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Het is goed zo, 

een van .ie ge' leugdde ui1-.praken die je laal\te Ie\ en-.fa-.e 
kenmerkten. Het is niet gemakkelijk je 83 jaren van 
inlen-.ief le,en in een (.;011 bestek te beschrijven. 

Opgegroeid in een boerderij aan de \\eerselo,ewcg. ;\aar 
Hil,ersum ,·oor de l-;\\ed,~hool (dal zo·n \\oord nog 
bestaal). op de fiets nota hene. Je ,·ader en moeder 
\CflOrgd. 'amen mei je hn~rs en zu~~en. In de oorlog 
\Cm:ild geraakt. krijgsge,angen genomen en lah:r aktief 
:n hel vertel. Al heel jong \llOr de klas en .... <laL kriJg je 
en an. \erliefd op et'n leerling. een mei-;je uil Rmsum . 

Getrouwd en samen 1e,cn kinderen gekregen. ,\llc 

sores en liefs samen l!edecld en doorgewoNeld. Al die 
drukti: belette je niet Je 111 stilte \erder te Ont\\ 1kkden: 
kunst. geschiedenis en \Ooral talen. \Cel talen. 

Je onl\v ikkclde in die periode je \OOrlietdc voor oude 
culturen. Arabisch en de Egyptische cultuur in hel 
hij1onder. Ab een Arabbchc prokcl. wicn' gelaat getekend 
wa' door wrgen en <Ulg~1cn. wa' je een gid' \OOr ons. 

Je.> liet je lc,·ensstijl zien in je hang naar \Crre culturen en 
rei1en. maar je nam ook ru,tig het hele ~pul mee naar 
Spanj.: om op primiti.:'c w ÎJIC en met c.:moudige 
m1dddrn te kamperen. 

!::en moeilijke tijd heh je meegemaakt bij hel \Crlies \'an 
je Loon Peter. Je hebt hem door dik en dun gesteund. 
maar de klap was zwaar. 

Een bont •-tel kinderen mei e' en 10 honte wrhalcn, .ic hcht 
1c ahiJd jou\\ \enrouwen gege,en. Toen er kleinkinderen 
kwamen kon je je geluk niet op. Voor jou de gouden 
momenten in je sohere en soms 'ombere lc\en. 

In de laabte fost: pijnlijk bewust van je grcn1en en 
heperkingen. Bang \Oor het dreigende verlies \Uil nl je 
kcnnb en kunde. In die periode wa" Annie tot het JaaN 
joU\\ 'tcun en toeH·rlaat. Je wilde waardig IC\Cn maar 
ook \\aardig sten en. 

Bescheiden. sober en ''aardig, 10 heb je geleefd. 10 hen 
je heengegaan en 10 1ul je herinnerd worden. 
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