


Herman werd geboren aan de Lossersestraat 
vlakbij Oldenzaal in de gemeente Losser. 
Hier werd hem als een van elf kinderen al vrij 
vroeg geleerd datje hard moest werken. 
Toen hij kort na de oorlog 18 werd moest hij, 
net als een van zijn broers, als infanterist met 
de boot naar Nederlands Indië. Een periode 

" die hem heeft getekend voor de rest van zijn 
leven. Kort na zijn terugkeer in 1948 uit Indië 
leerde hij in J 951 zijn vrouw Annie kennen. 
Hun gezamenlijk leven begon aan de 
Hopmanstraat in Denekamp. Hier werd hun 
dochter Linda in 1965 geboren, die na een 
moeilijke start veel te snel overleed. 
Omdat Herman in Oldenzaal werkte besloten 
ze om naar Oldenzaal te verhuizen. 
Hier woonden ze in de wijk Berghuizen waar 
Herman lid was van de Voetbalvereniging 
VV Oldenzaal die hij steevast Sparta 
Oldenzaal bleef noemen. In 1970 kwam 
Walter bij hen. Dit bracht hem veel vreugde. 
Omdat Annie dichter bij haar moeder wilde 
wonen, werd besloten om in 1974 weer na 
Denekamp te verhuizen. 

Hier ging hij bij het klootschieten in 
Beuningen en reed hij veel op de huifkar door 
het Twentse land. 

Waar hij veel plezier aan beleefde waren de 
vakanties met zijn broer Bernard. 
Zijn overlijden deed hem veel verdriet en zijn 
foto stond steevast naast zijn stoel. 

Toen de dementie en de "zere enkels" de 
overmacht kregen verhuisde Herman naar de 
Scholtenhofin Oldenzaal. Hier heeft hij de 
laatste twee jaar met veel plezier gewoond. 
Gezamenlijk eten met de bewoners en een 
shagje bietsen bij de verpleging. Zijn sigaretje 
was hem na 74 jaar roken nog steeds heilig. 

Een vervelende val maakte daar een 
onverwacht einde aan. Hij werd opgenomen 
in het MST in Enschede waar hij naar twee 
dagen rustig in zijn slaap is overleden. 
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