
Herman Frederik Jozef Holthuis 



Herman Holthuis (12 december 1931) was een 
markante man in Goor en omstreken. 
Een optimistisch mens. Wie kende hem niet en wie 
kende hij niet? In de Goorse gemeenschap was hij 
een gangmaker. Hij kon door zijn ongecompliceerde 
optreden in een gezelschap het ijs breken. Hij was 
een 'mensenmens' die enorm genoot van alle 
mensen die hem omringden. 
Samen met zijn vrouw Annie heeft hij vele 
activiteiten ondernomen die hun leven rijk maakten. 
Bijvoorbeeld hun langjarig onderzoek naar de 
familiegeschiedenis, die hen vele nieuwe vrienden 
gaf. Ook beleefden ze veel plezier aan hun 
gezamenlijke activiteiten voor de Kreenk veur de 
Twentse Spraok. Ze hebben een grote interesse in 
de Twentse taal en cultuur. 
Herman combineerde op een mooie manier een 
brede interesse met wat er wereldwijd speelde, 
met een grote verbondenheid met zijn woonplaats 
Goor en zijn streek Twente. 
Herman was een geweldige vader voor Karin. In 
haar kinderjaren in de jaren ·wno was hij als vader 
zijn tijd ver vooruit, door regelmatig zorgtaken voor 
haar op zich te nemen. Ook later, tijdens haar 
studententijd en haar werkzame leven, heeft hij 
van haar leven gezien en meegemaakt wat 
belangrijk voor haar was. Herman had veel 
hobby's en interesses, en een grote plaats daarin 
werd ingenomen door de trimgroep De Kariboes. 
Het was zijn lust en zijn leven elke week met zijn 

groep te trimmen in het bos. Hij was er trots op 
het oudste lid en erelid te zijn. 
Hij was een diepgelovig mens en voelde zich 
verbonden met de kerk. Als kind was hij 
misdienaar op het klooster. Loter was hij acoliet, 
en na zijn trouwen werd hij collectant in de kerk. 
Collecteren heeft hij 46 jaar gedaan. 
Maar zijn levenstaak, samen met Annie, lag in het 
familiebedrijf aan de Hengevelderstraat in Goor. 
Hij had een goede opleiding genoten, na de MULO 
de Hogere Textielschool, die ook veel andere 
toekomstmogelijkheden bood. 
Maar hij wilde de opvolger van zijn vader zijn in 
het familiebedrijf, dat door zijn voorvader was 
gesticht in 1845. Op deze historische plek hebben 
we in het afgelopen jaar een nieuw huis gezet. 
Natuurlijk is het heel jammer dat Herman er maar 
kort zo heel gelukkig heeft gewoond, maar wat zijn 
we blij en wat is het goed geweest dat we dit 
project hebben gerealiseerd. 
Herman heeft het huis mee kunnen voltooien en 
daarmee was het hem gegund deze grond, zijn 
grond, een nieuwe toekomst te geven. Het 
afgelopen jaar ging zijn gezondheid sterk achteruit. 
Hij overleed 9 januari 2007 na een kort ziekbed. 

Uw vele blijken van belangstelling, steun en hulp 
in de afgelopen periode hebben ons goed gedaan. 
Daarvoor onze hartelijke dank. 

fam. Holthuis 


