


Jacob Jan de looij werd geboren op 
22 september 1910 als middelste van 
drie jongens. 
Op zijn zestiende kreeg hij verkering 
met Maartje van Nood, met wie hij op 
13 oktober 1938 in het huwelijk trad. 
Hun verloving duurde lang, want het 
was crisistijd en bovendien trouwde je 
vroeger niet voor je een vaste baan had. 
Zijn vader had een slagerij en ging er 
vanuit dat ook zijn zoons dit beroep 
zouden uitoefenen. Hij organiseerde 
voor zijn zoons Wim en Jaap een 
slagerij in Gouda. Maar Jaap zag meer 
in de bouw en was blij na de oorlog 
slager-af te zijn en een baan bij een 
aannemer in Alphen a/d Rijn te krijgen. 
Via zelfstudie werd hij bouwkundig 
tekenaar. 
Tot zijn 65e was hij werkzaam bij 
Bouw- en Woningtoezicht, maar een 
"echte" ambtenaar werd hij nooit, want 
hij stelde de geest van de wet boven de 
letter. 

Tijdens de oorlog, in 1942, werd doch
ter Ineke geboren, die hem een groot 
plezier deed door met een dominee te 
trouwen. Hun drie kinderen waren een 
grote vreugde voor opa en oma en dat 
was wederzijds. 
Na een huwelijk van 52 jaar ging hij 
moedig alleen verder. Hij schrok er niet 
voor terug om op 85-jarige leeftijd nog 
eens naar de andere kant van het land 
te verhuizen. 
Jaap hield ervan te klussen en karwei
tjes op te knappen en had er moeite 
mee, dat dit de laatste jaren niet meer 
ging. Als hobby bleef over: voetbal kij
ken op de tv en uitkijken naar bezoek, 
vooral van zijn achterkleinkind. 
Zijn nieuwe omgeving in het bejaarden
centrum deed hem opleven. Hij genoot 
van de verzorging ook deze laatste 
weken in het ziekenhuis. Jammer vond 
hij het, dat zijn tijd was gekomen. Op 
maandagmorgen 15 februari 1999 blies 
hij heel zachtjes zijn laatste adem uit. 


