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:u ~!l'Ot'tdc· op in een gezm van 8 kim.leren. l\'adal hij alle 
;,.;a~,,en \,Hl ,Ie lagere school had doorlopen ging h,j. op 
.1Jvj.,~ vn11 Je pastoor, naar de l\lulo in Oudenht'sch ,,n l<1· 
,,·r 11.>.ir hd \;orh('rhts in Rooseml.ial. Hij slaagde hie1Toor 
r:wt gLm, e,, hE't hlf'l'k d.it tic communicatie en de h,u1dels
,·aJ..l<en /ijn ~terkste kanten waren Tegen de tijd dat hij ,,111 

school. kw-1111, was de oorlcg Lulgebroken en w11ren de sru 1-
kn schi.'IS lo, SJef of Joop zoals hij werd genoemd, gcbruiktt• 
z1j.1 h,mLi,•lsgeesten reparee1 de in Llié tijd al vulpmnc1l voor 
zijn k.lasscn0ten. ln het begin van de oorlog heeft hij omler-
1,ech,ken gez,,len u1 Zundert, later is hij in het wrzel 1:;e-
1,a,,n. V,muit Brusstl, dat cip dat tijdstip al bevrijd w.is van 
Je D1,its,•1s. rei..,de hij rei;t•irnatig na.:ir We5t Brnbant wa.11' 
hij nil'I /.onder gev.,ar voor Pigen lc•l'en dl' nodige ~pullen 
~1,wi..k.t>ide ,·0or ht>t thuisfront 

In 19,19 is hij gel!·ou,vd n1et 1"\iet <'T\ b<.~bbcn ~t.· c;an1en 1111..·t 

har :; kindcrrn 2ll jc1,1r J.'tn de ~\ ·t..:,tcnstr~H1t geivoond. 
C)p ,:( kt•r n;,n11t,nt n,oi.·~t Jo \"Oi-Jr Lijn ·"\~erJ....zn,unheden n.:.itü.. 

f rankriik ,·n in d,•/t' PNiudc is z1in lic0 fdC' voor ,uk, \,·at fran~ 
was gt>}~n,t'id. k ku,i t w..-.1 zegi-;e~·, ,.i,ll Jo t'f:'ll echtt> f1 <1ncûfil'I 
was I-lii 1, as t'en -,11daal nwns. als r ,1,1ds1iJ l'n \\'Pth,,ud,·1 
slc\lld '-t"HI, ht>t ~r•<:i;1le vrn •rop ,·n ,, <l" hij beg,1.:,n ,nd lwl 
Jqt vt1n d<' ~ocï,_,.~11 ;:\-v,!kkcren tn ,")1'7l" SiHnenJe•;jnb. I lii 'Vet<"", 

altijd orr"cht Onrechto! m•sldding kwam n!('l biJ hem 0 r . 

Naast zijn ,.vcrk2. .. " .. lftïhede:"": b.-,d hj1 Ch,1:-.: l1Pe! ,vat hobl~r·"i. 
Zrd.:'n,men v.'J5: tet 1c1n:·n ~;;...•lt'd,"n "1,~k (~en v'-lst ond(:rdct'J np 
Yiin agend.-, Hij hedt m,·nigm.1al hc·t l follands Di,~p on:r
~L·~:,t,,ker1 ~Ui \..\',.b dat'lrr'ij ni:. .... t een \·,1n Lit snelsh. n,-.a.1::- z!j1l 
traagheid had oük 7ijn ch"m1ït>, ze; !.ij. \ \ ielJ en:,en l'll .i,lh:::i 
Wet! nwl de fid~ tt> maken had w<1s ""'' ;,u,d..-1, f•ëbsie ,·«11 
hem Voordat een val'l dt> kin,kn•11 , .f dl' kkmk,ndl'a·n ,·1•1• 
b,1nd ging plc1kken he<>g j•' van hc·m <'>,l1;>'Hac1gd uitvoerig 
instrut:!J(' hoc J,1t mo<'st gebeuren t hj wa, rtuivenliet hebber 
in hart en nieren. fot de laalole da}~ hef'ft hij duh·en gclru
den. Niel om ermee te vliegen, m,ur vom d,· kwe(•k. V,·rz.1 
ml'km heét hij altijd g._,J,:an en ,-..rn ~,Jt hi; ook, c.r/,amcUc, 
hij wikle .iltijJ lid h.·•,h• hl'hben. De lc,<1tste 15 jaar v;rn zii,1 
ll'ven heeft hij samen md ûéa gedt?el<l, \, a.lrbij ze elk.:i.-u de 
vrijheid gund,·n om iedt:'r hun e1gt>n pkkje le behoud..,n. 
LievP pa en opa. ie was ge\, eldig Je w,15 een goede v<ldnt•11 
op.i voor onb. ;:..:iet c1llt.•Ec'n de hl'rinnl'ring Jdn jou, nnM ook 
je hele g<:><:>st , ,al on~ ,·oorgoed bijbli1ven. We zullen je erg 
missen. V cel dank voor alle goeds en ke1mis, die je ons hebt 
meegegeven. 

0(' kindl'r('n en k(('inkindert'n 
Fijnaart, 9 ml'i 2005 




