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Hij werd 77 Jaar 

Een bescheiden man die niet graag op de voor
grond trad. In zijn hart bewaarde htj een dierbaar 
plek voor zijn tweelingbroer Maurits. die al vroeg 
overleed Wat maakte hem zo onrustig? Waren het 
de bewogen jaren in Indonesië. Wie zal het zeggen? 
Gesloten als hij was, heeft hij daar weinig over ver
teld. 
In de oorlog van '40-'45 was hij ondergedoken, 
daarna werd htj in Duitsland te werk gesteld. Kort 
daarna vertrok hij voor drie jaar dienstplicht naar 
lndonos1ê. Terwijl hij daar was overleed zijn vader. 
Het heeft hem diep geraakt dat hij geen afscheid 
van hem heeft kunnen nemen. 
Als zo velen die terugkwamen uit lndones•é. was hij 
uit zijn doen en zag niet dlfect een toekomst. 
Anders dan vele andere veteranen kreeg hij na 

terugkomst een prachtige kans om thuis in de zaak 
te gaan werken. maar dit trok hem n•et. 
Wat heeft hem beziggehouden? De opgedane oor
logservanngen hebben hem waarschijnlijk b41jvend 
parlen gespeeld. H11 bleef op zijn hoedde. Als zocht 
hij veiligheid, naar licht 1n donk're nacht. altijd had 
htj zijn zaklamp btj de hand. 
Terug in Nederland leerde hij Truus kennen en 
trouwde met haar 14 oktober 1954. Uit hun liefde 
werd Marcel geboren, die met Els drie kinderen 
kreeg. Al kon vader soms wat nors zijn, zijn klein
kinderen waren hem zeer eigen en hij was heel hef 
voor ze. 
Vele jaren druk met z11n vogels, gek van voetbal en 
altijd bezig in en om huis. Stil zitten was niets voor 
hem. In contact met anderen maakte hij vaak een 
grap of kwinkslag. 
Traditioneel hield hij vast aan de waarden en no" 
men zoals hij die vanuit het verleden meegekregen 
had. Uit de tijd van schaarste kwam zijn zuinigheid 
voort. Niets werd weggegooid, zijn nieuwe Kleding 
hing eerst een tijd in de kast. Maar voor goede doe
len was hij, in alle bescheidenheid, steeds vrijgevig. 
Op latere leefti1d kwamen vele gezondheidsproble
men die hem meer en meer beperkten. Na vele 
operaties, die hem niet klein kregen, moest htj het 
deze keer opgeven. Met zijn handen voor de ogen 
kreeg moeder door z11n tranen heen te horen: 'De 
dokters weten het ook niet. ze kunnen me niet meer 
helpen.' Toch nog onverwacht snel, sliep hij dezelf
de dag in. 
We zeggen dank voor alles. 

Hartelijk dank voor uw belangstelling, vriendschap 
en medeleven. 
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