
l:cn dankbare hcrinnt:ring aan 

Albert Hatzmann 
Sinds 6 december 1989 wcdm\ naar \an 

Trees Griinigcr 

Je laatste \ ludu." 

Je wilt en kunt niemand missen cn Leker niet iemand 
als Pa. ÜP.a. Albert 
P:1. met zijn pct en ki.cl V!ln l.!1al.1 Het pask bij hem 
'\et zoals de kas1an1es m Zijn broekzak. "ant dat 
l11clp tegen de reuma. Pa (Albén) \\as eenrnud1g Een 
man van weinig woorden. Hij hield niet va11 poespas 
en niet van luxe. Hij was zo ooi.. niet opge!!rocid J lij 
lccfüc sober. Hij haä armoede gekend. Op 20 augus
tus 1918 geboren in Smilde. Op jeugdi!!c leenijd 
\erliet hij de ou.derlijke boer.derij l lij ging \,crl..cn als 
,Jagersknecht. m Assen. D1e~1:r en rater 111 l 1h~er 
Voor een familicbc10el.. moest hij op zaterda<>middau 
na lijn \\Cfk Ofl de fiets naar Drentlie. om \ crvolgens 
11a het korfballen op zondagmiddag weer terug te 
fletsen . Tijd.ens de .9orlo_gsjarcn verloor hij 1ijn ou
ders op tragische wuze. Zijn hrocrs en zussen bleven 
alleen achter. Pa. i, m een mocilijl..e tijd op_gcgr.oeid. 
Dat verklaan veel 1 lij was niet alnjd makkefijl.:. ,om'> 
e"n beetje stug. llij toonde zijn ge\ oelcns lic\ er niet. 
\\ 1c hem echter goed l..cndc "istl>eter. Pa ""' bo\ en
al een goed mens en voor ons .:c:n lic\..: \ader. 
schoonvader. opa en echtgenoot 

111 Losser leerde hij Trees kennen llij \\crd katholiel. 
en trouwde op 21 februari 1952 in o, erdinkel Direct 
na zijl}.huweruk begon hij samen met Tr.:es e..:n eigen 
slagerij aan de Gronausestraat Er \lcrd niet op een 
uurtje gekeken Er werd ge\\erl.t. heel hard l;!Cwcrkt. 
Ji'ren later werd er een meu,\e zaal.. gcopc11u aan de 
K!oppenstra<1\. Het werken ab \lager \\<lS 11111 lu~t en 
111n leven. Hu w~ een vakman. · 

üc: om_gang met de klanten en zonda~s het l..open van 
\ ~e bij de l>oeren. gaf hem ved 'olaoenino Zijn ge
zin werd echter mei vergeten. In 1989 "erä alles van 
het ene op het andere momc111 anders l lij verloor zijn 
\TOUW Trees. die \·aren jonger \\<IS dan hij. door een 
hanstilstand. Hij · 1eeft ·dit nooit echt goed kunm:n 
\ CT\\·Crken. Hij miste haar iedere dal?. ook al praalle 
hi.i da.ar weimg O\CT Hij "ildc imnlers nic:nrnnd tot 
la1,1 Zijn 

Toch probeerde hij de draad w.:.:r 1>p te pakken Hij 
\las gdnteresscerd in het wel en wc:e van zijn familie' 
Ac/ockjes stelde hij op prijs. Ool. al liet hij dat dan 
niet direct blijken llij h1dd van het hoerenle\en. de 
natuur en \ere \ponen. Hij lon uren in l..rantt:n en 
\\Cekbladen leien De rele\ is1c maakte ';iat.. O\er
urcn. Vooral de laatste jaren kon hij hel \\Creldgcbeu
rcn en de maatschappij in Nederland moeilijk oegrij
pcn Hij was daarbij vooral bezorg.d mer de toekomst 
van 7i jn kinderen en kleinkinderen Vervol.l!_ens pr:mt
te hij ·dan maar \\CCr liever over Hoeger. ue duiven
~ort "as zijn hobb} . l;lij \~aç gel. md .tijn clui\cn 
/aterd~gmorgen qm dnc mm!J.lt:n O\Cr twaalf stond 
11111 du1venkfók sul l let was ZIJn laatste vlucht... len 
\lucht die anders c111digde dan hij gedacht had Rond 
h.:t middaguur werd hl[ tijdens een bezoekje van de 
overbuurman 01rnel. 01eris prima eerste hulp mocht 
echter niet meer baten. Hij stierf op dc1elfdc wijze en 
op dczdfdc plcl.. in de keuken als maalf jaar t:crder 
~h -

Pa. Opa. gdukl.1g heb je er zeil 111e1> \·an gcmcrh.t en 
d:\ar 1ijn "ij hcCI erg· dankbaar v11or Wc zullen jC 
llli~<;en. 

Wij bedanl.en u voor het mcdelc\cn na het o\erlijdcn 
\an l>nte Pa. Opa 

Kindc1cn en kleinl..indcr.:n 
Losser. 30 mei 2002 


