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Ruim 7 4 jaar geleden werd Pa geboren op het Hoge Boekel als 
vierde kind, op de boerderij aan de Strokappenweg 1. Het moet een 
mooie tijd zijn geweest voor het jonge gezin, waar al snel meer 
kinderen werden geboren. Hoewel Pa er weinig herinneringen aan 
over heelt gehooden, zal het een prachtig begin zijn geweest van 
zijn leven, op de boerderij midden in de natuur met al die broers en 
zussen. Helaas kwam al snel en heel onverwacht een einde aan 
deze mooie periode. Pa's vader werd ziek en overleed in 1939 toen 
Pa nog maar 6 jaar oud was. Hij vertelde 0'1S over hoe hij samen met 
zijn jongere zusjes speelde op de deel rondom het opgebaarde 
lichaam van zijn vader. Er braken zware tijden aan voor het gezin, 
bestaande uiteen moeder en 8 kinderen. Met hard werken en zuinig 
leven werden de oorlogsjaren overwonnen. In 1945 sloeg opnieuw 
het noodlot toe, toen Pa's moeder na een lange ziekteperiode kwam 
te overlijden. De kinderen bleven als weze11 achter. Pa was toen nog 
maar twaalf jaar oud. Op wonderbaarlijke wijze bleven de oudste 
kinderen van het gezin samen op de boerderij, weliswaar onder 
toezicht van een voogd, maar zeer zelfstandig. De kleinsten van het 
stel, Marietje, Annie en Riek zijn destijds bij twee tantes 
ondergebracht. Bijzondere zw<1:e rollen waren er weggelegd voor de 
oudste broer, Herman en de oudste zus, Mien. Zij zijn destijds vader 
en moeder geweest voor de andere kinderen in het gezin. 

Pa was ze daar zijn leven lang zeer dankbaar voor. 

De omstandigheden maakten het noodzakelijk dat erop zeer vroege 
leeftijd gewerkt moest worden. Pa begon in een smederij in Losser 
te werken toen hij 14 jaar oud was. Zijn hobby was de jacht. Op 
16 jarige leeftijd had hij al een eigen jachtgeweer waar hij dan 
regelmatig, het liefst dagelijks, mee het veld in trok. 

Officieel mocht dit natuurlijk niet, pas jaren later heelt hij een 
jachtakte gehaald. Hij heeft tot zijn 68ste levensjaar zo'n akte 
gehad en nam deel aan de jacht op en rond zijn geboortegrond op 
het Hoge Boekel. Op 20 jarige leeftijd hebben Pa en Ma elkaar 
ontmoet Na 6 jaar vei1<ering, zijn ze in november 1959 getrouwd. 
Negen maanden later werd de eerste zoon geboren, kolt daarna 
een dochter. Een heel gelukkige tijd voor Pa en Ma, geleidelijk 
werd het gezin steeds groter met tol dat moment 5 kinderen. 
Pa had intussen zijn wei1< opgezegd en was in 1962 begonnen 
met een eigen loonwerk bedrijf. Het bedrijf is gestart met slechts 
één kleine tractor maar groeide snel uit tot een loon en grondverzet 
bedrijf met veel materieel en 10 mensen personeel. Het betekende 
voor pa lange wert\dagen en veel zorgen. Het bedrijf was zijn lust 
en zijn leven. In 1973 kwam de economische crisis die helaas 
in 1974 mede het einde van zijn bedrijf betekende. Deze tegenslag 
heeft Pa omgezet in een nieuwe kans. Zijn oude droom om naar 
een ver buitenland te enigreren ging in vervulling. Het hele gezin 
verhuisde naar Brazilië, waar hel zesde kind van het gezin 
geboren werd in 1976. Na acht fijne jaren verblijf in Brazilië trok 
hel hele gezin terug naar Nederland. Gemakkelijk was deze 
beslissing niet, maar door omstandigheden kon hel niet anders. 
De twee oudste zonen keerden in datzelfde jaar nog terug naar 
Brazilië om zich er voor goed te vestigen. Pa heeft al zijn kinderen 
altijd gesteund in hun beslissingen. Hij stimuleerde ons maximaal 
om de kans op ondE!IWijs met beide handen aan te pakl<en. Kansen 
die hij vroeger helaas niet heeft geil ad. Hij vond het zeer belangrijk 
dat we in volledige vrijheid onze eigen levensweg konden kiezen. 
We zijn hem daar zeer dankba<S voor en zullen hem nooit vergeten. 

Tol slot willen wij iedereen die aanwezig was bedanken voor het 
bewijzen van de laatste eer aan Pa en de morele steun die uw 
aanwezigheid biedt aan onze familie. 

Truus, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. 


