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Vader is ovor'eden; van ons is heengegaan een 
natuurmens. In tweeêrle1 opzicht. Als lie!J1ebber van de 
na·~vr kende hl de kle ~ste landwogge~es 1n Twente. 
Ook z n aard was d·e van een natuurmens: een pnmair 
gevoel voor rechtvaardigheid bepaalde vaak zijn 
standpurt. 
Hij liet zich daarbij sterk leiden door zijn gevoel; aan 
mooie praatjes had hij het land. 
Samen "'et zijn vrouw, onze moeder bouwde hij aan zijn 
'evensweri\: hel grootbrengen van zin zeven kinderen. 
N·et aflaterd stimuleerde h1 hen zu:t1 te ontwi"kke!en en 
te gaan s!Uderen. 
Z,'I adag1ul'1 was eer.voudig· hard werken om de 
touw~es aan elkaar te knopen. Een bijzondere kracht 
daarbfJ was dat hij z11n kinderen los kon laten. Zijn 
onafhankelijkheid droeg hij als vanzelfsprekend aan hen 
over. 
ll"!ens groot was zijn verdriet, toen hij in 1976 plotseling 
moeder verloor; enkele maanden was hij in diepe rouw 
gedompeld. Zi1n drang tot leven en gevoel van 
onafhankBE1kheid - sterke wapens vooral in moeifijke 
tjden - brachten hem in contact met IJes Heerink. 

Sat"1en ~ebben ze de laatste veertien jaar van z1ïn !even 
doorgebracht rn een grole harmonie. gi:inieteid van hun 
dertien kinderen. 
Samen verlegden ze de grenzen van hun wereld, nu ze 
niet meer dagelijks veroordeeld waren tot noeste arbeid. 
Duitsland, Zwitserland en zelfs ltaliê waren 
gewaardeerde reisdoelen. 
Vader had een hang naar gezelligheid; bij hem stond de 
deur altijd open. Met overgave legde hij 's avonds zijn 
kaartJe. Een "superopa" nep één van de kleinkinderen 
eens spontaan. 
In 1957 keek vader achter de schermen van het leven 
toen hem een hartaanval trof Vanaf dat moment wist hij 
van de kwetsbaarheid van het leven. Het temperde z11n 
levensweg niet Integendeel elke dag was er één, vooral 
in zijn late levensjaren. Bang voor de dood was hij niet, 
wel bang voor een lijden, dat eraan vooraf kon gaan. 
Vrijdag 14 september 1990 werd hij getroffen door een 
hartstt:stand. 
Negendagenvochtlujvoorwathijwaardwas. Het mocht 
niet baten: op zondagmorgen 23 september 1990 kwam 
-gelukkig zonder noemenswaardig lijden - een eind aan 
zijn leven. 

·Vaáu óeáan~ voor fut ltvm iat je gaf. 
'.l{_ust i:acftt, 


