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We kijken nu terug op het leven van een, voor 
ons, bijzondere man. 
Als 16-jarige jongen ging hij werken in de fabriek 
van Stork. H ij was een jongen van boeren komaf 
en gewend aan ruimte en vrijheid. Hij was een 
harde werker en met de loopbaan ging het goed 
maar hij heeft nooit echt kunnen wennen aan het 
" binnen werken". 
Toen hij in 1948 naar het toenmalige Indië 
vertrok kreeg hij daarmee een stuk van zijn 
vrij heid terug. Deze tijd heeft veel indruk op 
hem gemaakt en hem blijvend gevormd. 
In 1949 kwam hij terug naar Nederland en 
trouwde daar met Annie. Ze hielden van elkaar. 
Wij, de kinderen werden geboren, en wij hebben 
goede herinneringen aan onze jeugd. 
Op 57 jarige leeftijd stopte hij noodgedwongen 
met werken. In tegenstelling tot wat hij zelf 
verwachtte brak er een geweldige tijd voor hem 
en Annie aan. De zorgtijd voor hun kinderen 

was voorbij , ze hadden samen een tuin en hij 
vulde een belangrijk deel van zijn dag met 
allerlei activiteiten rondom de duivensport. Hij 
haalde vele prijzen! 
Zijn kleinkinderen waren een bron van plezier 
voor Annie en hem. Hij vond het erg jammer dat 
we niet allemaal in Oldenzaal woonden! 
Toen Annie ernstig ziek werd verzorgde hij haar 
dagelijks, ook toen ze niet meer thuis woonde. 
Ondertussen probeerde hij zoveel mogelijk 
onder de mensen te zijn en bouwde nieuwe 
vriendschappen op. Waar mogelijk hielp hij 
anderen en mensen vonden het plezierig om bij 
hem te zijn; hij had gevoel voor humor en 
maakte vaak grapjes. 
Het laatste jaar van zijn leven was zwaar voor 
hem. Hij werd ernstig ziek en streed hier met 
alle energie die hij in zich had tegen. Het is 
bewonderenswaardig zoals hij steeds de regie 
bleef voeren over zijn leven, zelf de besluiten 
nam maar ook het vertrouwen gaf aan anderen 
om hem te kunnen en mogen helpen. 

Hij was een man met een grote liefde voor het 
leven in al zijn van facetten. Hij hield van ons en 
wij van hem. 

Susan, Gerard en José 


