
Dat Gregoriaans zo hallucinerend mooi kan zijn heb ik 
pas veel later ontdekt: zoals je veel dingen pas later 
ontdekt. Ik heb het wel altijd jammer gevonden dat ik 
niet met gospels ben groot gebracht waarschijnlijk 
woon ik daarvoor niet in het juiste land. "Swing low, 
swing low and carry me home•. De beatmis was 
natuurlijk een redelijk alternatief maar met z'n allen 
swingen in de kerkbanken kwam er nooit van. Daarbij 
had hij een gruwelijke hekel aan jankende gitaren. Het 
meest milde gitaargeluid was hem al te veel. De 
onmiskenbare wetmatigheid bepaalde dat mijn 
voortiefde voor gitaren hiermee een feit was. Toch zou 
hij ook als zwarte man voorzanger zijn geworden en 
zou hij zich elke zondag m een lang gewaad gehesen 
hebben. Maar er groeit nu eenmaal niet overal 
boerenkool. God's akkers Zlln selectief. Misschien 1s de 
mooiste typenng van pa wel de eerste aanhef op de 
rouwbrief: "Alt11d zichzelf. Pa heeft oos op zijn manier 
leren zorgen en dat zullen WIJ oos blijven herinneren. 

Dag lieve Theo, dag lieve pa. 

Wij danken allen die Theo gekend hebben en hem en 
ons tot steun z11n geweest tijdens zijn ziekte en z11n 
overlijden 

Anrne Holweg-Wekk1ng 
Kinderen en kleinkinderen. 



Ter herinnering aan 
Theo Holweg 
echtgenoot van 

Annie Holweg-Wekking 

Geboren op 1 oktober 1921 en overleden op 30 
december 1998. 

Achter in de tuin had hij zijn moestuin en daarachter 
weer een boomgaardje. Ik heb het altijd jammer 
gevonden dat hij geen gras onder de fruitbomen 
wilde laten groeien. In mijn ogen is dat de meest 
Hollandse speelplaats voor kinderen. Hij zou 
ongetwijfeld gemopperd hebben dat hij geen 
boomhutten in zijn bomen wilde maar ze zouden er 
toch komen. 's Avonds werden wij dan geroepen 
door ma als wij moesten komen eten, zij moest 
schreeuwen om de afstand te kunnen overbruggen. 
dan konden wij er lekker lang over doen voordat wij 
aan tafel zaten. Maar gras deed hem altijd teveel aan 
onkruid denken en daar had hij echt een bloedhekel 
aan. Wij mochten er ook niet op voetballen. Gras 
moet groen zijn en je moet het vaak maaien. Als wij 
mochten helpen in de tuin dan kregen we de 
rotklusjes, zoals kantjes knippen, het grote werk deed 
hij toch liever zelf. 
Hij zorgde met volle overgave. De laatste jaren 
verraadde de aanwezigheid van dit gespuis in 

zijn moestuin zijn leeftijd en de fysieke beperkingen 
die daarbij horen. Hij kon prachtige bedden maken en 
nadat hij jarenlang klassieke groenten had verbouwd 
begon ook hij aan de globalisering van de moestuin. 
Er kwamen paprika's, tomaten en ijsbergsla naast de 
aardappels, bonen en boerenkool. Jarenlang heeft hij 
zijn zelfverbouwde groenten naar ons gesleept, 
jarenlang hebben wij met kerst nog ingewekte 
sjalotten gegeten. 
Zijn werk was in een triootagefabriek, 47 jaar lang. 
Voor dit bedrijf reisde hij heel wat af. Wij kregen thuis 
voor het eerst vreemd Duits brood met sterk ruikende 
worst op zondagavond als hij terugkwam. Ma kreeg 
dan een flesje Chanel 5 waar zij vervolgens 5 jaar 
mee deed omdat het zo duur was. Hij vertelde dan 
dat hij Japans gegeten had en slakken en ander 
ongedierte. En dat terwijl hij thuis aardappelen, 
groente en vlees wilde, zelfs macaroni ging hem al te 
ver. Hij was hierdoor veel van huis en heeft ma altijd 
het meeste werk thuis moeten verrichten, maar hij 
was er toch altijd; zijn lekker ruikende zakdoeken, zijn 
zelf verzonnen verhaaltjes voor het slapen gaan, zijn 
tuba met kukident, zijn aanwezigheid op de 
ouderavonden. 
Zingen kon hij als de beste: 57 jaar in het kerkkoor. 
Hoe vaak heb ik niet gedacht dat ik ooit daar zou 
zitten en dat het Gregoriaans Requiem voor hem zou 
klinken? 


