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Benntc groctdc op'" Enter in een ujd toen er nog een 
,-eldwnchter was waarvoor je hard weg moest rennen 
wanneer ,e kanenkwaad h;td wtgeh:uld. H•1 vertelde graag 
o ver die ti1d; de bomen "aarin hij klom waren wel een 
J..ccr Lo hooi( :tls de bomen \all nu. I lij grot~de op 111 een 
gezu1 met 9 kjndcn:n. Vanzelfsprekend hielp h11 als kmd al 
snel mee in de garo~ge annc• fietsenzaak 'o~n zi1n 'àdcr: 
bandenplakken wel 15 in een uur. Later !\log lu1 '" de 
kost en werkre hi1 onder andere''"" mctaalbedn,,·enm 
Goor en I kngcln. In 19511eerde htJ ~lanet!l' l.an"nk wt 
Saas\eld kennen. Hr moest gespaard worden \oor L'Cn 
uit>ct, hutsrand en ~.joderen. In 1957 trouwde hij met 
h;ur. Goed en wel getrouwd kw:liTien er al landcreo; 2 
doch te rs en "\ zonen. Geen gemakkelijk<• ttjd toen: hard 
werl..en zowel bij Stgnaal als thut> Stil zinco kon htJ niet, 
dat scheelde. Met een enorme gedrevenhctd, plicht11bescf 
maar ook wel disoplinc en ondanks ven·elcndc rugl..lachten 
hield hij het gezm tn mnctl•1kc llJdcn draatende. I hj was 
enthousiast o,·er ''In werk en het bedrijf waar hij werkte: 
S.gnaal, nu Thales Hij "2S ttob op het werk dat ht] 
afle,erde. Ztjn werk was ZIJil hobb)· Tot a:m zijn 62'~,t", 
ging toen met perbioen. heeft hij bii Signa:tl gewerkt. 

Pas toen de kiraderen allemaal het huis uuwaren, ,·iel 
etn last nn hem af en gin!( hij makkeliJker b-en. Maar 
ahijd w-;u; hij druk. Vaal.. \\as hi1 aan het !..lussen op 
~oldcr of •tund htJ xhter <tJll draubank. L)e dr.utbank 
was zijn grote pass te. i\lanr het klussen werd, zeker na 
een hartoperatie op zijn 6(,~. steed< minder belangrijk. 
Ht] legde 7tch meer toe op mam, de kmdercn en 
klctnkindcr~n. Oppassen op de kleinkinderen deed hij 
gr•ag. Dur zene htJ alles \OOt op21j. lltJ genoot nn 
het zorgeloze. plezierige en speelse Jt"\"en \:lil de 
kletnkindcren: "wat et·n onbc?orgd le,·en" Oe 
klunkindercn maal..tcn ht'ffi rustiger en milder. Ht]tS 
op een nit•uwe m:uücr \ ;ln het lc,·en ~aan gente[eo. 
liet plicht<bcscf ts altJ]d ge bic' en. Of het nu een 
kl..l..cndc kraan in Ede betrof of het reparcren van een 

ftcts, hij stund altt)d klau 

D<" laatste weken in het >•ckenhuis waren zwaar. Hii 
ma.1kte nch >orgen o' er 111n t,>cznndht1d. "Het •• niks 
meer" liet hij zich af en toe onhallcn.llij wilde graag 
bli)\Cn «>rgen 'oor ma met wie htj I met200- "tftig 

1aar getrouwd""'· Hij wilde Yerder 'oor de kinderen 
en kleinkjndercn maar ,·ooral ,·nor ma. Hij kon niet 

7 under hur. Dolgclul..k•)( wa.< htJ dan ook men htj te 
horen kreeg dat hij naar huis mocht. In zijn euforie is 
b,1, kort nadat h11 dn te horen had gel.tcgcn, toch nog 
om·ef\\ acht o' crlcden. 

On>,e dank gaat utt naar :tlltn d•e bdangstelhng en 
medelenn hebben getoond htJ de ziekte en na het 
O\ crlijden 'an Bennie. 


