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BIJ WIJZE VAN AFSCHEID 
Een rechtvaardige is van ons heengegaan. 
Als echtgenoot en vader heeft hij zijn grote 
gezin met zijn liefderijke zorgen omringd, 
met vaste hand geleid en het opgevoed met 
de nodige sociale bewogenheid voor een so· 
ciaal bewogen tijd. 
Als Inspecteur Lager Onderwijs heeft hiJ. na 
zijn ervaring als onderwijzer. zonder ooit ont· 
zag te hebben moeten Inboezemen maar met 
het gezag van zijn grote opvoedersgaven, vele 
scharen leerkrachten het besef doorgegeven 
dat onderwijs roeping is, gedrevenheid tot 
het uiterste, een altijd weer herbeginnen met 
zonnig enthousiasme. 
Als man van groot geloof heeft hij nooit 

geschipperd met hogere levenswaarden. Als 
gelovige van deze tijd stond hij open voor 
de noodzakelijke vernieuwing In een kerk van 
deze tijd. Echter, zoals meer ouderen die de 
laatste Jaren zoveel hebben zlen teloorgaan 
van wat vaste levenszekerheden heetten te 
zijn, heeft hij zich al eens in de kou gezet 
gevoeld en zich afgevraagd of dat allemaal 
wel zó moest. 
Als bewust Vlaming Is hij, In de nooit af· 
latende strijd die de Vlaamse Beweging voor 
hem van jongsaf heeft betekend, zijn leven
lang een onkreukbare gebleven voor wie het 
heil van het Vlaamse volk als hoogste wet 
gold. Daarom ging hij als inspecteur geen 
moeilijkheden uit de weg om in zijn kanton 
onwettige toestanden recht te zetten. 
Als mens was hij een innemende, hartelijke 
man van humor. met twinkeloogjes waarin 
reeds vroeg de betrekkelijkheid van de din
gen te lezen stond ; een man met een zo 
rijke bagage van geest en cultuur, dat elk 
gesprek met hem een verrijking voor zijn 
gesprekspartner heeft betekend. 
Nu is die rechtvaardige van ons heengegaan. 
Op zeer hoge leeftijd heeft hij de Heer de 
meegekregen talenten verveelvoudigd terugge· 
geven, uit dank voor het rijke leven dat Hij 
hem heeft laten leven. 
Past het ons anders dan uit dank deemoedig 
het hoofd te buigen bij dit heengaan in vol · 
tooilng ... 

M.B. 

De familie dankt van harte 
voor uw medeleven en gebed. 


