Het zijn spannende tijden, en als er een 
hoop gedoe is is Jan op zijn best! 
Hij wordt sector directeur van Wolters Kluwer’s sector voor vakinformatie, met 
verantwoordelijkheid voor de Europese werkmaatschappijen. En tenslotte wordt hij directeur van 
Wolters Kluwer Nederland, een bedrijf met 2300 man personeel. 
 
Het is dan inmiddels 2000 en Jan is 63 jaar en hij wordt gevraagd het nog jonge Nederlands 
Uitgeversverbond te gaan leiden. Hij is bij uitstek geschikt, zeer ervaren, een goede naam bij zijn 
collega’s en de rust om een jonge branchevereniging met een tamelijk jonge personeelsbezetting 
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rustig aan volwassen te laten worden. Het NUV is drie jaar eerder ontstaan uit een samenwerking 
tussen de drie grote uitgeversverenigingen, de Nederlandse Dagbladpers (NDP), de Nederlandse 
Organisatie van TijdschriftUitgevers (NOTU) en de boekenuitgevers verenigd in de Koninkijke 
Nederlandse Uitgeversbond (KNUB). De bedoeling is infrastructuur en knowhow te delen, met 
name op de terreinen van juridisch, economisch en sociaal beleid. 
 
Jan heeft van het NUV een prominent aanspreekpunt gemaakt, voor de uitgevers onderling, voor 
alle maatschappelijke instellingen waarmee het NUV en zijn leden te maken hebben en voor de 
overheid. 
Zijn doel: een optimaal ondernemersklimaat creëren voor uitgevers en daarmee een pluriform 
aanbod bevorderen van boeken, tijdschriften en kranten. De vrijheid van het gedrukte woord was 
hem zeer lief. 
En ook dat iedereen daar toegang toe had. Dat was voor hem de drijfveer om veel energie te 
steken in de Stichting Uitgeverij XL, een stichting die zich voor leesgehandicapten inspant. 
 
Er zijn nog tal van andere bijdragen van Jan Bommer aan het uitgeefvak te noemen, ik beperk me 
hier tot twee: zijn commissariaat bij het Centraal Boekhuis en zijn bestuurslidmaatschap van het 
LOF-fonds dat tijdschriften maken bevordert.  
 
Jan Bommer is voor zijn grote maatschappelijke betrokkenheid en al de activiteiten die daaruit 
voortvloeiden koninklijk onderscheiden. Dat was zeer terecht. Als voorzitter van het NUV heb ik 
dat van dichtbij meegemaakt en daar ook van genoten. En gelachen! Jan en ik hadden een “klik” 
als het om ons beider gevoel voor humor gaat.  
 
De medewerkers van het NUV en ik zullen hem herinneren als een menselijke en benaderbare 
directeur, een goed onderhandelaar, een bestuurder die goed het evenwicht wist te vinden 
tussen samenwerken waar dat nuttig is en concurreren waar dat kan. 
 
Wij denken met warme gevoelens van dankbaarheid aan hem terug.  
 
 juni 2013 
Loek Hermans 
 
 


