
In dankbare herinnering aan 

Bertus Velthuis 

Hij we~d geboren op 30 september 1948 te Oldenzaal 
en overleed op 9 december 1995 te Enschede. 

Verslagen blijven wij achter, nog steeds er met z'n allen 
niet in geslaagd een afdoende antwoord te vinden te· 
gen kanker. Bij Bertus verliep die ziekte zo snel dat ver· 
stand en gevoel niet meer parallel lopen. 

Bertus was een mens van weinig woorden, duidelijk en 
ongecompliceerd met een krachtige wil. Postuur en ui
terlijk pasten bij het beeld van een zeeman. Voor dege
nen die hem goed kenden ook innerlijk, dat wil zeggen 
ruwe bolster, blanke pit. Misschien mag hij deze door 
hem lang gekoesterde droom; het bevaren van de 
wereldzeeën, nu verwezenlijken. 

Je wordt geboren om te sterven, zoals een ieder weet, 
daartussen leef je, geniet je, maakt plannen die je tracht 
te realiseren. Voor Bertus was die tijd duidelijk te kort, 
47 jaar, terwijl wij samen nog zoveel ideeën hadden. 

Het bouwen van een nieuw huis aan de Henegouwen· 
laan bijvoorbeeld helemaal zoals we het zelf wilden heb· 
ben. Ook hierin was hij heel direkt en deed geen con· 
cessies aan kwaliteit of smaak. 
Doar krieg ie mooi spiet van, was zijn mening. 

Bertus was geen man VOO< de korte afstand, praktisch 
alles wat hij deed was hij lang trouw. Het werken bij 
Bleckmann, het kopen van dingen op een adres waarin 
hij vertrouwen had, het bezoeken van zijn stamcafé en 
zijn fitnessclub, alles lange termijn. 

Zelfs de vakanties die we samen mochten doorbrengen 
werden wat hem betreft zo lang mogelijk gepland. Uren 
kon hij liggen te bakken in de zon op zijn geliefde Cana· 
rische eilanden, dwalen voor dag en dauw door de ber· 
gen en bossen, altijd de camera mee om het een en an· 
der vast te leggen. Dat vertrouwde hij niemand anders 
toe. 

Naast het genieten van een voetbalwedstrijd, met een 
pilsje erbij in zijn eigen stoel, was koken zijn grote pas
sie. Wat dat betreft is de marine een uitstekende 
scheepskok misgelopen. Dat gastheer zijn zat hem in 
het bloed, liever zijn eigen huis bomvol gasten dan plicht· 
plegingen elders. 

Uiterlijk onbewogen, maar toch een drukvat vol emo· 
ties, absoluut niet bestand tegen onrecht, vond hij een 
uitlaatklep in het beoefenen van de fitness. Bertus, Je 
hebt een korte baan geschaatst wat betreft je levens
duur, maar daar had je ook geen enkele invloed op, ei· 
genlijk niemand, behalve misschien God? 

Voor uw meeleven en belangstelling dank ik u hartelijk. 
Ans 




