
Als je in een heel lang leven 
Liefde en warmte hebt gegeven 

Als je in tijden van verdriet 
Toch nog naar de zonzij ziet 

Als je een goed voorbeeld geeft 
Heb je niet vaar niets geleefd 
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"Wat sas as doss was kaans ?" 
Pa zei het ontelbare keren. 

"Wat sas as doss was kaans ?" 
Wat kun je meer doen dan je best? 

Dan heb je een leven lang meer gedaan dan alleen je best. 

Pa werd geboren op zondag 27 februari 1927 op de boerderij van 
Opa Lutt dichtbij de Dinkel in het prachtige buitengebied van de 
Lutte: een zondagskind dus. Hier werd een enorm hechte band 
gesmeed van broers en zussen, en later ook zwagers en schoon
zussen, met veel warmte en betrokkenheid. 

Het grootste deel van zijn werkzame leven was hij in dienst bij de 
Nederlandse Spoorwegen als "vakman wegonderhoud". 

Met onze moeder is hij' bijna zestig jaar getrouwd geweest: de 
liefde van zijn leven. Hoe groot deze liefde voor haar was bleek 
ons eigenlijk pas toen onze moeder ziek werd en anderhalf jaar 
geleden is overleden. Een groot gemis voor hem wat hij maar heel 
moeilijk kon verwerken. 

Een vrouw die hem ook naar Glanerbrug heeft gebracht. In de 
aanloop naar hun huwelijk heeft hij de oude boerderij, "het oale 
hoes" zelf tot woonhuis verbouwd.Het oale hoes, waar de achter
deur dag en nacht open was, ontelbare vrienden, familie, buren 
bijna dagelijks aanschoven en waar welkom niet op de deurmat 
stond, maar vanzelfsprekend was. Wij zijn onze ouders dankbaar 
dat wij op zo'n mooie plek hebben mogen opgroeien en zij ons 
een onvergetelijke jeugd hebben bezorgd. Een plek waar heel veel 
mocht en kon . 

Een onvergetel ijke jeugd waarbij wij eigenlijk niet voor onze eigen 
avonturen hoefden te zorgen. Daar zorgde Pa zelf wel voor. Talrijke 
anekdotes zijn de afgelopen dagen weer de revue gepasseerd. Het 
typeerde Pa : eigenzinnig, puur, onbezorgd, ondeugend, humor, 
relativerend en geen last van angst of status : Schrik en geld heb 
ik nog nooit gehad zei hij dan. Voor hem was afkomst of status 
volstrekt onbelangrijk. Het ging erom wie je was. Een belangrijke 
levensles voor ons allemaal ook voor zijn kleinkinderen die hem 
gelukkig nog heel lang hebben mogen meemaken en waar hij 
ongelooflijk trots op was. 

De werkplaats op de oude deel van het oale hoes was zijn domein. 
Vele, vele wasmachines, grasmachines, auto's en motoren zijn hier 
gebracht en gerepareerd. In een wirwar van kabels, gereedschap, 
vooral tweede hands onderdelen, slijptollen, lasapparaten en 
boormachines werd van niets weer iets gemaakt. 

De gezondheid liet hem het afgelopen jaar steeds vaker in de 
steek. Te vaak en te snel achter elkaar belandde hij in het zieken
huis. De benauwdheid werd steeds erger. Hoezeer hij hield van het 
leven, hij zag in en voelde dat zijn einde nabij was. 

"N iemand heeft het eeuwige leven op aarde, een keer houdt het 
op" zei hij heel realistisch bij het ontvangen van het Sacrament 
der Zieken. 

Wat sas as doss wass kaans ... Je deed meer dan je kon: bedankt 
voor alle goede zorgen, wijsheid en humor die je ons en ma hebt 
meegegeven. We zullen je nooit vergeten. 

Wij willen u hartelijk bedanken voor de vele blijken van steun en 
medeleven tijdens de ziekte van onze vader en na zijn overlijden. 

Kinderen en kleinkinderen 


