
Was dit dan al wat Ons antleste bleef 
Een ruustig krüüs, n'en stümpen steen 
Is dit de noaloatenschup van eer, dee bleef 
Ons wassen, ees, so tang eleen? 

Vul weemood en so donker is noe dissen dag 
en doesend keersen brengt Ons nog ~en lacht 
in dit misterie. En at dee blasse blom n, ach 
et dOt der ja nicht to, gellek wel of se breg 

Allenig dit, dat God op oons gebed 
et hemmels hof mag loat'n binnenträen 
ees alle selen, beweegt oons holle hert, 
en mangs: oons hunker'n ok so wied te wäen 

Moge vader iets voor U hebben betekend. 
Houdt zijn nagedachtenis in ere. 

Moge hij rusten In vrede. 
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IN PARADISUM DEDUCANT TE ANGEL! 

Ter blijvende gedachtenis aan: 

HENDRIK FREDERIK MARIA KLUMPER 

echtenoot van Johanna Huisman 

Hij werd geboren op 29 mei 1929 te Enschede. 
Geheel onverwacht is hij op 9 juli 1990 in het 
Medisch Spectrum Twente de Stadsmaten over
le~e!". Op 12 juli is, na een gezongen Requiem
mis m de St. Jozefkerk te Enschede, zijn lichaam 
te ruste gelegd op de Westerbegraafplaats te 
Enschede. 

Slechts korte tijd mocht hij van zijn welverdiende 
rust genieten, na een zeer arbeidzaam leven voor 
vrouw en kinderen. Gehecht als hij was aan het 
leven kwam de dood voor hem onverwacht. 
Ons rest nu het verdriet en de leegte, die wij vullen 
met de zeer vele goede herinneringen. 
Hij was een man met vele kanten, een grote 
persoonl!~khe!d bovenal. Zijn grote en dwingende 
persoonhJkhe1d, bouwde hij op de ruïnes van een 
moeilijke jeugd. 
Een ernstig zieke moeder, waar hij veel van hield, 
een overlevingsoorlog in de kinderenjaren en het 
zo matig uitbuiten van zijn talent. ' 
Het bepaalde in hoge mate zijn gesloten karakter. 
Een subtiel ma.ar bewapend gevoelsleven werd 

door een ieder niet altijd begrepen. Toch was er, 
voor hen die hem beter kenden, en met name voor 
ons, altijd voelbaar een diepe beleving van alles 
wat goed, wat mooi, en wat liefde was. Hij was 
wars van vals sentiment, en altijd direct en eerlijk 
op de man. 
Eerlijkheid en soberheid, stond bij hem hoog In 
het vaandel. 
Ergens in een klein dagboekje vonden wij de 
volgende treffende regels gekrabbeld. 
"Verleen ons de moed die voortkomt uit trouw aan 
alles wat ~obel en waardig is. De moed, die een 
compromis met onrecht veracht, de moed die 
geen vrees kent wanneer waarheid en recht in 
gevaar zijn." 
V~der had deze grote moed, en wij zijn daar 
b1izonder trots op. Deze moed vond zijn oor
sprong In een sterk geloof in God, en de ver
meende juistheid in normen en waarden in het 
leven. 
Nu hij is heengegaan, rest ons slechts de herin
nering. 
Zijn bijzondere liefde voor de kleinkinderen, voor 
de natuur, en de techniek welke hij, in zijn werk tot 
een zo tevreden man maakte. 
Voor ona kan hij slechts een voorbeeld zijn, en ia 
benadering van deze uitgebuite gaven een 
utopie. 
Nu hij is heengegaan, gedenken wij hem, en 
bedenken dat hij zijn sterven zag als eerder be
schreven in een Twents gedicht welke hij wel eens 
citeerde. 


