


'Ik weet het niet meer' 

Herinnering aan 

Antonius Maria Numan 
geboren 23 maart 1919 te Amsterdam 
overleden 31 januari 1998 te Brunssum 

Hij kon het maar moeilijk aanvaarden. 

September 1996 was hij nog volop met zijn cara· 
van en Tjoepie op pad. 
Februari 1997 lag hij op de Intensive Care, om 
daarna te horen dat zijn hart geen kracht meer 
had. 
Voor iemand die, zeker in zijn laatste jaren, altijd 
zelf bepaalde wat hij deed, moeilijk te begrijpen. 
Hij wilde het ook niet begrijpen in het jaar dat 
volgde. Er móest mets veranderen, het ging toch 
goed zo m de afgelopen 12 jaar, na hel overlij· 
den van zijn vrouw. Hij wilde er niet van horen. 

In augustus werd hij 'klaargestoomd' om nog 
éénmaal naar zijn geliefde Frankrijk te gaan, aan· 
wezig te zijn bij het huwelijksfeest van zijn klein· 
zoon en de introductie van zijn, op zi1n verjaar· 
dag geboren, achterkleinkinderen Kara en Zoé. 
Hij zag er naar uit. 
Met zoon Cor achter het stuur van zijn auto en 
zus Riek achterin, gingen zij gedrieën op stap. 

Het was niet gemakkelijk, maar wat heeft hij 
ervan GENOTENI 

Hierna ging het wonderwel een tijdje goed. 
Er was zelfs hoop op een gematigd leven in een 
aanleunwoning, waarbij hij met pijn in zijn zwak· 
ke hart, zijn huis en geliefde 'camping' zou moe
ten verlaten. Maar het ging niet meer. 
Na zijn laatste maandelijkse kuur in het zieken
huis, is hij op 16 januari nog drie uur thuis 
geweest en bracht Cor hem terug. 
Een uitputtingsslag was begonnen. Zijn gevoel 
van niet meer zelf de touwtjes in handen hebben 
maakte hem angstig, tot het moment waarop hij 
steeds vaker zei: 'Ik weet het niet meer'. 
Hij legde zich er niet bij neer, maar probeerde 
het te aanvaarden, ondanks dat hij tot het laatste 
moment de waarheid met kwinkslagen trachtte 
te verdoezelen. Hij werd er doodmoe van. 
Uiteindelijk moest hij opgeven. zijn levensspel 
was uit. 
Wij zullen nooit meer weten wat er door zijn 
hoofd heeft gespeeld, maar zijn blij dat we hem 
op het laatste moment toch beter hebben leren 
kennen. 

Pa, old soldiers never die, maar rust nu maar uit! 

Bedankt Cor! 


