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Ter herinnering aan 

Echtgenoot van Ria Aalbers 

20 juli 1929 12 mei 2006 

Wij danken u voor uw steun en medeleven. 

Ria, kinderen en kleinkinderen. 

Beste Frans. 

Je hebt altijd beweerd, dat je bij de viering van het 
millennium samen met alle mooie vrouwen onder 
de Eifeltoren in Parijs zou staan. Ook had je ons 
beloofd, dat je 135 Jaar zou worden. Dat is je dus 
allebei niet gelukt en dat valt ons toch een beetje 
van je tegen, want je was een man van zeker
heden: meten is weten en gissen is missen. Meer 
dan 75 jaar lang was je ook in fysiek opzicht een 
man van zekerheden: altijd aan het werk en nooit 
echt ziek. Je begon als leerling-schilder in het 
bedrijf van je vader, maar je had al snel door dat je 
hogerop wilde dan die ladder. Je ging studeren, 
werd docent en bracht tientalfen leerlingen de 
fijne kneepjes van het ambachtelijke schilaersvak 
bij. Je was een vader zoals vaders in die jaren 
waren: streng maar rechtvaardig en altijd de baas. 
Je was een veel en graag geziene gast op de sport
clubs van je kinderen. Je deed je werk met plezier, 
maar stapte er op tijd uit toen die mogelijkheid 
zich voor deed en de kinderen wel voor zichzelf 
konden zorgen. Voor je lag de tweede helft van 
een goed leven: alle tijd en vrijheid om lekker 
vaak met vakantie te gaan en je uit te leven in je 
atelier, eerst aan de Drentestraat, later aan de 
Ka/molenhoek. Daar genoot je van je vrije tijd en 
van je hobby's, en van je veertien kleinkinderen, 
die regelmatig langs kwamen. Je leefde het leven, 
totdat je in 2005 slecht thuis kwam van een vakan
tie in Hongarije. Je lichaam liet je in de steek en je 
geest was nog helder genoeg om het naderende 
einde te regisseren (meten 1s weten). Dat deed 
ons veel verdriet, maar we hadden en hebben er 
alle respect voor. 

Dag Frans, bedankt voor alles, en doe de groeten 
aan Mariëtte. 


