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Ter herinnering aan 

Willem Robben 

echtgenoot van 

Lies Jansen 

Papa werd geboren op 1 december 1913 te Ulft en 
overleed op 9 november 1997 te Doetinchem, na voor
zien te zijn van het Sacrament der Zieken. We hebben 
zijn lichaam te rusten gelegd op de begraafplaats van de 
H.H. Petrus en Paulusparochie te Ulft. 

Papa was een sociaal bewogen man. Een man van 
weinig woorden, rechtlijnig in zijn denken, met forse 
uitspraken maar eigenlijk met een klein hartje. Hij stond 
altijd klaar voor degenen die een beroep op hem deden. 

Papa was een levensgenieter. Hij genoot met volle 
teugen van het goede in het leven. We herinneren ons 
zijn sappige uitspraken en zijn eigen gevoel voor de 
humor zoals hij die in het gewone dagelijkse leven zag. 
Samen met Mama hield hij ervan te reizen. Hij reisde 
graag en veel, bijvoorbeeld naar de Moezel, naar Bruttig. 
Ook andere reisdoelen volgden, waaronder Lourdes, de 
Philippijnen en Canada. Maar hoe mooi hij dat buiten
land ook vond, steeds was hij blij weer terug te keren in 
zijn Ulft. 

Begonnen op de "hut", volgde hij de avondschool en 
wist zich op te werken tot ziekenfondsbode. Het gaf 
: 1em bij uitstek de mogelijkheden waar hij naar zocht, 
het vrije leven, het contact met mensen, de sociale kant 
van het bestaan. Papa heeft zijn sporen in het maat
schappelijk leven rijkelijk verdiend. In de vakbeweging, 
de woningstichting (voor ons gewoon dè stichting), de 
Van Akenstichting en de politiek. Hij werd wethouder, en 
vervulde die functie op zijn geheel eigen wijze, waarbij 
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hij naast sociale bewogenheid met name ook zijn kennis 
van zijn plaatsgenoten inbracht, zo nodig ondersteund 
door Mama. 
Hij had belangstelling voor alles wat groeide en bloeide 
en vond zijn afleiding in het bezig zijn met bloemen 
en planten. Ooit als tuindersknecht, later in de eigen 
grote groentetuin en als amateurkweker in zijn broeikas. 
Overal haalde hij zijn zaden en stekjes vandaan. Om ver
volgens het gekweekte met gulle hand weer uit te delen, 
zoals hij steeds aan anderen dacht. 

Nog geen dag ouder dan 65 deden de bejaarden een 
niet tevergeefs beroep op hem. Hij werd voorzitter van 
de plaatselijke ouderenbond en was ook regionaal bij de 
KBO betrokken. Tot op het laatst bleef hij zo actief als 
zijn gezondheid het hem toeliet. Bij al zijn zorg die hij aan 
Mama besteedde was het vooral zijn heup die hem in 
de steek liet. Maar al zag je dat hij pijn had, hij klaagde 
zelden. 

Hij hield er niet van om in het middelpunt van de belang
stelling te staan. Doe maar gewoon. Hoewel je zijn 
emotie merkte, probeerde hij zijn innerl ijk gevoel zo veel 
mogelijk voor anderen te verbergen. Een grondige vloek 
gaf nog het beste zijn gedachten weer. 

Papa was er altijd. Voor Mama, voor de kinderen en 
voor de kleinkinderen. Hij deed dat stil , niet opdringerig, 
maar vanzelfsprekend. Een man, vader, opa, waar we 
trots op zijn. 

Voor uw medeleven na zijn overlijden zeggen wij u 
hartelijk dank. Het heeft ons goed gedaan. 

Ulft, 13 november 1997 

Lies Robben - Jansen 
kinderen en kleinkinderen 


