


Ter nagedJchtems 

WILLIAM BUTIEWEG 

gebmen I 5 I I 1920 te Madiocn ( ~ I ) 
gc~tur\'cn 18-07-1997 re Breda 

WiJhe werd gebor.:n lil lndonesJe, ruun 76 1aar gcl.:den. 
Een m.lkkcliJkc jeugd h.ld hij met. HIJ verloor al op erg 
JOnge lccli:tjd 7ÎJn ouders. Gelukkig werd hiJ hefdemi door 
7iJn t:1milic opgcv.mgcn, \\'<l.lr hiJ \\'aar.;.:hiJnhJk heelt ge· 
leerJ hoc l>d.mgriJk her gGm of tàmilie 1s. 
Willic cultpopte .LKh .tl gauw als 1cmand d1c WISt w.u hiJ 
wilde. IIIJ werd een trot5C rechtn;lrdige p.:rsoonh1khcJd 
met een ont".LCtn:nd groot doorzemn&wcrmogen. 
Een .rerkc man waar je zom.ur met omheen kun. Op ZIJn 
achmende \'ond hiJ Jat hiJ her op ZIJn ccnqc moc~t kunnen 
en werd militair, waar htj achteraf leuke maar zeker OQk 
,·erschnkkclijkc: \'crhalen over had. Zoals de oorlog, dc 
kampc:n, de Jappen en de liU"maspoorh)n. On,·cK)[".tdh.ur 
dar hiJ z1ch steeds weer door leed en ellende \\Ht lost re 
worstelen. 
Her had hem nier gebroken, her had hem alleen ma.lr v.\St· 
heradener en Maker gemaakt om iets \'an 2:1jn leven te 
m.lken. Tcl<:h ond,lnk.s de ellende, die hij in ZIJn diensttijd 
meegemaakt lud, \\•,ts er cx>k iets mcx>JS m d1c tiJd nl. de 
kenmsmaktng met ·tijn grote liefde Dora. Dora had ook 
zware tiJden gekend. Er groeide iCts nKK>iS rus<en hen en 
al gauw waren ltj S.lmen dolgdukktg. ~a de d<K>d \'an de 
\'3dcr \'3n Dora, adopteerde htJ haar moeder Soepiah a" 
het ware. D11 had hij beloofd en hij lom<" die ...:huid graag 
in. Het g~ng goed, h1j maakte carnèrc op de ~lllkc:rt:tbnclc 
en ,·an \\'C"'3art en n)kdom was zeker ~prakc. RJDU) en 

Cisk.a werden in die fl)d geboren. Her kon alkmaal met op. 
Echter llJden vaanderen, .wals W\'elen werd hij voor de 
keus gesteld om voor het bdetd ,·an lndonesie te kt .:zen, of 
te \'ertrekken. Hct werd vertrekken, ,·ertrekken naar een 
land, \Teemd en n:r weg. Alles achterlatend, hcr<Knd naar 
een meuwe nxkomsr. Het \lel nier mee m Nederland, het 
was arme troct: Belofte) \,11\ de Nederlandse Staat werden 
nier nagekomen. HIJ moest het zelf doen en dat heeft hiJ 
gedaan. Keihard werken tot diep in de nacht, teHcdcn z1jn 
mctwc:mig. 
Gedreven d<Xlr de liefde \'311 ZIJn gezin ging h1j ervoor. Hc.:t 
hkt:f hard werken, m.lJr langzaam kwamen zc.: uit het dal, 
Hun dcl<:htcr Lenic werd geboren. 
Zo trots als cm pauw. ZiJn hctöe voor ons is onuitputteliJk 
geweest. HtJ straalde btj het z1en van ons en ziJn klem kin
deren. Een \'lldcr en opa op en top. 
Gemetend \'3n mama m hun mcuwe aangepaste hm~ gtng 
her hem \'oor de \\lnd. Met volle reugen gencK>t papa van 
her len~n. HIJ ~rr:ulde helemaal tot die be\\USte woensdag· 
avond 18 Juni 11. Papa had geen idee \\'llt hem nu weer 
boven 't hoofd lung. Een hele zware operatie ovc:rleetöe 
h1j, nu was her echt knokken op leven en d<K>d! 
Zijn grote licfdc\'ollc hart bleef doorgaan rot her laat) te 
moment, hiJ was niet te vermurwen, zo sterk nog ondank~ 
ziJn zwakte. Onvoorstc:lbaar. 
Samen hebben wc afscheid genomen in alle rust, heel liJn 
en heel \'red1g ~~papa vertrokken. In ons leeft papa wxm 
en bedanken hem \'Oor alles wat hij voor ons heeft gedaan 
Papa,,;, houden \'an u. 

Datlk u wd \'CK>r uw medclc\'Cil. 

.Mama, kmderen en klemlcmderen 
Breda, 23 )Uh 1997 


