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Opgegroeid in de timmerwerkplaats van z ijn vader was 
het bijna vanzelfsprekend, dat hij een uitstekend vakman 
werd. De weg naar de zelfstandigheid viel in de oorlogsja
ren niet mee; meteen na bet huwelijk moest bij gedwon
gen temg naar Duitsland. 
Oe eerste jaren na de oorlog was het passen en meten. 
Het eerste echte thuis voor zijn gezin vond hij in het Heu
velkwartier, een gezellige buurt waar eenieder voor elkaar 
klaarstond. Daar is hij ook leider geweest bij de voetbal
elftallen van zijn zoons. Bij het lezen van het overlijdens
bericht in de krant zullen ongetwijfeld leden of oud-leden 
van de club gedacht hebben: "Goh, Pa de Bmin is dood" 
want regelmatig werd er nog naar hem geïnformeerd. Met 
vijfkinderen werd het huis wat klein en de familie vertrok 
naar de Hoge Vucht. Ook daar stond de deur altijd open 
voor vrienden, familie en logés. De kinderen vonden ieder 
hun weg en tot zijn grote vreugde volgde de komst van de 
kleinkinderen. 

Hij kon daar intens van genieten en dat heeft bij tot het 
laatst gedaan, zelfs nog van z'n twee achterkleinkinderen. 
Zijn vakmanschap heeft hij gebmikt om hen te verrassen 
met zelfgemaakt speelgoed: de bolderkar, de winkel van 
Sinkel, de trein enz. Nadat ze tien jaar geleden verhuisd 
zijn naar hun bejaardenwoning aan de Charlottenburg was 
er geen gelegenheid meer om te timmeren en is hij meer 
gaan tekenen en schilderen. Daar is bij ook dagelijks gaan 
wandelen, eerst alleen en later samen met de buurman. 
Zijn hele leven heeft hij veel gelezen en als hij weer een 
mooi boek gekocht had, zei hij vaak: "dit moet je ook 
lezen". Hij genoot als hij zijn gezinsleden zag genieten. 
De jaarlijkse uitstapjes op hun trouwdag betekenden veel 
voor hem en hij hoopte over twee jaar zij n zestigjarig 
huwelijksfeest te kunnen vieren. De laatste tijd werd door 
zijn teruglopende conditie de dagelijkse ronde steeds 
kleiner. De dag na Kerst ging het echt niet meer en 
ondanks het vechten om bij ons te kunnen blijven heeft hij 
de strijd moeten opgeven. 

Bedankt voor wat je voor ons betekend hebt. 

Voor de belangstelling en het medeleven tijdens de ziekte 
en na het overlijden van mijn man, vader en opa betuigen 
wij onze oprechte dank. 

A.E. de Bmin-Bul 
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen 


